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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 114/30.07.2020 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2020 

 

I.PREAMBUL 

 

Localizare: judeţul Mureş 

Durata: anul 2020 (august-noiembrie) 

Grupuri ţintă 

Activităţile de interes public judeţean vor asigura, în forma în care sunt concepute, 

accesul publicului larg la un program de impact, indiferent de etnie, vârstă, sex sau 

statut social, garantând egalitatea de şanse. 

 

Obiectiv general 

 

Obiectivul general al acţiunilor de interes public judeţean constă în consolidarea 

capacităţii autorităţii judeţene privind dezvoltarea educaţiei şi formarea unor 

branduri zonale solide care să ridice potenţialul turistic al judeţului Mureş, printr-o 

serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, dar și de acțiunile în care Consiliul Judeţean Mureş va fi implicat în 

calitate de partener. Acestea au drept scop afirmarea judeţului Mureş ca un reper 

important pe harta culturală, turistică şi socială a României.  

 

Obiective specifice 

 

r publice în domeniul cultural şi social; 

iale subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş; 

instituţii similare din ţară, care se bucură de un real prestigiu; 

 popularizarea patrimoniului arhitectural şi cultural local, la nivel naţional şi 

internaţional; 

 dezvoltarea parteneriatului interinstituţional important în planificarea ofertei 

educaţionale. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII 

ŞI ORGANIZAŢII 

 

Întrucât, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a menține 

coeziunea socială (definirea coeziunii sociale făcând trimitere la cauzele acesteia - 

statusul bunăstării, promovarea egalităţii şi/sau la efectele ei - calitatea vieţii, 

creştere economică), presupunând în fapt relaţiile între oameni, controlul 

social/ataşarea socială, sentimentul de apartenenţă la comunitate şi al  
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ataşamentului faţă de valorile comunității, respectând normativele impuse, apreciem 

că un astfel de program poate fi justificat. 

Totodată, activităţile cuprinse în această secţiune sunt grefate pe fondul posibilităţii 

conferite de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean. 

 

1. Proiect ”Gândesc, vorbesc și acționez pro integritate” 

 

Având în vedere rezultatele deosebite ale elevilor mureșeni obșinute în anii scolari 

precedenți, cu teme de anticorupție, a schimburilor de experiență și seminarii cu 

elevii din unitățile școlare mureșene, Inspectoratul Școlar Județean Mureș propune ca 

în anul 2020, în județul Mureș, să se desfășoare cel puțin o sesiune de seminarii,  

lectorate, vizite de lucru și elaborarea unui ghid de informare pentru elevii de liceu  

la care cei mai mulți invitați să fie elevii din licee, care să facă parte din proiectul 

vast de predare a educației juridice în școli. Indiferent de rezultate se consideră că 

astfel de activități vor stimula creativitatea și gândirea critică a participanților, 

oferind motivații necesare în procesul de învățare, ajutând la identificarea și 

dezvoltarea talentelor, abilităților și cunoștințelor necesare în dezvoltarea personală 

și culturală a elevilor, în general. 

 

Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

Locaţie: Târgu Mureș  

Data: august 2020 

 

 2. Eveniment sportiv ”Campionatelor Europene de Cross Triatlon si Cross 

Duatlon 2020” 

 

Clubul Sportiv Master Ski&Bike, împreună cu Federația Română de Triatlon va 

organiza cel mai amplu eveniment sportiv găzduit vreodată în Județul Mureș,  

Campionatelor Europene de Cross Triatlon si Cross Duatlon 2020. Evenimentul sportiv 

va reuni 6 campionate europene - triatlon, aquatlon, aquabike, half ironman, cros 

duatlon și cros triatlon.  

Multisport European Championships se adresează atât seniorilor, cât și juniorilor, 

masculin și feminin deopotrivă, urmând să aducă la start circa 2.000 – 2.500 de 

sportivi, din care aproximativ 90% străini din peste 30 de țări. Cel puțin 600 de 

voluntari, oficiali, arbitri și organizatori vor fi implicați în buna desfășurare a 

întrecerilor. 

Programul competițiilor va fi următorul:  

 Septembrie     « Parada Natiunilor – Tg.Mures ; Piata Teatrului – Cetatea Medievală  

                           « Festivitatea de deschidere , foc de artificii – Cetatea Medievală  

  Septembrie   « Campionatul European de Cross Triathlon – elite, junior, sportivi 

cu dizabilități, amatori – Tg.Mures:  Complex Sportiv Muresul – Platoul Cornesti  

 Septembrie « Campionatul European de Duathlon Sprint - elite, junior, sportivi cu 

dizabilitati, amatori – Tg.Mureș : Piata Victoriei – Piata Teatrului – Cetatea Medievala  
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 Septembrie « Dracula Night Run – competitțe de alergare pentru amatori 

Tg.Mureș: Platoul Cornești  

 Septembrie « Campionatul European de Cross Duathlon – elite, junior, sportivi cu 

dizabilități, amatori – Sovata  :  Lacul Ursu – Drumul Sării  

 Septembrie  « Campionatul European de Duathlon Standard - amatori –Transilvania 

Motor Ring  

« Dracula Kids Duathlon – competiție de bicicletă și alergare pentru copii - 
Transilvania Motor Ring  

 Septembrie  « Dracula Kids Aquathlon – competiție de înot și alergare pentru copii 
Tg.Mureș  Complex Sportiv Mureșul 
                « Dracula Night Swim – competitie de inot pentru amatori 
Tg.Mureș Complex Sportiv Mureșul 

 Septembrie « Campionatul European de Aquathlon – elite, junior, sportivi cu 
dizabiltiati, amatori –Tg.Mures :  Complex Sportiv Muresul   
 

 Septembrie « Campionatul European de Triathlon Distanta Medie si Campionatul 
European de Aquabike – elite, junior, sportivi cu dizabilitati, amatori –Sângeorgiu de 
Padure și Lacul Bezid  
«  Festivitatea de deschidere , foc de artificii – Cetatea Medievală  

Se consideră că impactul economic al evenimentului este unul foarte mare pentru 

orice gazdă a evenimentului. Beneficiile în planul imaginii vor fi enorme, unele din 

competiții  urmând a fi transmise în direct la tv și promovate pe toate canalele media 

și de socializare.  

 

Organizator: Asociaţia „CS Master Schi&bike”” 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: septembrie 2020 

 

3. Program educațional - Educație pentru siguranță 2020 

 

Programul este dezvoltat cu scopul reducerii criminalității și a accidentelor de 

circulație în rândul tinerilor cu vârstele între 13-18 ani din județul Mureș prin 

introducerea în școli a unui curriculum la decizia școlii cu tema Educație pentru 

siguranța și derularea unor campanii de prevenire în domeniile educație rutieră,  

victimizare minori, delicvență juvenilă, dependență (drog, internet, jocuri), violență 

domestică, trafic de persoane (exploatare sexuală, prin muncă), bulling, cyberbulling. 

Obiectivele proiectului sunt: 

 training pentru 50-60 de profesori din județ care vor fi instruiți pentru predarea 

acestor teme în școli pentru elevi în cadrul formei de învățământ ales de ei (curs 

opțional la decizia școlii, ore de dirigenție, alte activități non-educaționale) 

 realizarea (editare, tehnoredactare, tipărire) unui Caiet de lucru - Educație 

pentru siguranță pentru copii din clasele V-VII cu temele: teme incluse: victimizare  

 minori, delicvență juvenilă, dependență (drog, internet, jocuri), violența 

domestică, trafic de persoane (exploatare sexuală, prin muncă), bullying, 

cyberbullying implementarea programului în forma cursului opțional în 5-10 școli din  
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 județul Mureș traducerea, editarea și tipărirea manualului Educație pentru 

siguranță - pentru profesori în limba maghiară 

 căutarea de parteneriate în alte județe interesate și prezentarea rezultatelor 

acestui program 

 organizarea de campanii de prevenire și promovare a mobilității durabile 

 educație pentru 2000-2500 copii din clasele V-VII sub diferite forme de activități 

educaționale pentru copii 

 crearea și testarea de materiale educaționale – filme și tehnologie VR 

Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională 

al copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de 

înţeles. Copii vor învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, 

etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se 

ferească de comportamentele periculoase. 

 

Organizator: Fundația Comunitară Mureș 

Locaţie: Târgu Mureş (cu implicarea directă a mai multor instituții) 

Data: septembrie - noiembrie 2020 

 

III. PLANUL DE ACŢIUNE 

Perioada de implementare a programului este august - decembrie 2020, aceasta fiind 

precedată de activităţile pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza 

impactului şi a rezultatelor acestuia, după cum urmează: 

 

Luna 

 

Perioada 

 

Activitatea 

 

iulie iulie 

 

Aprobarea programului 

 

AUGUST – 

NOIEMBRIE 

 

toată perioada 

 

Pregătirea activităţilor din program 

Derularea activităţilor 

 

DECEMBRIE 

 

15 

 

Pregătirea şi prezentarea raportului 

 

 

Calendarul concret al activităţilor stabilite, conţinutul conceptual şi artistic al 

acestora va fi cuprins într-un referat supus aprobării Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Metode de implementare: Activităţile vor fi implementate prin resursele umane 

proprii ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi 

instituţiilor de cultură subordonate, prin constituirea unei echipe care va avea 

atribuţii specifice. 

Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Mureş va contracta, în condiţiile stabilite de lege, 

bunurile, serviciile sau lucrările necesare implementării activităţilor, pentru care nu 

dispune de personal sau echipamente adecvate. 
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Motive pentru alegerea metodologiei propuse: 

Prin metodologia propusă anterior, Consiliul Judeţean Mureş va realiza o economie 

considerabilă de fonduri, maximizând experienţa angajaţilor instituţiei. 

 

Proceduri de evaluare internă 

La finalul activităţilor, se va întocmi un raport ce urmează să fie prezentat conducerii 

Consiliului Judeţean Mureş, care va forma obiectul unei propuneri pentru eventuala 

continuitate a acestora, precum şi sugestii pentru ediţiile viitoare. 

 

IV. BUGETUL ACTIVITĂŢILOR 

Bugetul activităţilor este prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de 

aprobare a acestora şi se va asigura din bugetul autorităţii publice judeţene, de la 

capitolul 870250 – Alte acțiuni economice, cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

 

 


