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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr.153/30.09.2020 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2020 

 

 

4. Proiectul program - Suport educațional și promovarea valorilor interculturale ale 

Văii Nirajului în județul Mureș și în județe limitrofe 

 

Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului propune organizarea Proiectului program - 

Suport educațional și promovarea valorilor interculturale ale Văii Nirajului în județul 

Mureș și în județe limitrofe, prin care să se pună accent pe studiul teoretic și practic al 

muzicii aducându- se astfel un tribut educației de calitate, valorizând oamenii și punând 

accent pe educarea și formarea copiilor.  

 

În acest fel putem pune accent pe rolul important pe care îl au jocul, poveștile și cântul 

în educarea și formarea copiilor, neignorând adultul, omul matur care încorsetat în 

reguli, încetează să mai creeze, să mai gândească și să trăiască armonios.  

 

Aceste intervenții culturale presupun serii de spectacole de teatru, dansuri și muzică 

valoroase atât din punctul de vedere al ținutei artistice cât și din perspectiva 

diversității culturale și stilistice. Acestea se vor realiza în aer liber sau în sălile de 

teatru din localitățile propuse în funcție de vreme și de posibilități. Dacă situația 

epidemiologică va permite aceste tipuri de activități vor fi ținute și în zone intens 

vizitate de turiști, răspunzănd  cerințelor diferitelor categorii de vârstă prin susținerea a 

trei intervenții în fiecare localitate, în intervale orare diferite.  

 

Prin acest proiect se lansează și o producție nouă, o premieră cu prezentarea 

portului/jocului și cântului popular de pe Valea Nirajului. Acțiunile programului 

presupun și participarea unor coruri consacrate de pe Valea Nirajului și din Târgu Mureș 

care vor susține mini-spectacole în cadrul slujbelor religioase de duminică, dar care vor 

realiza și celelalte acțiuni cultural-didactice în localitatea respectivă.  Pentru a-și 

atinge scopul, având în vedere anvergura acțiunii și nivelul extins, această ediție va 

avea invitați externi.  

 

Organizator: Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului 

Locaţie: Târgu Mureş, Sighișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Brașov 

Data: octombrie-noiembrie 2020 

 

5. Festivalul-concurs de interpretare a cântecului popular ”Petre Săbădeanu” 

 

Festivalul concurs are ca scop conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului 

cultural imaterial, prin recuperarea folclorului autentic, educarea tinerilor spre  
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păstrarea în memoria colectivă a cântecului popular interpretat de artişti de 

excepţie, aşa cum a fost Petre Săbădeanu.  

Concursul oferă tinerilor interpreţi de muzică populară şansa de exprimare artistică în 

datele unui eveniment singular, organizat în această zonă a ţării, cu promovarea 

repertoriului muzical din zona Mureşului.  

Festivalul va cuprinde şi recitaluri ale unor artişti consacraţi.  

 

Organizator: Fundația ”Șopterean” 

Locaţie: Târgu Mureş 

Data: 31 octombrie - 1 noiembrie 2020 

 

6. Proiect -Alternativă educațională.Cultivarea valorilor tradiționale prin 

activități culturale   

Proiectul propus se dorește a fi un supliment ajutător actului educativ în vederea 

promovării și cultivării valorilor culturale tradiționale cu origine rurală, în mediul 

urban. 

 

Scopul proiectului este de a crea un model educațional suport care să constituie un 

plus în educarea tinerei generații înspre valorificarea potețialului oferit de tradiția 

autentică, valorile autentice ale satului, valorile de patrimoniu, costumele populare, 

dansurile, cântecele, legendele, poveștile populare, snoavele și nu numai. În acest 

sens conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural si istoric 

românesc imaterial, prin promovarea elementelor acestuia în rîndul tinerilor, 

reprezintă în fapt una dintre cele mai eficiente  moduri de cunoaștere prin însușire și 

înțelegere directă, plăcut și cu un minim de efort.   

 

Vor fi susține  spectacole în aer liber tip (flash mob), expoziții de costume populare, 

cu participarea unor artiști mureșeni, meșteri populari, instrumentiști, grupuri 

instrumentale, ansambluri de dansuri populare  constituite din tineri și copii în cinci 

orașe ale județului Mureș - Tarnaveni, Reghin, Sighisoara, Iernut, Târgu Mureș, cu 

participarea Ansamblului ”Junii Târnavelor”, Ansamblului ”Iernuțeana”, Ansamblului 

”Hora”, Tarafulului dinValea Largă, Tarafului din Zau de Câmpie, Ceterașilor de pe 

Câmpie și a doamnei Herenean Maria (artist popular).  

 

Organizator: Asociația ”Straja Cetății Mureșene” 

Locaţie: județul Mureş 

Data: 12 octombrie-30 noiembrie 2020 

 


