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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. …./…………… 2019 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2019 

  

 79. LinguaFest 2019, ediția a VIII-a, Constanța  

 

Asociția Romulus Guga 2011 propune un parteneriat pentru participarea unui număr 

de 13 elevi, cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani la evenimentul care se va desfășura în 

perioada 25-27 septembrie 2019, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret 

“Jean Constantin” Constanța, eveniment având ca organizator principal Reprezentanța 

Comisiei Europene în România.  

La începutul anului 2019 a fost organizată o competiție de către Departamentul pentru 

Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, în cadrul 

căreia au fost selectate lucrările celor 13 elevi pentru a participa la Evenimentul 

LinguaFest 2019, ediția a VIII-a. Evenimentul are ca scop promovarea drepturilor 

lingvistice ale minorităților naționale prin artă vizuală, a diversității lingvistice și 

etnoculturale, cultivarea valorilor comune, a toleranței și a dialogului intercultural, 

inclusiv prin intermediul organizării de evenimente, a diferitelor instrumente de 

comunicare (site-uri internet, mijloace de comunicare sociale, publicații etc.) și prin 

interacțiunea cu părțile interesate, multiplicatori și presă la nivel local și regional.  

Organizator: Asociția Romulus Guga 2011 
Locaţie: Constanța 

Data: 25-27 septembrie 2019 

  

80. Conferința regională de IT&C și Inovare, Târgu Mureș 

 

Evenimentul va fi organizat la Târgu Mureș, în perioada 26 – 29 septembrie 2019, 

organizatorul este IT Plus Cluster și se va desfășura în cadrul Universității Sapientia din 

Târgu Mureș, va reuni peste 100 de speakeri interni și internaționali din diferite 

domenii: IT, economie, educațional, din instituții publice și ministere, sunt așteptați 

peste 500 de participanți și peste 5.000 de persoane care vor urmări evenimentul 

online. Conferința se axează pe tema principală a INTELIGENȚEI ARTIFICIALE (IA) și 

posibilitățile ei practice: cum poate fi utilizată de întreaga societate, respectiv 

persoane fizice, familii, întreprinderi, agricultori, precum și în domeniul educației, al 

instituțiilor publice etc. 

Organizator: Asociația IT Plus Cluster 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 26 – 29 septembrie 2019 
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81. ASCOTID Trail Race, ediția a V-a, Târgu Mureș 

 

Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș propune un parteneriat pentru 

organizare evenimentului ASCOTID Trail Race, în data de 29 septembrie 2019, la 

Platoul Cornești din Târgu Mureș. Scopul acestui proiect este realizarea unei campanii 

de informare și conștientizare a populației despre nevoia practicării sportului, știind că 

mișcarea joacă un rol deosebit de important în controlul eficient al diabetului, ajută la 

prevenirea complicațiilor pe termen lung  și la disciplinarea pacientului cu diabet 

zaharat, dezvoltarea fizică armonioasă, ajută la eliminarea stigmatizării copiilor cu 

diabet zaharat și oferă o stare de bine.   

Organizator: Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 29 septembrie 2019 

 

Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2019 

 

6. Târg al meșteșugarilor locali din județul Mureș 

Consiliul Județean Mureș propune organizarea unui târg al meșteșugarilor locali din 

județul Mureș în perioada 18-20 octombrie 2019 la Târgu Mureș. Necesitatea organizării 

acestui târg s-a născut dintr-o serie de întâlniri și consultări cu Asociațiile LEADER și 

GAL-urile din județul Mureș, care au sesizat de repetate ori necesitatea creării unei 

platforme comerciale pentru producătorii locali.În momentul de față aceștia își oferă 

produsele, cel mai frecvent, în cadrul unor târguri organizate la nivelul comunelor de 

care aparțin, fără a avea posibilitatea de a participa la evenimente mai ample în urma 

cărora ar putea rezulta creșterea volumului și valorii comerciale a produselor.   

Organizator: Consiliul Județean Mureș 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 18-20 octombrie 2019 

 

 

 


