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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 

  

 89. Proiectul ”30 de ani de democrație- 30 de la Revoluție” 

     

Proiectul  „30 de ani de democtație - 30 de ani de la revoluție” se adresează unei 

nevoi ale tinerilor mureșeni, exprimată sau nu, și anume cea de a cunoaște istoria 

direct de la cei care au trait-o și au participat activ la înfăptuirea unor momente 

importante, completându-se firesc cu nevoia de a culege și de a conserva pentru a 

rămăne generațiilor viitoare, acele mărturii date de cei care au participat la 

înfaptuirea Revoluției din 1989 în vederea cunoașterii istoriei reale. 

 

Proiectul cultural „30 de ani de democrație-30 de ani de la revoluție” se împarte pe 3 

paliere : prezentarea unui spectacol de muzică, poezie și efecte vizuale, realizarea 

unui film documentar care să aibă ca și subiect – Evoluția județului Mureș în 30 de ani 

de la Revoluție (un film documentar care să prezinte teroarea comunistă și fiorii 

momentelor revoluției, cu mărturii filmate și interviuri cu personalități care s-au 

afirmat în acest sens), și susținerea unei serii de conferințe tematice care sa aibă ca și 

subiect evenimentele importante desfășurate în județul Mureș după Revoluția de la 

1989. 

 

Elemente care presupun acest proiect reprezintă în fapt, fiecare, un eveniment 

distinct, prin amploarea momentului - poezie și muzică la Teatrul Național din Târgu 

Mureș, un spectacol cultural autentic prin care să se pună în valoare capacitățile 

artistice ale tinerilor dar și ale artiștilor consacrați, cu rolul de a promova valori 

artistice din trecut  și povești despre sărbătorile de iarnă comuniste, perioadă în care 

multe simboluri, în comunism, erau înlocuite; un film documentar care să culeagă 

mărturii filmate de la actori ai revoluției din județul Mureș precum și interviuri cu 

personalități care s-au afirmat după revoluție ; serii de conferințe tematice ”Martie 

*90”, ”Mineriada”, și altele. 

              

Organizator: Asociația ”Centrul de Cercetare și Strategii Regionale”, nr.     

30343/21.11.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 5-15 decembrie  2019 

  

90. Festivalul folcloric ”Sloboză-ne gazdă-n casă” 

Evenimentul propus va fi organizat la Târgu Mureș, în perioada 29-30 noiembrie 2019, 

de către Liceul Tehnologic "Gheorghe Şincai". Se vor prezenta obiceiuri și dansuri 

populare din România - zona Ardealului, Republica Moldova,Ungaria, Ucraina – regiunea 

Odessa, Spania – regiunea Castelion. 
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Pentru că datinile şi credinţele, lirica şi muzica populară, meşteşugurile şi arta 

populară constituie patrimoniul spiritual inestimabil, care oglindeşte forţa creatoare a 

omului, indiferent de  zona geografică din care provine, prin activităţile desfășurate în  

proiect sunt transmise elemente ale tezaurului folcloric tinerei generaţii, cunoașterea 

alor valori folclorice din alte țări, identificându-se astfel, elementele comune. Aflați 

într-o regiune geografică cu o bogată diversitate etnică, prin acest proiect  se  

contribuie la îmbunătățirea legăturilor interpersonale dintre elevi, încurajând 

identificarea elementelor specifice, dar și a celor comune prezente în folclorul zonei, 

dar și a altor zone ale țării și ale altor țări. 

Activitățile se vor desfășura pe parcursul a trei zile, și vor cuprinde prezentări de filme 

documentare realizate de elevii participanți, prin care sunt prezentate caracteristicile 

etnografice ale zonelor din care provin elevii participanți, prezentarea obiceiurilor și 

dansurilor populare într-un spectacol artistic,iar pentru elevii proveniți din alte județe 

sau țări, prezentarea unei zone etnografice din județul Mureș printr-o excursie 

tematică. 

 

Scopul proiectului îl reprezintă punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc şi 

cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile naţionale, prin promovarea 

acestora în cadrul unor evenimente cultural-artistice în care sunt implicate și 

ansambluri folclorice ale elevilor din școli din județele Mureș, Harghita, Brașov dar și 

din localitatea Balta – regiunea Odessa Ucraina, Chișinău – Republica Moldova, 

Budapesta – Ungaria, Valencia - Spania.  

 

Organizator: Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai”, nr.28534/05.11.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 29-30 noiembrie 2019 

 

91. Proiect  – 1 Decembrie pe înțelesul copiilor 

 

Evenimentul propus de către organizatori este organizat în preajma sărbătorilor de 

iarnă și este în fapt, o valorizare a eforturilor unor copii, peste 200 la număr, care fac 

parte din mai multe ansambluri – ”Miorița”, ”Mugurașii”, ”Românașii”, ”Izvorașul” și 

”Răsună Codrul”, și care prezintă publicului mureșean ambiția de a face ceva 

constructiv în spiritul tradițiilor acestui neam. În acest scop, Asociația Culturală 

”Coronița”, propune organizarea unei alt fel de acțiune specifică, în care copii vor face  

parte dintr-un spectacol de teatru pentru copii, în care vor fi protagoniști dansatori și –

n cântec de sărbătoare, având cu ei personaje cunoscute din filmele animate, 

beneficiind de ateliere de lucru educative și surprize dulci. 

 

Organizator: Asociația  Culturală ”Coronița”, nr.29502/13.11.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 1 decembrie  2019 
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 92. Eveniment  ”Caravana Colindelor” 

 

Evenimentul propus este organizat în preajma sărbătorilor de iarnă, “Caravana 

colindelor” constă în organizarea mai multor concerte de colinde, în localități din 

județul Mureș - Târgu Mureș, Reghin și Sighișoara. Evenimentul contribuie la 

promovarea tradițiilor, a obiceiurilor, și a valorilor spirituale, prezentând grupuri de 

colindători, interpreți îndrăgiți din județul Mureș și invitați consacrați de muzică 

populară din țără în localitățile din județul Mureș.    

 

Obiectivul constă în dezvoltarea unui bun cultural de interes local şi naţional, care să 

aducă, în luna sărbătorilor de iarnă, atmosfera tradițiilor acestui pământ prin muzică 

populară şi obiceiuri, facilitând publicului larg, accesul la elementele culturale ale 

judeţului Mureş, în esenţa lor. 

 

Organizator: Asociația  Culturală ”Mureșul Superior”, nr.29629/14.11.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Perioada: 3-15 decembrie  2019 

 

 93. Gala Campionilor FRM 

Evenimentul propus este organizat de Federația Română de Motociclism și se 

desfășoară la Târgu Mureș, în data de 15 decembrie 2019, antrenând peste 250 de 

invitați din țară și străinătate. În urma activităților sportive de performață desfășurate 

în sezonul 2019, atât în plan intern cât și în plan internațional, Federația Română de 

Motociclism va premia vârfurile în timpul evenimentului-fanion, organizat anual fără 

întrerupere din anul 2005 – Gala Campionilor FRM.  

Având în vedere faptul că în județul Mureș există o mare comunitate de motocicliști 

datorită tradiției, precum și multiplelor structuri sportive din zonă afiliate la F.R. 

Motociclism, acestea urmează a fi și premiate în cadrul Galei organizate. Totodată, 

prin organizarea Galei Campionilor FRM, se oferă oportunitatea promovării activităților 

sportive ce se pot derula pe circuitul auto-moto Transilvania Motor Ring,. 

 

Organizator: Federația Română de Motociclism, nr.30508/21.11.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Perioada: 15 decembrie  2019 

 


