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     Anexa la Hotărârea C.J. Mureş nr.136/27.08.2020 

 

                         CONVENŢIE DE COOPERARE 

I. PREAMBUL: 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 136/2020 privind aprobarea cooperării dintre 

Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis", în vederea sprijinirii organizării 

Festivalului Internaţional de Chitară – Harmonia Cordis, 

 

Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic,  

 

1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, autoritate publică constituită la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal 

4322980, cod IBAN RO27TREZ24A875000591100X, deschis la Trezoreria Municipiului 

Târgu Mureş, reprezentat prin domnul Péter Ferenc, în calitate de Preşedinte, pe de o 

parte 

şi 

1.2  ASOCIAȚIA “HARMONIA CORDIS”, cu sediul în Târgu Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 

4, ap. 20, jud. Mureş, având cod fiscal 21869643, telefon 0744519678, cont bancar 

deschis la Banca Transilvania, Târgu Mureş  nr. RO83BTRL02701205F44638XX, 

reprezentată prin Ferenc Istvan Béke în calitate de Preşedinte, pe de altă parte, au 

convenit la încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii:  

 

II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   

Art.1 Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării 

Festivalului de chitară ”Harmonia Cordis”, în perioada  septembrie 2020. 

 

Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale 

părţilor, cu ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art.1, asigurând promovarea 

eficientă şi de calitate, a oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere  

cultural şi turistic. 

 

III. DURATA  

Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării 

sale de către ambele părţi şi încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate 

de către acestea. 

 

IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările  

culturale ocazionate de Festivalul Internaţional de Chitară – Harmonia Cordis, 

desfăşurat în perioada septembrie 2020 şi se obligă să asigure cu titlu gratuit spaţiile 

necesare desfășurării evenimentului (sălile Palatului Culturii, în intervalul orar 16:00-

21:00 și spaţiile din clădirea administrativă ale Centrului de Perfecţionare pentru 

Personalul din Administraţia Publică), conform  Programului evenimentului din Anexa 1 

la prezenta Convenţie. 
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Art.5. Asociația Culturală ”Harmonia Cordis” se obligă:  

a) să menţioneze pe toate materialele de promovare ale acţiunilor care constituie 

obiectul convenţiei de cooperare, calitatea Consiliului Judeţean Mureş de co-

organizator, inclusiv în deschiderea şi pe parcursul derulării acţiunilor; 

b)  să utilizeze pe toate materialele de promovare ale acţiunilor: invitaţii, afişe, 

pliante, publicaţii, programe, diplome, mape, machete de presă, cataloage, mashuri, 

bannere, roll-up-uri, spoturi video, spoturi audio, prezentări în power-point etc, 

elementele de identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş: semnătura vizuală 

(logo+stemă), element grafic (Turnul Palatului Administrativ), acestea urmând a fi 

descărcate de pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Mureş (www.cjmures.ro), la 

secţiune „identitate vizuală”; 

c) să semneze Angajamentul de utilizare cu bună credinţă a elementelor de identitate 

vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş, care vor fi folosite doar în scopul realizării 

obiectului prezentei Convenţiei de cooperare (Anexa 2 la Convenţia de cooperare). 

d) să realizeze materialele de promovare ale acţiunilor, în limba română/ maghiară/ 

engleză etc, în funcţie de publicul ţintă; 

e)să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş,  înainte de data desfăşurării 

acţiunilor care constituie obiectul convenţiei de cooperare, a conceptului de 

desfăşurare al acestora, în vederea stabilirii rolului reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean în diferite momente ale acţiunilor; 

f) să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, înainte de data desfăşurării 

fiecărei acţiuni care constituie obiectul convenţiei de cooperare, a conceptului de 

promovare al acţiunilor, în vederea stabilirii elementelor de identitate vizuală ale 

autorităţii publice judeţene, care se impun să fie inserate pe materialele de promovare 

ale acestora: semnătură vizuală (logo + stemă), element grafic (Turnul Palatului 

Administrativ) sau o combinaţie a acestora, după caz; 

g) să solicite avizarea de către Consiliului Judeţean Mureş, a materialelor de promovare 

ale acţiunilor, anterior publicării acestora, prin acordul “bun de tipar”, înainte de data 

la care trebuie să fie tipărite materialele de promovare, prin prezentarea efectivă a 

materialelor în forma stabilită pentru lansarea în producţie a acestora; 

h) să afişeze în locuri vizibile, pe toată durata de desfăşurare a acţiunilor, mash-

urile/bannerele/roll-up-urile Consiliului Judeţean Mureş, inclusiv în cadrul conferinţelor 

de presă organizate cu această ocazie. În acest sens, partenerul va prelua materialele 

de la Consiliului Judeţean Mureş, cu cel mult 24 ore înainte de data desfăşurării 

acţiunilor şi le va restitui în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii acestora. 

Atât primirea cât şi predarea acestora se va efectua în baza unui proces-verbal, semnat 

de părţi;   

i)să invite un reprezentant al conducerii Consiliului Judeţean Mureş la toate 

conferinţele de presă organizate în cadrul acţiunilor care constituie obiectul convenţiei 

de cooperare, cu posibilitatea ca acesta să ia cuvântul; 

k) să întocmească şi să depună la registratura Consiliul Judeţean Mureş, un raport al 

activităţilor evenimentului, în care se va face  

http://www.cjmures.ro/
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referire şi la modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale privind asigurarea 

vizibilităţii Consiliul Judeţean Mureş în derularea acţiunilor; Raportul va cuprinde  

următoarele elemente: denumirea evenimentului şi descrierea modului în care s-a 

desfăşurat; data înaintării raportului; enumerarea activităţilor prin care s-a realizat 

vizibilitatea Consiliul Judeţean Mureş, în calitatea sa de partener, cuprinzând şi 

următorii indicatori de rezultat: publicul ţintă, număr participanţi eveniment, număr 

comunicate de presă, număr materiale de promovare elaborate, număr difuzări spoturi 

audio-vizuale şi, ataşarea de fotografii relevante pentru dovada afişării în locuri vizibile 

a mash-urilor/bannerelor/roll-up-urilor Consiliului Judeţean Mureş;  

l) Asociaţia Culturală ”Harmonia Cordis” are obligația de a depune un Raport de 

activitate, în 30 de zile de la încheierea evenimentului.  

Art.6. În cazul în care, pe parcursul desfăşurării evenimentelor se aduc prejudicii de 

orice fel imaginii Consiliului Judeţean Mureş, Asociația culturală ”Harmonia Cordis” se 

obligă să aducă remedii imediate şi dezminţiri publice, în termen de 5 zile de la 

încheierea activităţilor. 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII 

Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a 

obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi 

daune-interese. 

Art.8. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei 

convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi 

făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 

din judeţul Mureş.   

VI. DISPOZIŢII FINALE 

Art.9. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 

exprimat prin act adiţional.  

Art.10. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ                 ASOCIAȚIA CULTURALĂ”HARMONIA CORDIS”      

p.PREŞEDINTE                                   PREȘEDINTE  

Szász Zoltán-Tibor                                                                        Ferenc Istvan Béke 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

          

                                             

SECRETAR  GENERAL    

                                   Paul Cosma 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Alin Mărginean   

 

Întocmit: Mirela Ruța, consilier 
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  Anexa 1 la Convenţia de cooperare 

PROGRAM  
 
 Ziua 1-a 
• 9.00: Sosirea invitaților, cazare. 
 
• 18:00–21.00 Concerte – Cetatea Medievală  - Ziua Sud-Americană 
• 18.00-18.20: Recitalul tinerilor laureați (Spectacol de scurtă durată al tinerilor 
laureați, premiați la competiții internaționale de chitară)  
• 18.20–21.00: Concert   
 Interpreți:  
 

 CSÁKI ANDRÁS (HU) 

 YAMANDU COSTA (BR) 
 
Ziua a 2-a 
• 10.00–13.00 și 15.00–17.00 Cursuri de măiestrie (chitară clasică, chitară jazz, 
muzică de cameră) discuții din domeniul de specialitate artistică. Locul de 
desfășurare - UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• Expoziție: Prezentarea instalațiilor de amplificare acustică AER - invitat Andreas 
FALKE (DE), Locație - UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• 16.00: Concert caritabil în orfelinat - Târgu Mureș 
 
 
• 18:00–21.00 Concerte – Cetatea Medievală – Ziua Jazz 
• 18.00-18.20: Recitalul tinerilor laureați (Spectacol de scurtă durată al tinerilor 
laureați, premiați la competiții internaționale de chitară)  
• 18.20–21.00: Concert  
 Interpreți:  
  

 DUO CELESTE (RO) 

 ROVSHAN MAMEDKULIEV (RU) 

 RADU VÂLCU QUARTET (RO) 
 
Ziua a 3-a  
• 10.00–13.00 și 15.00–17.00 Cursuri de măiestrie (chitară clasică, chitară jazz, 
muzică de cameră) discuții din domeniul de specialitate artistică. Locul de 
desfășurare - UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• Expoziție: Instrumente muzicale arhaice – invitat LŐRINCZI György (RO), Locație - 
UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• 16.00: Concert caritabil în azil de bătrâni - Târgu Mureș 
 
• 18:00–21.00 Concerte – Cetatea Medievala – Ziua Alternativă 
• 18.00-18.20: Recitalul tinerilor laureați (Spectacol de scurtă durată al tinerilor 
laureați, premiați la competiții internaționale de chitară) 
 • 18.20–21.00: Concert  
 Interpreți:  

 CASSIE MARTIN (FR) 
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 DÁVID FELLEGI (HU) 

 FLAVIO NATI (IT) 

 AGUSTÍN NAZZETTA (ARG/DE) 

 JONAS EGHOLM (DK) 

 NINO D’AMICO (IT) 

 MATEUSZ KOWALSKI (PL) 
 
Ziua a 4-a  
• 10.00–13.00 Finala Concursului International de Chitară Claiscă HARMONIA CORDIS 
în parteneriat cu EUROSTRINGS. Locul de desfășurare - UNIVERSITATEA DE ARTE 
 
• 10.00–13.00 și 15.00–17.00 Cursuri de măiestrie (chitară clasică, chitară jazz, 
muzică de cameră) discuții din domeniul de specialitate artistică. Locul de 
desfășurare - UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• Expozitie: Chitare clasice de concert – invitat Constantin DUMITRIU (RO) Locație - 
UNIVERSITATEA DE ARTE  
  
• 16.00: Concert caritabil în Spitalul Oncologic Târgu Mureș  
 
• 18:00–21.00 Concerte – Cetatea Medievală – Ziua Eurostrings 
• 18.00-18.20: Recitalul tinerilor laureați (Spectacol de scurtă durată al tinerilor 
laureați, premiați la competiții internaționale de chitară)  
• 18.20–21.00: Concert  
 Interpreti:  
  

 PAVLOVITS DAVID 

 TRITONUS GUITAR TRIO 

 VENTI CHIAVI GUITAR TRIO 

 PUSZTAI ANTAL JAZZ BAND 
 
Ziua a 5-a 
• 10.00–13.00 și 15.00–17.00 Cursuri de măiestrie (chitară clasică, chitară jazz, 
muzică de cameră) discuții din domeniul de specialitate artistică. Locul de 
desfășurare - UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• Expozitie: Chitare clasice de concert – invitat Vasilis SIGLETOS (GR) Locație - 
UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• 18:00–21.00 Concerte – Cetatea Medievala – Ziua Tango 
Concerte 
• 18.00-18.20: Recitalul tinerilor laureați (Spectacol de scurtă durată al tinerilor  
laureați, premiați la competiții internaționale de chitară)  
• 18.20–21.00: Concert  
 Interpreti: 
  

 GABRIEL GUILLEN (VEN/AT) 

 NEJC KUHAR (SI/AT) 

 DUO BANDINI-CHIACHIARETTA (IT/ARG) 
 
Concert – G. Point Caffe & Pub 
• 21.30-23.00 Concert de rock al Scolii de Rock din Târgu Mureș 
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Ziua a 6-a 
• 10.00–13.00 și 15.00–17.00 Cursuri de măiestrie (chitară clasică, chitară jazz, 
muzică de cameră) discuții din domeniul de specialitate artistică. Locul de 
desfășurare - UNIVERSITATEA DE ARTE  
 
• 10.00–13.00 Discutii din domeniul de specialitate artistică în colaborare cu 
Institutul româno-maghiar de creatie la Târgu Mureș 
Locul de desfășurare: Universitatea de Arte - Târgu Mureș 
Tematica: Aparitia chitarei clasice in secolul XX la Târgu Mureș 
Invitati: Ovidiu ENE ATANASIU (RO), Liviu GEORGESCU (RO), Constantin ANDREI 
(RO), Cătălin ȘTEFĂNESCU-PĂTRAȘCU (RO), LŐRINCZI György (RO) 
 
Concerte 
• 16.00-17.00 Concert - Palatul Culturii 
Concertul școlii mureșene 
 
• 18:00–21.00 Concerte – Cetatea Medievala – Ziua Fingerstyle 
• 18.00-18.20: Recitalul tinerilor laureați (Spectacol de scurtă durată al tinerilor 
laureați, premiați la competiții internaționale de chitară)  
• 18.20–21.00: Concert  
 
 Interpreti  
  

 BEKE ISTVÁN FERENC (RO) 

 GIRÁN PÉTER (HU) 

 JON GOMM (UK) 
 
În cadrul festivalui, se vor organiza concerte de noapte, proiecții de filme, în 
localuri renumite: G. Point Caffe & Pub, J’ai Bistrot  
 
Invitatii: Andreas Falke (D), Liviu Georgescu (Ro), dr. Constantin Andrei (Ro), dr. 
Tudor Niculescu-Mizil, dr. Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu (Ro), Roth Ede (Hu), Ovidiu 
Ene Atanasiu (Ro), Ansamblul de chitare al liceului de Artă Târgu Mureș , Kató Arpád 
(Hu), Pavlovits Dávid, Segovia Guitar Shop (Hu) și mulți alții  
 
Tineri laureati: 
 
Tudor Gliga (Târgu Mureș), Dávid Orosz (Târgu Mureș), Raisa Mihai (Bucuresti) Ana-
Maria Bibescu (Bucuresti), Babțan-Varga Florian (Cluj-Napoca), Cristian Zaharia 
(Baia Mare), Csiki Janka (Budapesta), Cosmin Mariciuc (Botoșani), Tudor Torge 
(Cluj-Napoca) Laureatii Eurostrings, Etc. 
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                                                                            Anexa 2  la Convenţia de cooperare 

 

 

A N G A J A M E N T 

 

Subsemnatul…………………………………..., domiciliat în localitatea ………………., strada ……… nr. 

…….., bl. ………..sc……ap….., ,judeţul ……., legitimat cu CI seria: … nr. …….., având funcţia 

de președinte, procedând în numele şi pe seama persoanei juridice Asociaţia Culturală 

”Harmonia Cordis”, cu sediul în Târgu Mureș, judeţul Mureş, telefon/fax:……………………., e-

mail:……………………….., Sentinţa civilă nr..................., eliberată de Judecătoria Târgu 

Mureș, 

În calitate de partener al Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul Convenţiei de cooperare 

nr.______/________,denumire: Festivalului de chitară ”Harmonia Cordis” 

Mă angajez să utilizez cu bună credinţă elementele de identitate vizuală ale Consiliului 

Judeţean Mureş, care mi-au fost puse la dispoziţie în vederea realizării materialelor de 

promovare aferente acţiunilor realizate în baza convenţiei de cooperare sus-menţionate.  

 

 

               Reprezentant legal 

       PREȘEDINTE 

   Data                                    Ferenc Istvan Béke  

 __________                                              ____________________________  

                 Semnătura şi ştampila 

 

 


