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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului
de către Consiliul Local Mioveni, denumit în continuare autoritate prin Comisia de
evaluare a managementului Centrului Cultural Mioveni, instituţie aflată în
subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu cele
ale Regulmentului funcţionare.
Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza
următoarelor criterii de evaluare:

 Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi
desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul
instituţional existent;
 Îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
 Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
 Situaţia economico-financiară a instituţiei;
 Strategia, programele şi implementarea planului de
acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice, conform
sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
 Evoluţia economico-financiară a instituţie, pentru
următoarea perioadă de management, cu menţionarea
resurselor financiare necesare de alocat de către
autoritate.
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Activitatea Centrului Cultural Mioveni în cursul anului 2015 s-a
desfăşurat pe coordonatele stabilite de Ordinul nr. 2193/2004 pentru
aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale.

2

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile
din prezentul raport sunt aferente perioadei: 01.01.2015 la 31.12.2015,
reprezentând prima evaluare.

www.centrulculturalmioveni.ro; centrulcultural.mioveni@yahoo.ro
tel/fax: 0348.445.856
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a)
EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI
DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA
ŞI
ÎN
RAPORT
CU
SISTEMUL
INSTITUŢIONAL EXISTENT:
a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează
aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele
desfăşurate împreună cu acestea.
Centrul Cultural Mioveni şi-a consolidat şi diversificat principalele direcţii ale
activităţii, punând accent pe calitatea actului cultural. Instituţia noastră
desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi a
culturii tradiţionale urmărind următoarele aspecte:

Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie
permanentă;

Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice
ale comuniutăţii, precum şi păstrarea şi cultivarea specificului
zonal sau local şi diversificarea serviciilor culturale oferite, prin
armonizarea acestora cu nevoile publicului;

Stimularea creativităţii şi talentului prin organizarea de sesiuni
ştiinţifice, dezbateri, concursuri, expoziţii de artă plastică,
spectacole de muzică şi poezie, stagiuni de concerte, ş.a.;

Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi
internaţional.
În derularea proiectelor culturale, Centrul a dezvoltat relaţii de parteneriat solide
cu o serie de instituţii judeţene şi naţionale, având ca rezultat derulare unor
genuri de activităţi devenite deja tradiţionale în mediul cultural contemporan.
Centrul Cultural Mioveni colaborează cu toate instituţiile şi organizaţiile culturale
din judeţ prin organizarea de activităţi comune sau în parteneriat.
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Parteneriate încheiate în anul 2015:
1)
Protocol de colaborare - Simpozion Județean – Tradiții de
primăvară. Comunicări științifice 2015. (încheiat între ISJ Argeș,
Școala George Topârceanu Mioveni, Școala Gimnazială Vulturești, nr. 1 și
Centrul Cultural Mioveni);
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PARTENERIATE – PROTOCOALE DE COLABORARE ÎNCHEIATE DE
CENTRUL CULTURAL MIOVENI ÎN ANUL 2015
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2)
Protocol de colaborare - Simpozion județean Dor de
Eminescu (încheiat între ISJ Argeș, Școala George Topârceanu Mioveni,
Școala Gimnazială Vulturești, nr. 1 și Centrul Cultural Mioveni);
3)
Protocol de colaborare - Quilling imagine. Concurs Județean
2015 (încheiat între ISJ Argeș, Școala George Topârceanu Mioveni, Școala
Gimnazială Vulturești, nr. 1 și Centrul Cultural Mioveni);
4)
Protocol de colaborare încheiat cu Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Argeș în vederea colaborării pentru dezvolotarea
activității sportive de performanță și a sportului pentru toți;
5)
Protocol de colaborare încheiat cu Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Argeș în vederea organizării și desfășurării competiției
de automobilism Raliul Frumuseții – Dacia.
6)
Proiect de parteneriat educațional Frumusețile copilăriei,
încheiat între Centrul Cultural Mioveni, Școala Gimnazială Davidești și
Școala Gimnazială Constantin Bălăceanu-Stolnici.
7)
Protocol de parteneriat cultural încheiat între Asociația
Culturală Argesisart și Centrul Cultural Mioveni, în vederea
organizării a trei concerte simfonice în cadrul proiectului SUNETUL
MUZICII, realizat în cadrul Săptămânii Altfel.
8)
Acord de parteneriat: Concurs Interjudețean România, de la
munte până la mare, ediția a V-a, încheiat între Școala Gimnazială
George Topârceanu Mioveni și Centrul Cultural Mioveni.
9)
Acord de parteneriat încheiat între Centrul Cultural Mioveni
și Asociația Culturală Valeriu Florin Dobrinescu în vederea colaborării
pentru realizarea acțiunilor comune în vederea desfășurării activitățiilor
științificem în data de 24.07.2015.
10) Parteneriat în vederea organizării Cupei orașului Mioveni la
Judo, ediția I, încheiat între Centrul Cultural Mioveni și Clubul Sportiv
Mioveni.
11) Contract de parteneriat în vederea promovării și centralizării
tuturor evenimentelor culturale ce se desfășoară pe întreg
teritoriul țării, pe site-ul www.festivaluri-romanesti.ro, încheiat
între SC Novaland SRL și Centrul Cultural Mioveni.
12) Proiect educațional Ziua Învățătorului, încheiat între ISJ Argeș,
Școala Gimnazială George Topârceanu Mioveni și Centrul Cultural Mioveni.
13) Acord de parteneriat în vederea colaborării în cadrul
activităților culturale din orașul Mioveni, încheiat între Centrul
Cultural Mioveni și Asociația de Dezvoltare Durabilă pentru Tineret Mioveni.
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14) Protocol de colaborare în vederea organizării Concursului
Județean Cupa Mioveni la Mini-Oină, încheiat între Școala Gimnazială
Liviu Rebreanu Mioveni, Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, Primăria
orașului Mioveni, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Direcția Județeană
de Sport și Tineret Argeș și Centrul Cultural Mioveni.
15) Parteneriat în vederea organizării Festivalului Internațional
de Folclor Carpați, ediția a XXXII-a, încheiat între Centrul Județean
pentru Promovarea Culturii Treadiționale Argeș și Centrul Cultural Mioveni;
16) Protocol de parteneriat încheiat în vederea desfășurării
Expoziției de icoane Rugămu-ne Ție!, ediția a XVII-a, încheiat între
Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Argeș și Centrul
Cultural Mioveni;
17) Acord de parteneriat în vederea organizării programului
Săptămâna Sportului European, în perioada 07-13.09.2015, încheiat
între Asociația Județeană Sportul pentru Toți Argeș, Primăria orașului
Mioveni, CS Dacia Mioveni 2012, CS Mioveni și Centrul Cultural Mioveni.
18) Protocol de colaborare în vederea derulării unor proiecte
culturale, sesiuni de comunicări, concursuri, încheiat între Centrul
Cultural Mioveni, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni și Școala
Gimnazială Liviu Rebreanu Mioveni.
19) Protocol de parteneriat în vederea organizării activității Ziua
bucătăriei franceze, încheiat între Asociația de prietenie MioveniLanderneau și Centrul Cultural Mioveni.
20) Protocol de parteneriat în vederea organizării Concursului
național al grupurilor vocal-folclorice bărbătești Dorel Manea, 1315 noiembrie 2015, încheiat între Centrul Județean pentru Promovarea
Culturii Tradiționale Argeș și Centrul Cultural Mioveni;
21) Protocol de colaborare în vederea organizării concursului
județean Cuvântul, lacrima zeilor, încheiat între Liceul Teoretic Iulia
Zamfirescu și Centrul Cultural Mioveni.
22) Acord de parteneriat în vederea derulării campaniilor
umanitare: De Crăciun, fii mai bun! și Venim în casa ta de Paște!,
încheiat între Centrul Cultural Mioveni și Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu,
Școala Gimnazială Liviu rebreanu Mioveni și Școala Gimnazială George
Topârceanu Mioveni.
23) Proiect de voluntariat și acțiune comunitară – Decembrie
2015. Moș Crăciun vine și la tine! (încheiat între Școala Gimnazială
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Liviu Rebreanu Mioveni, Asociația de părinți a Școlii Liviu Rebreanu, Școala
Gimnazială nr. 1. Vulturești, ISJ Argeș);
24) Protocol de colaborare în vederea cooperării între Asociația
Toghether Everyone Achieves More (filial TEAM Mioveni) și Centrul
Cultural Mioveni.
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Compartimentul Redactare Publicaţii Culturale
Se ocupă de promovarea activităţilor instituţiei, PR, editarea de pliante, invitaţii,
afişe pentru evenimentele organizate de instituție, CD-uri de prezentare,
actualizarea informaţiilor pentru situl instituţiei: www.centrulculturalmioveni.ro,
precum şi de publicarea în mass-media locală (judeţeană) a evenimentelor
culturale organizate.
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a.2. acţiuni de publicitate pentru proiectele proprii ale instituţiei: afişe,
bannere, panouri publicitate pliante, invitaţii, copieri CD – DVD, afişaje
electronice.
Calendarul de activităţi al Centrului Cultural Mioveni aprobat de către Consiliu
Local Mioveni cuprinde aproximativ 60 de activităţi cultural-artistice pentru care
se tipăreşte, pentru fiecare în parte: afişe, invitaţii şi pliante şi sunt realizate
spoturi pentru TV şi radio. Un angajat al instituţiei transmite pe staţia locală ştiri
importante pentru locuitorii din oraş. Astfel avem posiblititatea să mediatizăm şi
evenimentele culturale pe care le desfăşurăm.
Unul dintre elementele cheie ale strategiei manageriale se referă la
îmbunătăţirea imaginii instituţiei. În acest sens s-a acţionat pe două căi. O primă
măsură a avut în vedere consolidarea identităţii de imagine a instituţiei. O altă
metodă aleasă pentru promovarea imaginii Centrului a avut în vedere creşterea
prezenţei instituţiei în mass-media.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că Centrul îşi promovează oferta de
programe culturale direct către potenţialii beneficiari prin e-mail, fax şi servicii de
curierat. Un mare beneficiu pentru instituţie este realizarea în serviciu propriu a
materialului tipărit de promovare a activităţilor proprii. Materialul publicitar este
conceput şi executat de personal propriu. Eficienţa acestui serviciu se evidenţiază
în raportul cost-calitate, în timpii reduşi de concepere, corectură şi transpunere,
în stabilirea numărului exact de exemplare necesar pentru fiecare activitate
(variabil în funcţie de amploarea evenimentului), evitându-se risipa şi cheltuielile
suplimentare.
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Editura şi Tipografia Mioveni
În luna octombrie 2013 a fost înfiinţată şi o editură care să completeze serviciile
oferite de tipografia deja existentă. Editura şi tipografia Mioveni oferă servicii
complete de tipografie şi editură: biguire, spiralare, perforare, broşare cu
temoclei, oferă o gama largă de servicii începând de la concepţia grafică până la
tipărirea şi finisarea aferentă. Editura stă la dispoziţia clienţilor cu următoarele
servicii: atribuire ISBN, grafică, promovarea cărţii, oferă sprijin pentru autori,
organizează lansări de carte, evenimente culturale.
Pe parcursul anului 2015, în cadrul editurii au fost tipărite sub egida noastră
următoarele cărţi:
Ca măsură directă pentru îmbunătăţirea promovării activităţilor a fost desemnat
un angajat cu atribuţii în redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă ante
și post eveniment, şi întreţinerea relaţiei cu mass-media.

www.centrulculturalmioveni.ro; centrulcultural.mioveni@yahoo.ro
tel/fax: 0348.445.856
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Alte măsuri:
- Regândirea site-ului Centrului şi demararea lucrărilor de reînnoire a
acestuia;
- Postarea şi actualizarea pe pagina de internet a Centrului Cultural şi a
Primăriei Mioveni a programului de activităţi şi diseminarea rezultatelor
acestora;
- Ideea conjugării eforturilor Centrului cu activităţile instituţiilor de
învăţământ, în scopul realizării unui program comun de lărgire a orizontului
tinerei generaţii spre cunoaştere şi frumos, spre artă şi creativitate, prinde
contur, în mod constant, prin desfăşurarea de expoziţii de Paşte, Crăciun
precum şi cu diferite alte ocazii.
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Îmbunătăţirea promovării activităţilor instituţiei
Ca măsură directă pentru îmbunătăţirea promovării activităţilor este desemnat un
angajat cu atribuţii în redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă, şi
întreţinerea relaţiei cu mass-media. O altă măsură luată în acest sens este
organizarea periodică a conferinţelor de presă (trimestrial sau mai des dacă
evenimentele o impun).
Un impact foarte mare l-a avut promovarea activităţii noastre pe reţeaua de
socializare facebook, pe adresa www.facebook.com/mioveni.arges, cont creat de
noi în urmă cu aproximativ 4 ani. Astăzi, pagina are 5000 de prieteni (numărul
maxim admis) şi alţi 4.454 de utilizatori urmăresc activitatea. Aici sunt postate
anunţuri, comunicate de presă şi fotografii cu privire la evenimentele pe care le
organizăm, precum şi diseminarea rezultatelor activităţilor desfăşurate.
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În pe parcursul anului 2015, au fost tipărite peste de broşuri ce conţin oferta
culturală a instituţiei, un scurt istoric al Centrului, oferta de cursuri gratuite, de
broşuri de prezentare a obiectivului turistic Mânăstirea Vieroş, broşuri de
prezentare a Culei Racoviţa şi a Muzeului etnografic „Constantin Năstase”.
a.3. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei
de raportare:
A fost întocmit dosarul de presă, în care au fost incluse toate apariţiile din
presa scrisă. Dosarul este format din două volume ce conțin toate aparițiile din
presa scrisă și online, precum și comunicatele de presă difuzate de
departamentul ce se ocupă de relația cu presa.

www.centrulculturalmioveni.ro; centrulcultural.mioveni@yahoo.ro
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a.5. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de
beneficiari: măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada
raportată; beneficiarul ţintă al programelor: pe termen scurt şi pe
termen lung.
În perioada ianuarie – decembrie 2015 s-a realizat un sondaj de opinie
privind gradul de satisfacţie al ofertei culturale cu scopul de a eficientiza
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a.4. profilul beneficiarului actual:
Oferta culturală a instituţiei a vizat publicul de toate vârstele, fără deosebire
de naţionalitate, etnie, sex, religie sau concepte politice. Diversificarea ofertei
culturale va conduce cu siguranţă la mărirea numărului de beneficiari. Potrivit
evoluţiilor înregistrate în ultimii ani şi datorită diversificării ofertei culturale,
numărul utilizatorilor serviciilor culturale s-a mărit. O componentă a beneficiarilor
este comunitatea locală care participă la activităţile culturale de amploare
(spectacole, vernisaje, mese rotunde, simpozioane) şi s-a constatat un interes
mai mare pentru piesele de teatru oferite lunar, gratuit. Numărul utilizatorilor
activi ai serviciilor directe (elevi, studenţi, pensionari, persoane cu
dizabilităţi) este și el în creştere. Au fost înfiițate de asemenea cursuri de modelaj
în lut, canto popular, precum și cursuri de limba engleză și franceză.
Având în vedere caracterul pluridisciplinar al concepţiei programelor
dezvoltate de noi, plaja de adresabilitate este largă, ea cuprinzând, practic, un
modul mult mai mare de public consumator de fenomen cultural – artistic. Astfel,
s-a ţinut cont în toate activităţile întreprinse de Centru, ca acestea să fie
îndreptate către cetăţean, într-un dialog în care creativitatea să fie asociată
tradiţiei şi inovaţiei, principiu ce leagă trecutul (tradiţia) de viitor (inovaţia).
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a.6. analiza utilizării spaţiilor instituţiei:
Centrul Cultural Mioveni este structurat după cum urmează:
 Centrul Cultural Educativ Mioveni, corp A, cu sediul în Strada înv.
Alexandru Popescu, nr.5, dat în folosinţă la finele anului 2013 (pe
4.12.2013 a avut loc inaugurarea noului sediu); Aici se desfăşoară cea mai
mare parte a evenimentelor culturale, dar și cursurilw artistice de
sculptură, de dans, teatru, desen şi multe altele. Acest centru deserveşte în
special copiilor, dat fiind faptul că aici va fi şi Clubul Elevilor din Mioveni.
Centrul dispune de o sală de spectacole de 200 de locuri, precum şi de 12
săli de curs (lemn şi lut, muzică, dans, cenaclu, desen şi arhitectură,
fanfară, teatru şi dans, expoziţie, şah, cultură şi civilizaţie şi o sală de
conferinţe).
 Centrul Cultural Mioveni – corp B, cu sediul în Strada Tudor
Muşatescu, bl. V2B, parter; Spaţiul este destinat găzduirii evenimentelor
pentru comunitate. Aici îşi desfăşoară activitatea Asociaţia de pensionari
“Viaţă Lungă” şi Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi “Speranţa Vieţii”. Tot
aici funcţionează şi biblioteca franceză. Fondul de carte al Bibliotecii
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activitatea instituţiei, pe un eşantion de 100 de persoane din toate mediile
sociale. În urma analizei asupra rezultatelor sondajului s-a constatat preferinţa
publicului pentru anumite manifestări: spectacole de muzică populară şi uşoară şi
piese de teatru, iar în privinţa cursurilor oferite de noi, cele mai apreciate au fost
cele de dans popular – modern și teatru.
Potrivit evoluţiilor înregistrate în ultimii ani şi datorită diversificării ofertei
culturale utilizatorii serviciilor culturale se împart în: comunitatea locală care
participă la activităţile culturale de amploare organizate de centrul
cultural, spectacole, festivaluri, piese de teatru, vernisaje, mese
rotunde, simpozioane, utilizatori activi ai serviciilor directe (elevi,
studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi) şi utilizatori ai serviciilor
virtuale (accesarea site-ului instituţiei pentru informare).
 pe termen scurt: preşcolarii şi elevii din ciclul gimnazial şi liceal din oraşul
Mioveni precum şi învăţătorii şi profesorii care coordonează grupurile de
elevi.
 pe termen lung: tinerii, familiile acestora şi comunitatea din Mioveni.
Un alt sondaj de opinie a fost realizat online, pe site-ul instituţiei:
www.centrulculturalmioveni.ro, având rolul de a identifica nevoile
locuitorilor şi pentru a stabili gradul de satisfacţie referitor la activităţile
desfăşurate de către Centrul Cultural Mioveni.
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Franceze a orasului Mioveni a fost donat de către Asociatia de Prietenie
Landerneau si de SC Automobile Dacia SA. În Bibliotecă se gasesc: peste
10.000 de volume în limba franceză: enciclopedii, beletristică, colectii
valoroase, dictionare, albume de artă; peste 10.400 de volume carte
tehnică în limba română.
Casa de Cultură Racoviţa (filială), Strada N. Racoviceanu, nr. 10, cartier
Racoviţa, oraş Mioveni; Spaţiul este destinat organizării de evenimente
pentru comunitate.
Căminul Cultural Colibaşi (filială), str. Colibaşi, cartier Colibaşi, oraş
Mioveni; Spaţiul este destinat organizării de evenimente pentru
comunitate.
Clădirea Multifuncțională Colibași, str. Colibaşi, cartier Colibaşi, oraş
Mioveni;
Căminul Cultural Făget (filială), str. Mănăstirii cartier Făget, oraş
Mioveni; Spaţiul este destinat organizării de evenimente pentru
comunitate.
Muzeul etnografic „Constantin Năstase” – Cula Racoviţa – corp
expoziţional cu circa 1000 de exponate; Spaţiul găzduieşte o colecţie de
peste 1200 de exponate.
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a.7. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări,
extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz:
În perioada raportată s-au efectuat mici lucrări de intervenţii în vederea
asigurării cerinţelor fundamentale ale imobilelor, filiale ale Centrului Cultural
Mioveni. Astfel de lucrări de întreţinere şi reparaţii s-au efectuat la toate filialele
noastre. O investiție importantă s-a realizat prin dotarea Clădirii Multifuncționale
Colibași, care a intrat anul acesta în administrarea Centrului Cultural Mioveni.
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Alte spaţii folosite de instituţie: Centrul Cultural Mioveni foloseşte încă un
spaţiu în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Mioveni pentru desfăşurarea în
bune condiţii a repetiţiilor a fanfarei.
Mediul intern în care instituţia şi-a desfăşurat activitatea în anii trecuți a fost
marcat şi de o constrângere majoră: lipsa unui spaţiu adecvat (Sală de dans)
pentru pregătirea şi desfăşurarea prezentărilor informale la finele programelor de
rezidenţă artistică şi a spectacolelor de dans, cu implicaţii negative asupra
serviciilor oferite utilizatorilor şi beneficiarilor. Problema a fost rezolvată la finalul
anului 2013, prin inaugurarea noului Centru Cultural Educativ.
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Aceasta a fost dotată pentru a putea fi organizate evenimente private, fiid
generatoare de venit la bugetul propriu, sau evenimente ale instituției noastre.
b) ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A INSTITUŢIEI;
În anul 2015 Centrul Cultural Mioveni a desfăşurat peste 60 de proiecte
(evenimente), cifră estimată să fie atinsă în perioada de management 20112015. Au fost continuate toate proiectele cuprinse în calendarul activităţilor
culturale dar au fost lansate şi alte tipuri de activităţi. Continuarea activităţilor
locale, finalizarea unor parteneriate şi diversificarea acestora reprezintă o
garanţie a accelerării vieţii culturale pe care ne-o dorim, în folosul unor categorii
tot mai largi de utilizatori.
La capitolul îmbunătăţiri, punctăm:
 Actualizarea site-ului instituţiei;
 Mărirea numărului de beneficiari prin înfiinţarea cursului de
iconografie, balet, grup vocal.
 Creşterea numărului de parteneriate cu diverse instituţii de
cultură şi învăţământ;
 Amenajarea unui spațiu conform pentru echipamentele ce
compun Tipografia Mioveni (la sediul instituției);
 Reluarea organizării Festivalului Național „Laleaua de Aur”;
 Muzeul Etnografic amplasat în Cula de la Racovița a trecut printr-o
serie de lucrări de refacere, de recondiționare și achiziționare de noi
obiecte, precum și de restructurare a secțiilor muzeistice;
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1) 15 .01.205 - Proiect educațional „Dor de Eminescu”
Centrul Cultural Mioveni, în parteneriat cu Școala Generală „George Topârceanu”,
Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Biblioteca Orășenească din Mioveni și Biroul de
Integrare Europeană au organizat un simpozion județean dedicat marelui poet
național, Mihai Eminescu. Proiectul educațional intitulat „Dor de Eminescu” s-a
desfășurat pe două secțiuni. Una destinată cadrelor didactice și a cuprins o sesiune de
comunicări științifice, în cadrul căreia s-au prezentat esee și referate. O a doua secțiune
i-a vizat pe elevii tuturor școlilor din județ, de la clasele 0 și I – VIII. Participanții au
avut de realizat lucrări plastice sau colaje, care să se plieze pe tema proiectului.
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b.1.Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
b.2. analiza efectelor proiectelor realizate în cadrul Programelor, în
afara sediului instituţiei;
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2) 24.01.2015 - Lansare de carte și expoziție de documente
Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, Centrul Cultural Mioveni
a organizat o lansare de carte, precum și o expoziție de documente și imagini
referitoare la actul Unirii din 1859. Cele două evenimente au fost găzduite de Corpul B
al Centrului Cultural Mioveni, iar prezența a fost foarte mare, participând nu numai
adulți, ci și tineri interesați de istorie. Au fost lansate două volume, cu titlul „Istorii
neconvenționale din Muscel”, ale scriitorul și jurnalistul Sterian Pricope. În aceste două
volume, autorul a cuprins mai multe întâmplări istorice, relatate într-o manieră
jurnalistică.
De asemenea, tot în Corpul B al Centrului Cultural Mioveni au fost expuse imagini și
documente ce redau actul Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, expoziție
realizată cu sprijinul Bibliotecii Naționale a României și Arhivelor Naționale ale
României.
Pe lângă acestea, au mai fost expuse monede, medalii și alte materiale de la Muzeul
Etnografic Racovița. La eveniment au fost prezenți viceprimarul orașului Mioveni, Aurel
Costache, directorul Centrului Cultural Mioveni, Argentina Culcuș, directorul Muzeului
Județean Argeș, Cornel Popescu, consilieri locali și județeni, cadre didactice, pasionați
de istorie, dar și tineri care au vrut să afle mai multe despre unul dintre cele mai
importante evenimente ale românilor, Unirea Principatelor, înfăptuită de Alexandru
Ioan Cuza.
3) 30 .01.205 - Eternul Caragiale
Clubul Veseliei al Centrului Cultu-ral Mioveni a organizat, miercuri, 30 ianuarie, începînd
cu ora 17, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia - Mioveni, un spectacol
deosebit, intitulat Eternul Caragiale. Mulţumim, nene Iancule!. Manifestarea a avut loc
cu ocazia zilei de naştere a dramaturgului Ion Luca Caragiale, care s-a născut în data
de 1 februarie 1852. Nu au lipsit scenetele, fragmente din Vizită, O noapte
furtunoasă, Căldură mare, CFR, Domnul Goe, Justiţie, Mitică, D‘ale carnavalului, Conul
Leonida faţă cu reacţiunea etc.
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5) 30.01.2015 - Manifestări dedicate omagierii marelui dramaturg I.L.
Caragiale
Vineri, 30 ianuarie a.c. la Mioveni au avut loc o serie de manifestări dedicate lui I.L.
Caragiale, considerat a fi cel mai mare dramaturg şi unul dintre cei mai importanţi
scriitori din România.
În prima parte a zilei, evenimentele au debutat la Casa de Cultură a Sindicatelor
“Dacia” Mioveni, organizatorul evenimentului, unde a avut loc un spectacol de teatru
susținut de micii actori de la Trupa “Estrada” pregătită de prof. Ionuț Vlad și Trupa
"Micii Actori" a Liceului Teoretic „Iulia Zamfirescu”, pregătită de d-na prof. Daniela
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4) 28.01.205 - Preselcții curs de dans modern - Clasa profesorului Alin Mihail
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Stoica. Micii actori au dat viață personajelor din “O noapte furtunoasă”, “Căldură mare”
și “Domnul Goe”. Al doilea eveniment s-a desfășurat la Centrul Cultural Educativ unde
actorii trupei de teatru „Clubul Veseliei”, sub supravegherea instructorului Ionuț Vlad,
au jucat mai multe fragmente de piese, scrise de dramaturg, printre care, „Justiție”,
„Un pedagog de școală nouă”, „Cetățeanul turmentat”, „CFR” și „Mița Pampon”.
LANSARE DE CARTE - „Calendarul cu povești – 365 de personalități și
evenimente care au schimbat istoria”, autor CRISTIAN COCEA
Centrul Cultural Mioveni a fost gazda unei lansări de carte, aparținând autorului Cristian
Cocea, director al Direcției Județene pentru Cultură Argeș. Acesta și-a lansat volumul
„Calendarul cu povești – 365 de personalități și evenimente care au schimbat istoria”,
ce conține 374 de pagini de istorie tratată în mod jurnalistic, conținând întâmplări,
evenimente semnificative și portretele unor personalități care au decis soarta istoriei.
Volumul este considerat de scriitorul și jurnalistul Cristian Cocea, drept o Wikipedie
proprie sau o pagină de Facebook, fiind relatate evenimentele istorice, dar și
personajele din propria sa perspectivă.
6) 19.02.2015 - Piesa de teatru „Povești”
Sala de spectacole a Centrului Cultural Educativ s-a umplut de copii și părinți, joi, 19
februarie pentru spectacolul de teatru „Povești”, în cadrul căruia, au urcat pe scenă 35
de actori ai trupei de teatru „Clubul Veseliei”, trupă a Centrului Cultural Mioveni, sub
îndrumarea instructorului Ionuț Vlad.
Au fost puse în scenă, piese cunoscute, precum, Prostia Omenească, Veronica, Pădurea
Fermecată, Ionel și Mărioara, precum și Iedul cu Trei Capre. Întregul spectacol a fost
primit cu aplauze de către public, micii actori ai Centrului Cultural arătându-și din ce în
ce mai mult, talentul, dar și efortul depus.
7) 24.02.2015 - Concursul Judeţean TRADIŢII DE PRIMĂVARĂ – Ediţia I

10) 01 – 08.03.2015: FESTIVALUL DE TEATRU MIOVENI EDIȚIA A II-A
www.centrulculturalmioveni.ro; centrulcultural.mioveni@yahoo.ro
tel/fax: 0348.445.856
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9) 27.02.2015 - MARATONUL VESELIEI
Centrul Cultural Mioveni a organizat, vineri, 27 februarie, un spectacol de muzică și
divertisment la Penitenciarul Colibași. Tinerii actori ai „Clubului Veseliei” din cadrul
Secției de Actorie a Centrului Cultural Mioveni au prezentat un grupaj de melodii și
scenete umoristice cu care au delectat un grup de deținuți care își ispășesc pedepsele
în penitenciar. Programul, pregătit atent de instructorul Ionuț Vlad, a fost unul foarte
inspirat ales, tinerii artiști de la Centrul Cultural Mioveni smulgând ropote de aplauze la
scenă deschisă.

13

8) 24.02.2015 - Spectacol caritabil „Dragobete, iubește românește"
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„Cel mai mare festival de teatru din Argeş“, denumit acum „Festivalul de Teatru
Mioveni“, a ajuns la cea de-a doua ediţie, și s-a desfășurat în perioada 1 - 8 martie. În
cadrul acestui festival au fost programate opt piese de teatru cu actori consacraţi, unii
dintre ei aflaţi pentru a doua oară pe scena de la Mioveni.
11) Expoziţie de primăvară la Centrul Cultural Mioveni
Centrul Cultural Mioveni a organizat o expoziţie cu mărţişoare, felicitări şi colaje de
primăvară, toate realizate, în principal, prin metoda „quilling” (tehnica răsucirii hârtiei).
Aceste lucrări au fost realizate, individual sau în grup, de către elevii care participă la
un concurs judeţean de creaţie, organizat de Centrul Cultural Mioveni şi de
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Argeş. Manifestarea se înscrie în Calendarul
activităţilor extraşcolare al ISJ şi este organizat împreună cu Şcoala Gimnazială „George
Topârceanu” - Mioveni, Şcoala Gimnazială - Vultureşti. Parteneri ai concursului sunt
Şcoala Nr.1 - Mioveni, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” - Mioveni, Şcoala Gimnazială
- Davideşti, Şcoala „Nicolae Cristescu” - Topoloveni, GPN „Campionii” - Mioveni, Şcoala
Gimnazială „Traian” - Piteşti şi Şcoala „I.C. Lăzărescu” - Ţiţeşti. Expoziţia este deschisă
vizitatorilor în fiecare zi, în holul de la etajul 1 al Centrului Cultural Mioveni.
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13) 28.03.2015 - Spectacol Ansamblul DORULETUL, Inflorit-a rugutu'
Oraşul Mioveni şi Centrul Cultural Mioveni a organizat în data de 28 Martie 2015, un
spectacol folcloric al Ansamblului „Doruleţul”, intitulat „Înflorit-a Ruguţu”. Evenimentul
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12) 24.03.2015 - Ziua Francofoniei
Oraşul Mioveni şi Centrul Cultural Mioveni a organizat, marţi, 24 martie 2015, o
manifestare cultural-artistică, dedicată Zilei Francofoniei. Evenimentul s-a desfăşurat în
parteneriat cu Centrul InfoEuropa, Biblioteca Franceză, Biblioteca Orăşenească Mioveni,
Asociaţia de Prietenie Mioveni - Landerneau şi cu Alianţa Franceză Piteşti.
Din programul manifestării menţionăm o expoziţie de carte şi fotografie „Mioveni Landerneau, 25 de ani de prietenie” şi momente artistice susţinute de elevii Cercului de
Limbă Franceză al Centrului Cultural Mioveni şi de cei ai Clubului Elevilor din Mioveni.
La eveniment au participat, atât cu momente artistice, cât şi în calitate de spectatori,
elevi de la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu”, Şcoala Generală „George Topârceanu”,
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” şi Şcoala Generală Clasele I - VIII Colibaşi, însoţiţi de
cadrele didactice. Notă: În fiecare an, în data de 20 Martie, 77 de ţări de pe glob
sărbătoresc Ziua Internațională a Francofoniei. Din cele 77 de ţări, 57 sunt state
membre în cadrul Organizaţiei Mondiale a Francofoniei, iar 20 au statut de observator.
În principal, această zi este marcată prin diverse manifestări culturale şi artistice.
Oraşul Mioveni este înfrăţit cu oraşul Landerneau, situat în vestul extrem al Franţei, în
departamentul Finistere, regiunea Bretagne. În 2015, relaţia de prietenie dintre cele
două localităţi împlineşte 25 de ani.

CENTRUL CULTURAL MIOVENI
Strada înv. Al. Popescu, nr. 5, Mioveni, judeţul Argeş

a fost dedicat persoanelor vârstnice şi s-a desfăşurat la Casa de Cultură Racoviţa. Au
urcat pe scenă Grupul Vocal al Ansamblului „Doruleţul” şi interpreţii Mariana Stan,
Lămâiţa Văduva, Maria Ştefan şi Flori Caftaliu, precum şi dansatorii ansamblul
„Doruleţul”, coordonat de dl. Constantin Drăgan, instructor coregraf Flori Caftaliu.
14) 27.03.2015 - Ziua Mondiala a Teatrului
Oraşul Mioveni şi Centrul Cultural-Educativ Mioveni a organizat în data de 27 martie
2015, ora 17.00, un spectacol care pentru a marca Ziua Internațională a Teatrului.
Actorii pregătiți de prof. Ionuț Vlad au susținut un spectacol după următorul program:
Monolog: A fi sau a nu fi... Interpret: Radu Dumitra. Teatru pentru copii – Povești
(Prostia omenească, Iedul cu trei capre). Interpretează: Omran Nadia, Denis Tudor,
Teodor Popescu. Teatru clasic – Dramă. I.L. Caragiale (Năpasta - fragment).
Interpretează: Claudia Ghena, Nicolae Ciucardel, Mirela Tomescu, Justin Olteanu.
Comedie – CFR, Căldură mare – Ovidiu Albină, Andrei Tudor, Nicolae Simescu, Erica
Pîrvulescu, Iustin Pistol. Aniversarea Contesei Tusalema – scenetă comică.
Interpretează: Alexandra Boboc și Andrei Barbu.
15) 03.04.2015: Spectacol caritabil, la Mioveni, cu ocazia sărbătorilor
pascale
Centrul Cultural Mioveni, în parteneriat cu Asociația TEAM Mioveni au organizat, vineri,
3 aprilie 2015, un spectacol caritabil „Venim în casa ta de Paște”, cu scopul de a
strânge fonduri ce vor fi folosite pentru a ajuta câteva cazuri sociale din orașul Mioveni,
în pragul sărbătorilor pascale.
Pe scena Centrului Cultural Educativ din Mioveni au urcat soliști locali precum, Ștefania
Voicu, Alexia Niculae, Denisa Maria Dan, Izabel Cristescu, Claudia Ghena, Valentin
Poienariu, Flavia Popescu, Evelina Diaconescu și Ștefania Vorovenci. Tot pe scena
Centrului Cultural au urcat micii actori ai trupei de teatru „Clubul Veseliei”, sub
instrucția lui Ionuț Vlad, trupa de dans modern, „A-Dance”, sub instrucția lui Alin
Mihail, dar și Ansamblul de dansuri populare „Plai de dor”, sub instrucția lui Cătălin
Oancea.
Întregul spectacol a fost primit cu aplauze îndelungi de către publicul venit la Centrul
Cultural din Mioveni. Pe scenă a fost amplasată o urnă, acolo unde, cei care au dorit,
au putut dona pentru familiile care, în urma donațiilor, vor avea sărbători liniștite.
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17) 3.04.2015: CAMPANIE UMANITATRA: VENIM IN CASA TA DE PAȘTE!
TEAM Mioveni și Centrul Cultural Mioveni au donat pentru patru familii nevoiașe
Pe data de 3 aprilie, organizația TEAM Mioveni, în parteneriat cu Centrul Cultural
Mioveni au organizat un spectacol caritabil, în urma căruia au strâns fonduri pentru a
ajuta câteva cazuri sociale din oraș, în apropierea sărbătorilor pascale. De asemenea,

15

16) 6 - 10.04.2015: PORȚI DESCHISE LA CENTRUL CULTURAL MIOVENI
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18) 16.04.2015 - GALA PREMIILOR PENTRU EXCELENȚĂ IN CULTURĂ
Centrul Cultural Educativ din Mioveni a fost joi, 16 aprilie 2015, gazda unui eveniment
cultural de o importanță semnificativă pentru județul Argeș, și anume cea de-a IX-a
ediție a „Galei Premiilor pentru Excelență în Cultură”, organizat de Direcția Județeană
pentru Cultură Argeș.
În cadrul acestui eveniment, personalități ale culturii argeșene au primit distincții
pentru șase secțiuni: muzică, literatură, arte plastice, teatru, conservare și restaurare
patrimoniu cultural, precum și disctincția „Omul anului în cultura argeșeană”.
Programul a inclus și câteva momente culturale ale artiștilor Centrului Cultural Mioveni,
Valentin Poienariu, Ion Moise Bădulescu, Marius Bălan, precum și Corala mixtă a
Centrului Cultural Mioveni. Iată lista premiaților: Secțiunea muzică: Marian Lupașcu,
pentru realizarea și coordonarea proiectului de cercetare-editare „Preparation for a
Critical Edition of Béla’ Bartók’s Collection of Romanian Folk Music”, susținut de
Academia Română și Academia Ungară de Științe; Secțiunea literatură: Nicoleta
Popa, pentru volumul de poezii „Solitudinea este țara mea”, Ed. Adenium; Secțiunea
arte plastice: Elena Stoica, pentru prodigioasa activitate artistică susținută în 2014,
recunoscută internațional prin obținerea de medalii și premii la expoziții în Turcia,
Macedonia, Cehia, Slovenia și pentru organizarea cercului de pictură „Culoare și vis” de
la Corbeni; Secțiunea teatru: Florin Dumitru, pentru interpretarea rolurilor din píesele
de teatru „Cine este acest Ionescu”, „Omul care vine din Est”, „Bolnavul închipuit” și
pentru prestația artistică din spectacolul caritabil „Cântec despre mine însumi…după 10
ani”; Secțiunea conservare și restaurare patrimoniu cultural: Malvine Mocenco,
pentru restaurarea a 5 icoane vechi, pentru realizarea unei expoziții de obiecte
restaurate din patrimoniul Muzeului Golești și pentru coordonarea mai multor ateliere
de creație; Secțiunea „Omul anului în cultura argeșeană”: Gheorghe Păun,
pentru activitatea managerială avută în calitate de șef de redacție al publicației „Curtea
de la Argeș”, revistă lunară de cultură, în paginile căreia, prin eforturile acestuia, au
apărut articolele unor importanți oameni de cultură români precum acad. Solomon
MARCUS, matematician și profesor emerit al Universității București, acad. Răzvan
THEODORESCU, istoric de artă, acad. Dan BERINDEI, istoric, profesor doctor Sanda
GOLOPENȚIA, lingvist, Valeriu RÂPEANU, critic de artă și eminescolog etc. Prezenți la
manifestație au fost personalități ale culturii argeșene, Cristian Cocea, director executiv
al Direcției pentru Cultură Argeș, Filofteia Pally, director Muzeul Pomiculturii și
Viticulturii Golești, Pr. Univ. Dr. Paul BAIDAN, șef catedră pedagogie muzicală,
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donațiile au fost strânse și prin intermediul cetățenilor generoși din orașul Mioveni,
acestea constând în alimente, haine și jucării.
Joi, 9 aprilie, reprezentanți ai TEAM Mioveni și ai Centrului Cultural Mioveni au pregătit
pachete, apoi au vizitat patru familii nevoiașe pentru a le înmâna alimentele și hainele.
Atât părinții cât și copiii care au primit donațiile au fost foarte bucuroși că își vor putea
petrece liniștit, sărbătorile pascale.
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Universitatea Pitești, Pavel ȘUȘARĂ, poet, critic și istoric de artă, Luminița BORTA,
actor Teatrul „Alexandru DAVILA”, Argentina Culcuș, director al Centrului Cultural
Mioveni, precum și consilieri locali.
19) 26.04.2015: CÂNTECELE ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI
20) 29.04.2015: FESTIVALUL PRIMAVERII
21) 1 - 3.05.2015: SĂRBĂTOAREA MUNCII, PRIMĂVERII ȘI A BUCURIEI
În perioada 1 – 3 mai 2015, Orașul Mioveni, prin Primăria Mioveni și Centrul Cultural
Mioveni au organizat „Sărbătoarea Muncii, Primăverii și a Bucuriei”, eveniment cultural
artistic desfășurat pe platoul din cartierul Făget, punctul Izvorul Tămăduirii. Cu
același prilej a avut loc și „Târgul Meșterilor Populari”, cu participarea unor sculptori în
lemn și lut, meșteri pielari, meșteri în olărit. Tot în aceeași zonă au fost organizate
spații pentru cei care au dorit să comercializeze produse alimentare, dulciuri sau alte
tipuri de produse, pe toată perioada acestei manifestații. Timp de trei zile, au avut loc
spectacole de muzică popular cu artiști și ansambluri folclorice din județ, dar și din
toate zonele țării. În prima zi, vineri, 1 mai 2015, au urcat pe scenă: Ansamblul
vocal-instrumental „Nova” al Centrului Cultural Mioveni; Ansamblul de dansuri populare
„Dorulețul” al Centrului Cultural Mioveni; Ansmblul de dansuri populare „Mugurașii
Miovenului” al Centrului Cultural Mioveni; Ansamblul „Ciuleandra” al Casei de Cultură
„Pr. Ion Ionescu”, Topoloveni; Ansamblul „Doina Bascovului” al Casei de Cultură
„Adriana Trandafir” - Bascov; Ansamblul de dansuri populare „Plai de dor” al Centrului
Cultural Mioveni; Taraful Centrului Cultural Mioveni; Sâmbătă, 2 Mai 2015:
Ansamblul folcloric „Pomul Vieții” al Casei de cultură Balș; Ansamblul folcloric
„Brădulețul” al Casei de Cultură „ Constantin Brâncoveanu”- Horezu; Ștefania Vorovenci
și Valentin Poenariu; Ansamblul folcloric „ Carpați” al Casei de Cultură „Tudor
Mușatescu” – Câmpulung și Ansamblul „Orația” – Podu’ Dâmboviței; Ansamblul „
Doruri Mușcelene”, Văcarea – Mihăești. Duminică, 3 Mai 2015: Ansamblul
„Busuiocu” – Sântana, Arad; Ansamblul Comunei Vulturești; Ansamblul „ Argeșelul” al
Căminului Cultural Boteni; Cătălin Doinaș.
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23) 18.05.2015: Aniversarea de 100 de ani a Prof. Constantin I. Năstase
Dublu eveniment la Mioveni: redeschiderea Muzeul Etnografic de la Racovița și
aniversarea fondatorului său Oraşul Mioveni şi Centrul Cultural Mioveni au organizat,
luni, 18 mai 2015, Ziua Porţilor Deschise la Muzeul Etnografic „Prof. Constantin I.
Năstase”, amenajat în interiorul Culei Racoviţa. Evenimentul s-a înscris în seria
manifestărilor ce se desfăşoară, în fiecare an, cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale
a Muzeelor. Anul acesta, Ziua Porţilor Deschise de la Cula Racoviţa a marcat o dublă
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22) 9.05.2015 - SPECTACOL IMPREUNA PENTRU MONALIZA
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semnificaţie. În primul rând, muzeul etnografic s-a redeschis pentru public, după o
serie de lucrări de renovare şi reamenajare. În al doilea rând, fondatorul muzeului,
profesorul Constantin I. Năstase împlineşte vârsta de 100 de ani, prilej cu care a primit
din partea autorităţilor locale, judeţene, dar şi academice, mai multe diplome şi titluri.
La rândul său, prof. Constantin I. Năstase a înmânat diplome de excelenţă tuturor
persoanelor care au contribuit la ocrotirea şi restaurarea muzeului etnografic.
Redeschiderea muzeului etnografic și aniversarea a 100 de ani de viață a fondatorului
său, profesorul Constantin I. Năstase, s-a derulat în două părți. În prima parte a zilei
de 18 mai, la Casa de Cultură Racovița, situată în imediata apropiere a muzeului
etnografic, s-a desfășurat simpozionul “Cula Racovița, un moment din stilul de viaţă al
ţăranului român”, prezentat de sociologul și etnograful Radu Oprea și prof. Cornel
Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș. Seria de titluri și diplome pe care
profesorul Constantin I. Năstase le-a primit în data de 18 mai, a fost deschisă de
prof.univ.dr.ing Ion Chiuță, care i-a înmânat profesorului Năstase, din partea Academiei
Oamenilor de Știință din România (AOSR) titlul de Senior al Universului Științei pentru
rezidirea temerară a Școlii, Științei și Țării, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani.
Totodată, profesorul Năstase a primit din partea AOSR și o medalie de aur. Apoi,
primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu i-a oferit diploma de excelență, cu prilejul
împlinirii a 100 de ani de viață, în semn de recunoștință pentru neobosita activitate
depusă în slujba comunității și a protejării patrimoniului cultural național. Profesorul
Năstase a primit din partea edilului și o placă sculptată de către Ion Rodoș care îl
înfățișează pe profesorul centenar, precum și rodul lucrării sale, Cula Racovița.
Manifestările au continuat și după-amiaza, când primarul Mioveniului, Ion Georgescu, a
luat din nou cuvântul și a adus un omagiu muncii depuse de profesorul Constantin
Năstase. La fel a făcut-o și Sorin Mazilescu, directorul Centrului pentru Promovarea și
Conservarea Culturii Argeș. A venit apoi și rândul profesorului Constantin I. Năstase să
acorde diplome celor care de-a lungul timpului l-au ajutat să colecteze câteva dintre
obiectele ce astăzi pot fi admirate în cadrul Muzeului Etnografic deschis în Cula
Racovița din Mioveni. Manifestarea a fost completată cu un program folcloric prezentat
de cursanții Centrului Cultural Mioveni.
De asemenea, în curtea Căminului Cultural au participat și meșteri populari care și-au
expus lucrările către public.

26) 22.05.2015: Gala Muzicii Folk, Mioveni 2015
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25) 21 mai 2015 - Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor
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24) 19.05.2015: Spectacol umanitar pentru Monaliza Zegheru
Caravana lui Mickey s-a oprit la Grădiniţa "Campionii" din Mioveni, pentru un spectacol
interactiv pe care micuţii l-au savurat la maxim!
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Vineri, 22 mai, în Sala de Spectacole a Centrului Cultural Educativ din Mioveni a avut
loc un spectacol de muzică folk, aflat la cea de-a IV-a ediție, și anume Gala Folk
Mioveni 2015, eveniment care a reunit câștigători din edițiile anterioare.
Iubitorii stilului de muzică folk i-au putut asculta și aplauda pe cei de la Trupa ICARUS,
Botoșani (Premiul al II-lea în 2012), Liga Folk, Constanța (Premiul I la ediţia din 2011),
Iulia Bădulescu, Pitești (Premiul special în cadrul ediției 2014), Petcu Valeriu, Constanța
(Premiul I în cadrul ediției 2014), în deschidere, Trupa ZEN a Centrului Cultural
Mioveni. Participanții au primit diplome din partea organizatorilor.
Artiștii au interpretat melodii folk consacrate, fie în română, fie în engleză, dar și
adaptări proprii după poeme, toate cântecele fiind bine primite de publicul din Mioveni.
27) 31.05 - 1.06.2015 - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI
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29) 26 - 29.06.2015: ZILELE ORAȘULUI MIOVENI - 530 DE ANI DE
ATESTARE DOCUMENTARĂ
Vineri, 26 iunie, la deschiderea Zilelor oraşului Mioveni, primarul Ion Georgescu le-a
mulțumit, în cadru oficial, tuturor celor care au răspuns invitaţiei administraţiei oraşului.
La eveniment au participat oficialitãţi centrale, judeţene, locale, reprezentanţi ai
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, consilieri judeţeni şi locali, personalitãţi
din lumea sportului, directori ai instituţiilor din Mioveni, precum şi reprezentanţi ai
delegaţiilor din oraşele înfrăţite.
Activităţile au fost organizate de Primăria, Consiliul Local şi Centrul Cultural Mioveni. Au
răspuns invitaţiei de a participa la ampla manifestare oficialităţi centrale, judeţene şi
locale, delegaţii din oraşele înfrăţite, parlamentari, reprezentanţi ai Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, personalităţi din lumea sportului, artişti consacraţi,
directori de instituţii, oameni de afaceri ş.a. Printre invitaţii de marcă s-au numărat
ministrul Muncii şi preşedinte al Consiliului Naţional al PSD, Rovana Plumb, precum şi
europarlamentarul Viorica Dăncilă, preşedinte al organizaţiei de femei a PSD. Au onorat
cu prezenţa şi: preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Florin Tecău, alături de
vicepreşedinţii Constantin Polexe şi Dorin Mărăşoiu, prefectul Mihai Oprescu,
viceprimarul Piteştiului Laurenţiu Zidaru, primarul interimar al Câmpulungului, Liviu
Ţâroiu, etc. Cuvântul de ordine al spectacolelor din centrul civic a fost „să fie pentru
toate gusturile”. Drept răsplată, publicul a fost numeros şi generos în aplauze. Fiindcă
muzica populară binedispune, folclorul a dat, vinerea trecută, tonul distracţiei. Au
cântat şi încântat Elisabeta Turcu şi Nicolae Furdui Iancu, alături de Taraful „Crai nou”.
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28) 24.06.2015: Spectacol „Toți copiii cântă și dansează”
Spectacolul „Toți copiii cântă și dansează” a avut loc, miercuri, 24 iunie, la Centrul
Cultural Educativ din Mioveni. În spectacol au evoluat micii artiști pregătiți de prof.
Marius Bălan, de la cursul de canto, precum și trupa A-Dance, pregătită de prof. Alin
Mihail, de la cursul de dans modern.
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La înălţime au fost şi soliştii locali Ştefania Vorovenci şi Valentin Poenariu, iar dansatorii
Ansamblului „Plai de dor” şi-au arătat, cu graţie, măiestria.
În acelaşi spirit, Ansamblul folcloric „Doruleţul” a pătruns cu muzica populară în
cartierele oraşului Mioveni, susţinând spectacole la Şcoala Colibaşi, în Zăvoi şi la şcoala
din Făget.
Registrul muzical s-a schimbat sâmbăta trecută. What’s Up şi Antonia au strigat…
adunarea, artiştii oferindu-le fanilor veniţi în număr mare la eveniment un concert de-a
dreptul incendiar. Reprezentaţiile în aer liber s-au încheiat cu un superb foc de artificii,
unul dintre cele mai frumoase văzute la Mioveni, după cum au apreciat spectatorii.
Cu ocazia Zilelor Oraşului a fost sfinţit un ceas ornamental din marmură, donat de
grecii din oraşul înfrăţit Salamina. De mărime considerabilă, orologiul străjuieşte
catedrala, afişând ora în mod analogic. La inaugurare, ora… exactă a fost dată de
autorităţile locale şi de delegaţiile din Grecia – Ligourio, Bulgaria – Petrich, Debovo şi
Franţa – Landerneau (Asociaţia de Prietenie „Landerneau – Mioveni”).
Memorialul „Vasile Costescu” Ajuns la ediţia a V-a, Memorialul „Vasile Costescu” la
şah a reunit aproximativ 90 de participanţi. Întrecerea cultural-sportivă organizată în
memoria răposatului Vasile Costescu, primar al oraşului Mioveni în perioada 19962006, a constat în desfăşurarea unui concurs open pentru copii şi adulţi. Organizatorii,
respectiv Primăria, Centrul Cultural Mioveni şi Asociaţia Română de Tineret „Muntenia”,
în parteneriat cu Asociaţia Sportivă „Muntenia – 22 decembrie” Argeş şi Consiliul
Judeţean Argeş, au acordat medalii, diplome şi premii (constând în tricouri numerotate,
cărţi şi reviste) câştigătorilor, respectiv tuturor participanţilor. Campionii acestei ediţii
au fost: Emilian Rizescu (10 ani, elev, Mioveni), Marinel Arsene (15 ani, elev, Piteşti),
Constantin Baltag (72 ani, maistru petrolist pensionar, Poiana Lacului). Vicecampioni a
fost desemnaţi: Beneamin Pătraşcu (18 ani, elev, Piteşti) şi Aurelian A. Dobre (62 ani,
subinginer principal pensionar, Bascov).
De Ziua Oraşului, peste 20 de tineri din Mioveni care au împlinit vârsta de 18 ani au
fost scoşi la rampă. În cadrul unei ceremonii, viceprimarul Aurel Costache le-a înmânat
sărbătoriţilor câte o diplomă de „Cetăţean major al oraşului” şi un tort. La Centrul
Cultural Mioveni au fost admirate 50 de fotografii ale cursanţilor de la „Fotoclub”
Mioveni. Iar cum Mioveniul este oraşul automobilului românesc, din peisajul
sărbătoresc nu putea lipsi evenimentul auto (cu piloţii la… volan a fost deschisă o
expoziţie cu maşini (de rally, de epocă – din cadrul „Retroclub”, din noua gamă
„Dacia”). Competiţiile sportive de Zilele Oraşului (înot, tenis de picior, volei pe plajă,
aruncarea mingii la coşul de baschet, oină) au fost organizate de Clubul sportiv „Dacia
Mioveni 2012” la Baza de Agrement de la „Bemo”. Cei mai buni dintre participanţi au
fost premiaţi de organizatori.
Festivalul internaţional de muzică corală „D.G. Kiriac” (ediţia a XXIII-a) a
fost giuvaierul de pe coroană, spectacolul de închidere fiind susţinut de: Corul mixt
„Sfânta Paraskevi” (dirijor Hristos Kutonikas – Grecia), Corul Centrului Cultural Mioveni
(dirijor Mihai Iancu) şi Corul „Ars Nova” al Teatrului „Al. Davila” Piteşti (dirijor
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Gheorghe Gomoiu). Astăzi se sărbătoreşte hramul Catedralei „Sf. Apostoli Petru şi
Pavel”; de la ora 8 se săvârşesc Utrenia şi Sfânta Liturghie.
30) 13.08.2015: Festivalul Carpați - Editia XXXII
Festivalul Carpați a ajuns, joi, la Mioveni. Ansamblurile din Argentina (Ansamblul "Ballet
de la Provincia Santa Cruz"), China (Ansamblul Sichuan Provincial People's Association
for Friendship with Foreign Countries), Franța (Ansamblul Groupe d' Arts & Traditions
Populaire "LA SAVOIE"), Georgia (Ansamblul Ensemble "TBETI" – Batumi), Guam
(Ansamblul Inetnon Gefpa'go Cultural Arts Program), Coreea de Sud (Ansamblul
Suncheon Dance Company), Letonia (Ansamblul Folk Dance Group "NĀKOTNE"), Serbia
(Ansamblul Folk Dances Ensemble of Pozaverac – Belgrad), Turcia (Ansamblul Mersina
Halk Danslari Toplulugu – Mersin) și România (Ansamblul Ansamblul folcloric "DORUL"
au defilat în centrul orașului, fiind primiți, ulterior, de primarul Ion Georgescu și de
către președintele CJ Argeș Florin Tecău. "La Mioveni avem pe scenă artiști care
reprezintă culturi din toată lumea. Am convingerea că acest festival, nu face altceva
decât să contribuie la pacea și la armonia din lume", a fost unul dintre mesajele
primarului Ion Georgescu. La el ca și în restul județului, coreeni, chinezii, georgienii și
dansatorii din Guam, aceștia din urmă oferindu numerosului public din centrul
Mioveniului o reprezentație absolut spectaculoasă, cu făclii, au fost cele mai apreciate
ansambluri. Înainte ca ansamblurile concurente de la Festivaul Carpați să urce pe
scenă, atmosfera a fost întreținută de Ansamblul „Plai de dor", Grupul de mandoline
„Nova" și Fanfara şi formaţii ale Centrului Cultural Mioveni.
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32) 15.08.2015: Rallybaby, ediția a V-a
Versiunea pentru... pitici a Campionatului de Rallycross se organizează la Mioveni încă
din anul 2010. Concursul de rallybaby s-a desfășurat anul acesta, sâmbătă, 15 august,
pe platoul din centrul civic, și a adunat la start peste 80 de copii cu vârsta cuprinsă
între 2 și 6 ani. Toți participații au primit din partea organizatorilor diplome și premii
oferite de SC Automobile Dacia SA.
Sâmbătă, 15 august, pe platoul din centrul civic, Consiliul Local Mioveni, Primăria și
Centrul Cultural au organizat un spectacol folcloric cu prilejul sărbătorii Sfintei Maria.
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31) 15 - 16.08.2015: Campionatul National de Rallycross
În zilele de 15 și 16 august Mioveniul a găzduit etapa a III-a a Campionatului Național
de Rallycross. Competiţia s-a desfăşurat pe următoarele clase: juniori, H1, H2, H3, H4,
echipe, Buggy 2, Super Buggy, Femina și Open. Ca şi în anii trecuţi, au participat
concurenți din Bucureşti, Cluj-Napoca, Câmpulung Muscel, Arad și Târgu-Mureş. Au fost
premiați primii trei sportivi de la fiecare clasă, premiile constând în diplome, cupe, şi
şampanie. Competiția a devenit o tradiție în orașul constructorului de mașini și este
organizată anual de Consiliul Local, Primăria şi Centrul Cultural Mioveni, în parteneriat
cu Sprint Club Piteşti şi Federația Română de Automobilism Sportiv.
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Spectacolul a fost susținut de Ansamblul Doruletul din Mioveni și invitații nostri la
Festivalul "Carpați", ANSAMBLUL NIKOMEDIA din Izmit, Turcia.

35) 14 - 16.10.2015: Festivalul concurs de muzică uşoară “Laleaua de Aur”
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34) 9 - 11.10.2015: SĂRBĂTOAREA RECOLTEI PE VALEA ARGEȘELULUI
La manifestare au fost invitaţi să participe producători agricoli şi meşteri populari din
judeţ pentru a comercializa: fructe, legume, lactate, produse din carne, băuturi
tradiţionale precum şi obiecte din creaţia proprie.
În fiecare zi au fost organizate spectacole de folclor pe platoul din centrul civic susținut
de Ansamblul de mandoline „Nova”, Ansamblul „Mugurașii Mioveniului”, Soliști: Andrei
Vilău, Andra Tăbârcă, Claudia Șerbănescu, Alexandra Păunoiu, Claudia Ghena; Valentin
Poienariu; Ansamblul ”Dorulețul” și soliștii: Văduva Lămâița, Flori Caftaliu, Mariana
Stan, Maria Ștefan, Mariana Popa. Coordonator grup, Constantin Drăgan; Ansamblul
folcloric “Debovsci Ritmi” – Debovo, Bulgaria, Ansamblul folcloric “Debovsci Ritmi” –
Debovo, Bulgaria, Ansamblul de dansuri populare „Plai de Dor” ale Centrului Cultural
Mioveni și soliștii: Izabel Cristescu și Ștefania Vorovenci; Ansamblul folcloric “Carpați” al
Casei de Cultură “Tudor Mușatescu” din Câmpulung;
Evenimentul a fost cumulat cu Ziua Internațională a persoamenlor vârstnice, pentru
care s-au organizat, ca în fiecare an, concursuri de șah, rummy, table, concursul
“Recolta de toamnă” unde au fost premiate: cea mai bună zacuscă, cea mai buna
dulceață, cel mai bun gem, și cele mai bune murături.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația de Pensionari „Viață Lungă” și
Asociația persoanelor cu dizabilități „Speranța Vieții”.
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33) 25 - 27.09.2015: Festivalul Național de Teatru pentru Copii și Tineret
LUDICUS - EDITIA A XIII-A
Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret „Ludicus”- Mioveni 2015 s-a
încheiat duminică, 27 septembrie a.c., cu premierea câștigătorilor.
Spectacolele din cadrul festivalului s-au jucat pe scena Centrului Cultural Mioveni, iar în
competiție au fost înscrise 15 trupe din judeţ şi din ţară.
Evenimentul a fost organizat de Orașul Mioveni – Centrul Cultural, în parteneriat cu
Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia" Mioveni, iar câştigătorii au fost răsplătiţi cu
diplome, plachete şi premii în bani.
Fiind un eveniment reprezentativ al vieții culturale din orașul Mioveni, s-a bucurat în
fiecare an de un juriu de excepție. Nici anul acesta nu face excepție, jurizarea fiind
asigurată de: VASILE MURARU - președinte juriu; Jr. ȘTEFĂNESCU MARIA – membru
juriu (Secretarul orașului Mioveni - reprezentant al Consiliului Local Mioveni); PETRE
MORARU – membru juriu (actor Teatrul Mic București); ELISABETA PANAIT – Director
Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia; Prof. univ. CONSTANTIN GEORGESCU - membru
juriu; MIHAI SAVU – membru juriu (actor).
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Festivalul Laleaua de Aur a fost organizat pentru prima data în Pitești, în anul 1986, în
Grădina de vară, de către Tehnic Club Pitești. În anul 1989 a fost întrerupt și reluat în
1992, ca parte din manifestările ce însoțeau Simfonia Lalelelor. În anul 2007 a fost
organizată ultima ediție, cea de-a VIII-a, pe scena Teatrului Al. Davila, sub organizarea
Inspectoratului pentru Cultură Argeș, astăzi Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu
Cultural Național Argeș. Erau promovate și sprijinite talente autentice din domeniul
muzicii, populare, ușoare și folk. Câștigătorii erau recompensați cu premii în bani,
destul de substanțiale, precum și cu o insignă din aur în formă de lalea, simbolul
orașului Pitești.
Organizatorii au dorit să reînvie un eveniment cu tradiţie, cu un nume sonor, astfel că,
în perioada 14 – 16 octombrie va avea loc ediţia cu numărul nouă a festivalului, în sala
de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor “Dacia” din Mioveni.
Festivalul a fost împărţit pe două secțiuni: Laleaua de Aur Junior – prima zi de concurs,
miercuri 14 octombrie, pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani și Laleaua de Aur
– a doua zi de concurs, joi, 15 octombrie, pentru concurenții cu vârsta cuprinsă între
15 și 25 de ani. În încheierea celei de-a doua zi de concurs, NICO a susținut un recital.
Ultima zi a festivalului, vineri, 16 octombrie, începând cu ora 16.00, tot în sala mare a
Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia, a avut loc Gala laureaților și un recital susţinut
de trupa ALB NEGRU.
Juriul festivalului a fost format din: Dida Drăgan – interpret muzică ușoară, Nico –
interpret muzică ușoară, Carmen Aldea Vlad – poet, textier, Adina Cezar - coregraf,
Dan Dimitriu – compozitor, dirijor, Argentina Culcuș - Director Centrul Cultural Mioveni
și Elisabeta Panait – Director Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni.
La concurs au participat peste 60 de copii şi tineri din Călărași, Onești, Buzău, Râmnicu
Vâlcea, Botoșani, Galați, Pitești, Mioveni, Medgidia, București, Bârlad, Brașov și Focșani,
au trecut de faza de preselecție și vor intra în concurs.
TROFEU “LALEAUA DE AUR JUNIOR”:
BRATU MARA şi NICULAE MARIA ALEXIA.
GRUPA 6 – 8 ani
PREMIUL I - BRATOSIN MIHAI; PREMIUL II - MELEȘCANU ANDREEA MIRUNA,
PREMIUL III - MIHALAȘCU ANDRA, MENŢIUNE MOCANU MARINA ADNANA, BOSTAN
ADINA LAVINIA, NECULA ILONA ANDREEA.
GRUPA 9 – 11 ani
PREMIUL I - STOICA EDUARD FLORENTIN, PREMIUL I UNGUREANU
EDUARD,
PREMIUL I, ONETE REBECA CRISTINA, PREMIUL II, BULGARU IOANA, PREMIUL III,
MAREI AHMED, MENŢIUNE: DRĂGOIU MARINA ALESSIA,
TURTICĂ LORENA,
ANDONESCU GIULIA.
GRUPA 12 – 14 ani
PREMIUL I - MIȚARU TEODORA; PREMIUL I
ANDRONIC
DIANA
ANDREEA;
PREMIUL I - LISARU INGRID; PREMIUL I MIHALAȘCU DIANA; PREMIUL II -
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ZAHARIA DIANA; PREMIUL III - PRISACARIU ANDREEA.
TROFEUL “LALEAUA DE AUR”, ȘTEFANIA VOROVENCI.
PREMIUL I, GUNĂ CEZAR; PREMIUL I; GHERGHINA IOANA PREMIUL II, ȘTEFĂNESCU
DIANA;
PREMIUL II ION MOISE BĂDULESCU; PREMIUL II, DIACONESCU MIRUNA, PREMIUL
III, SELEA IULIAN, PREMIUL III
POIENARIU VALENTIN.
36) 08.10.2015: Teatru “Arlechino & friends” - spectacol umanitar
Joi, 8 octombrie, în sala mare de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia din
Mioveni. Încasările au fost donate Monalizei Zegheru, pentru continuarea
tratamentului. Monaliza Zegheru, tânăra profesoară de 26 de ani din Mioveni, se luptă
în continuare pentru viaţa sa. În prezent, ea se afla la Liv Hospital Ulus din Turcia şi
are în continuare mare nevoie de ajutorul nostru pentru tratamentul oncologic de
îndepărtare a tumorilor de la nivelul feţei, fiind la cea de-a 6 cura de chimioterapie,
ultima din schema de tratament. Costul unei astfel de şedinte se ridică la suma de
2500 euro. Dupa încheierea acesteia, medicii vor stabili şi numărul de şedinte de
radioterapie pe care Monaliza trebuie să le efectueze, în Turcia, pentru a preveni o
posibilă recidivă viitoare. Ultima intervenţie chirurgicală, pe care o va avea de facut, va
fi pentru ochiul drept, astfel încât să i se redea vederea pierdută din cauza tumorii.
Spectacolul a fost organizat de Consiliul Local, Primăria orașului și Centrul Cultural
Mioveni în parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia și Teatrul pentru Toți,
Pitești. Pe scenă au urcat tineri actori ce au pus în scenă piesa: Arlecchino & friends.

www.centrulculturalmioveni.ro; centrulcultural.mioveni@yahoo.ro
tel/fax: 0348.445.856

Page

38) 25.10.2015: Focul lu’ Sumedru
Ca în fiecarea an, în ajun de Sfântul Dumitru, localnicii din Mioveni au aprins focul să
alunge spiritele rele şi să vadă cum va fi iarna ce vine. Sărbătoarea marchează
încheierea un an agricol şi pastoral şi anunţă sosirea iernii.
În trecut, în jurul unui imens rug, aprins de tineri într-un loc înalt al satului şi întreţinut
cu lemne uscate şi resturi vegetale, se aduna întrega suflare a satului şi se striga, în
cor, formula consacrată „Hai la Focul lui Sumedru!“.

24

37) 22.10.2015: Teatru “Astă seară... chef de râs!”
Actorul Vasile Muraru a revenit la Mioveni, de această dată pentru a juca pe scena
Centrului Cultural Mioveni, alături de Valentina Fătu, în spectacolul "Astă seară...chef
de râs". O comedie ancorată în realitate, cu puţină ironie, cu puţină detaşare dar şi cu
foarte mult umor. Cunoscuţi din zecile de roluri, care mai de care pline de umor şi
ironie, Vasile Muraru şi Valentina Fătu au oferit publicului un spectacol savuros.
În luna septembrie, Vasile Muraru a fost prezent la Mioveni, în calitate de președinte al
juriului Festivalului Național de Teatru pentru Copii și Tineret “Ludicus”. Atunci s-a
“plănuit” și renevirea sa, de această dată, în calitate de protagonist într-o piesă cu priză
la public.
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Tradiţia s-a păstrat până în zilele noastre, astfel că, an de an, administraţia locală
Mioveni, a organizat Focul lui Sumedru.
Vineri, 25 octombrie 2013, la ora 18.00 s-au aprins focurile, în mai multe locaţii din
oraş: Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Mioveni, Școala Gimnazială ”George
Topârceanu” Mioveni, Școala Gimnazială ”Marin Sorescu” Racovița, Școala Gimnazială
Racovița de Sus, Școala Gimnazială Nr.1 Colibași, Școala Gimnazială Făget, Școala
Gimnazială Clucereasa, Liceul Teoretic ”Iulia Zamfirescu” Mioveni. La focuri s-au
împărţit 15.000 de covrigi.
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40) 11- 13.11.2015: Festivalul concurs naţional al grupurilor vocal folclorice
bărbăteşti “Dorel Manea”, ediția a III-a
Centrul Cultural Educativ din Mioveni a găzduit în perioada 13 – 15 noiembrie, cea de-a
treia ediţie a Concursului Naţional al Grupurilor Vocal-Folclorice Bărbăteşti „Dorel Manea“, eveniment organizat de Primăria şi Consiliul Local Mioveni, Centrul Cultural Mioveni, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi
Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia“, din Mioveni. Vineri, 13 noiembrie 2015 în sala
de spectacole a Centrului Cultural Mioveni, a avut loc concursul grupurilor vocalfolclorice bărbătești. Au intrat în concurs: “RAPSOZII ARGEŞULUI” - Curtea de Argeş –
Argeş; Conducătorul grupului: Gheorghe Iordăchescu, “MIORIŢA” - Jugur - Poienarii de
Muscel – Argeş; Conducătorul grupului: Samoil Sârboiu, “DOR STRĂBUN” - Brusturoasa
– Bacău; Conducătorul grupului: Gheorghe Roşu, “CRAII MĂGURII” - Bucea – Cluj;
Conducătorul grupului: Mircea Dejeu, “GLASUL ODĂIEŞILOR” - Vânători – Galaţi;
Conducătorul grupului: Ecaterina Hulea, “SPICUL” - Luciu – Ialomiţa; Conducătorul
grupului: Mihai Casian, “RAPSOZII OLTULUI DE JOS” - Drăgăneşti – Olt; Conducătorul
grupului: Ionuţ Popescu și “MOŞTENITORII” – Vâlcea; Conducătorul grupului:
Constantin Diaconu.
După desfășurarea concursului a urmat un recital susținut de Grupul vocal-folcloric
bărbătesc „HAIDUCII VLĂDICII” din Topoloveni-Argeş, condus de Graţian Bădescu.
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39) 30.10.2015: Festivalul Dovleacului - Halloween, ediţia a II-a
Centrul Cultural Mioveni a găzduit vineri, 30 octombrie, ediția a II-a a Concursului
județean: “HALLOWEEN – FESTIVALUL DOVLEACULUI”. Peste 65 de participanți din
Mioveni și Topoloveni au prezentat în fața juriului costume care mai de care mai
frumoase, precum și o probă de abilități. Prințese, vrăjitoare, magicieni, zâne,
personaje celebre desprinse din basme, au prins viață. Jurizarea a fost asigurată de:
Dragoş Vrânceanu – Inspector ISJ Argeş;
Jurist Maria Ştefănescu –
Reprezentant Consiliul Local Mioveni, Maria Bădica – Director Şcoala Gimnazială
„Liviu Rebreanu”; Lidia Costache – Consilier educativ Şcoala Gimnazială „Liviu
Rebreanu”; prof. Paul Mustaţă – coordonator proiect; prof. înv. Primar Ion
Marian – Şcoala Gimnazială Davideşti; prof. înv. Primar Nicoleta Merişescu – Şc.
Gimnazială “George Topârceanu”.
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Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, tot de la ora 18.00, a avut loc gala de premiere și un
recital al Grupului vocal-folcloric bărbătesc „DORURI MUSCELENE” din VăcareaMihăieşti-Argeş, condus de Liviu Iana și Ansamblul folcloric”DORUL”, maestru coregraf
Cătălin Oancea. Acompaniamentul a fost asigurat de ORCHESTRA „DOINA
ARGEŞULUI”, dirijor: VIRGIL IORDACHE. Au urcat pe scenă și soliștii DANIELA
CERNEA-LEON, DIANA CĂLINESCU, GEORGE NEDELEA, GEORGETA CHIŢORAN.
Câștigătorii Concursului național al grupurilor vocal-folclorice bărbătești “DOREL
MANEA” desfășurat la Mioveni, în perioada 13 – 14 noiembrie 2015: PREMIUL I:
“CRAII MĂGURII” - Bucea – Cluj; Conducătorul grupului: Mircea Dejeu (oferit de
Centrul Cultural Mioveni, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeş); PREMIUL II: “RAPSOZII ARGEŞULUI” - Curtea de Argeş – Argeş;
Conducătorul grupului: Gheorghe Iordăchescu (oferit de Primăria şi Consiliul Local Mioveni); PREMIUL III: “RAPSOZII OLTULUI DE JOS” - Drăgăneşti – Olt; Conducătorul
grupului: Ionuţ Popescu (oferit de Centrul Cultural Mioveni); MENȚIUNE: “MIORIŢA” Jugur - Poienarii de Muscel – Argeş; Conducătorul grupului: Samoil Sârboiu (oferit de
Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia“ Mioveni); PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI:
“GLASUL ODĂIEŞILOR” - Vânători – Galaţi; Conducătorul grupului: Ecaterina Hulea
(oferit de Centrul Cultural Mioveni).
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42) 01.12.2015: Ziua Națională a României
Oraşul Mioveni a sărbătorit Ziua Națională a României cu expoziţie de tehnică şi
armament militar, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, expoziţie
foto, depuneri de coroane, defilări militare şi retragere cu torţe. În prima parte a zilei sau oficiat slujbe de pomenire și depuneri de coroane la monumentele eroilor din
cartierele Colibași, Racovița și Făget, iar elevii școlilor au susținut programe artistice cu
acest prilej. La ora 12.00, în sala de festivități a Primăriei orașului Mioveni, au fost
premiate, pentru fidelitate, 19 cupluri care împlinesc anul acesta 50 de ani de
căsătorie. Cuplurile au venit însoțite de copii și nepoți și au fost întâmpinați de
Viceprimarul orașului, Aurel Costache, Secretarul Orașului, Jr. Maria Ștefănescu și de
către Directorul Centrului Cultural Mioveni, Argentina Culcuș. Aceștia le-au înmânat, în
numele Consiliului Local Mioveni, o diplomă de fidelitate și suma de 500 de lei.
Expoziția de tehnică militară a fost una inedită și a atras un număr foarte mare de
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41) 11.11.2015: Concert caritabil DIANA ENACHE
Un concert caritabil pentru ajutarea familiei Dianei Elenei Enache, din Poenari, jud.
Argeş, decedată vineri, 30 octombrie, în incendiul din Clubul Colectiv, a fost organizat
în data de 11 noiembrie, la Centrul Cultural Mioveni. Au urcat pe scenă trupele Eter şi
Zen, dar şi artiştii Marius Bălan, Ştefania Voicu, Claudia Ghena, Bogdan Toma și Alexia
Niculae. Suma strânsă în urma concertului, 2219 lei, va fi donată familiei greu încercată
de această tragedie. De organizarea evenimentului s-a ocupat Centrul Cultural Mioveni
și voluntarii de la TEAM Mioveni, în parteneriat cu școlile și liceele din oraș.
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43) 02.12.2015: Proiect educațional: Noi suntem români!
Concursul desfășurat în cadrul Proiectului Educațional “Noi suntem români!”, a fost
organizat de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu
Mioveni, Școala Gimnazială Vulturești și Centrul Cultural Mioveni. Evenimentul s-a
desfășurat miercuri, 2 decembrie a.c., în sala de spectacole a Centrului
Cultural Mioveni, adresaându-se preșcolarilor, elevilor din ciclul primar, gimnazial și
liceal din județ. Concurenții au avut de susținut două probe: prezentarea costumului
(național autentic sau stilizat) și proba de abilități, la care fiecare își va alege o
secțiune: interpretare vocală, instrumentală, dans sau recitare. Componența juriului a
fost: Insp. Școlar, Prof. Hernest ADRIAN, Insp. Șc., Prof. Dragoș VRÂNCEANU, Director
Centrul Cultural Mioveni, Argentina CULCUȘ, Secretarul orașului Mioveni, Jr. Maria
ȘTEFĂNESCU, Director Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni, Prof. Maria
BĂDICA, Director Adjunct Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni, Prof. Valentina
SORA, Consilier educativ Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni, Prof. Lidia
COSTACHE, Preşedinte Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu”
Mioveni, Dna. SAFTA, Director Şcoala Gimnazială Vultureşti, Prof. Nicolae VOICULESCU,
Prof. Daniela BEZDEDEANU, Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni, Prof. Ion
MARIAN, Şcoala Gimnazială Davideşti, Prof. Paul MUSTAŢĂ, Şcoala Gimnazială
„George Topârceanu” Mioveni și Prof. Saviana ILEANA, Şcoala Gimnazială Vultureşti.
Aceștia vor puncta originalitatea, autenticitatea costumelor, dicția, expresivitatea,
prezența și miscarea scenică.
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vizitatori. Amplasată pe strada Tudor Mușatescu, expoziția a constat în: TABC 79
(Transportor Amfibiu Blindat de Cercetare model 1979), autoatelier A.I.T.T.
(Autoatelier pentru întreţinerea tehnicii de tancuri) și mașini din gama Dacia
modificate: Duster Army, Duster Buster, Duster Poliție, Duster Ambulanta,
Lodgy Ambulanță, Doker Ambulanță. Poate cel mai important moment al zilei a
fost ceremonialul desfășurat în centrul civic. Defilarea blocului militar format din
cadre M.A.p.N. (Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre
„Basarab I” și Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”) și cadre de
la Penitenciarul Colibaşi. După slujba religioasă, oficiată de un sobor de preoți,
autorităţile au depus coroane de flori şi şi-au adus un omagiu în faţa Monumentului
Eroilor. Printre cei care au depus coroane de flori s-au numărat: Prefectul Județului
Argeș, Mihail Oprescu, Dorin Mărășoiu, Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș,
senatorul Șerban Valeca, consilieri județeni, consilieri locali, reprezentanți ai M.A.I.,
M.Ap.N., Penitenciarul Colibași, Cultul Eroilor, Asociațiile de pensionari din oraș precum
și reprezentanți ai partidelor politice. La eveniment au fost prezenţi câteva zeci de
reprezentanţi ai instituţiilor publice, societăţii civile şi elevi ai școlilor și liceelor din oraș.
La fel cum se întamplă an de an, la Mioveni, la 1 Decembrie, retragerea militarilor cu
torțe este una dintre atracțiile care încheie manifestările dedicate Zilei Naționale a
României.
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Iată câștigătorii: SECȚIUNEA RECITARE: Premiul I: Tudor Andreea, Liceul
Tehnologic Topoloveni, cls. a III-a și Mărunţelu Adelina, Şc. Gim. Davideşti, cls. a
IV-a – Premiul II: Iordache Alexia, Liceul Tehnologic Topoloveni, Cls. CP; Premiul
III: Dobriţă Casiana Maria, Liceul Tehnologic Topoloveni, CP; Mențiuni: DobreSanta Denisa, Şc. Gim. “George Topârceanu” Mioveni și Sandu Ştefania, Şc. Gim.
“Liviu Rebreanu” Mioveni,
SECȚIUNEA INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ:
Premiul I: Panait Eliza, Centrul Cultural Educativ, cls. A IV-a; Bilous Vlad, Liceul
Tehnologic Topoloveni, cls. A III; SECȚIUNEA DANS POPULAR: Premiul I: Trupa
Românaşii, Şc. Gim. “Liviu Rebreanu” Mioveni, cls. I; Ansamblul Viitorul
Vultureşti, Şc. Gim. Vultureşti, Premiul II: Trupa Romani, Şc. Gim. Davideşti;
Premiul III: Trupa Mlădiţe Argeşene, Şc. Gim. “Liviu Rebreanu” Mioveni, cls. a IVa; SECȚIUNEA INTERPRETARE VOCALĂ - CICLUL PRIMAR: Premiul I:
Burtescu Bianca, Şc. Gim. “George Topârceanu” Mioveni; Premiul II: Marcu
Antonia, Şc. Gim. “Liviu Rebreanu” Mioveni, Premiul III: Păunoiu Alexandra,
Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni, cls. I; CICLUL GIMNAZIAL: Premiul I:
Muşel Maria, Şc. Gim. Vultureşti, Premiul II: Panait Gabriela, Şc. Gim. “Liviu
Rebreanu” Mioveni, Premiul III: Tudor Miruna, Şc. Gim. “Liviu Rebreanu” Mioveni,
V-a; Voicu Ştefania Mirabela, Şc. Gim. “Liviu Rebreanu” Mioveni.
44) 03.12.2015: Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Persoanele cu dizabilitati sărbătoresc pe 3 decembrie, în fiecare an, Ziua Internațională
a Persoanelor cu Handicap. Aceasta zi a fost adoptată de ONU în 1992, pentru a motiva
populația sa înțeleagă efectele dizabilităților și pentru a combate discriminarea. ONU
dorește ca întreaga lume să devină mai responsabilă în ceea ce privește integrarea
persoanelor cu dizabilități în societate. Ca şi în anii trecuţi, Consiliul Local, Primăria şi
Centrul Cultural Mioveni în parteneriat cu Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Speranţa
Vieţii“, din Mioveni și Asociaţia Pensionarilor „Viaţă Lungă“ Mioveni au pregătit o serie
de manifestări dedicate acestei categorii de persoane, joi, 3 decembrie 2015. Din
programul evenimentului au făcut parte: concursul Miss Crizantema, Miss Gospodina,
dar și competiții de șah și table. Ansamblul Dorulețul al Asociației de Pensionari Viață
Lungă, Mioveni le-a oferit celor prezenți un frumos program artistic.
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46) 15.12.2015: Spectacol de sfârșit de an: Uite, vine Moș Crăciun
Marţi, 15 Decembrie, ora 18.00, în sala mare a Centrului Cultural Mioveni a avut loc
spectacolul ce marchează de sfârşitul de an pentru cursurile de la Centrul
Cultural: “Uite, vine Moş Crăciun!”. Spectacolul s-ab vrut a fi o reuniune a tuturor
copiilor ce frecventează cursurile gratuite ce se ţin la Centrul Cultural. Spectacolul a
adus în fața publicului cele mai frumoase colinde, dansuri și scenete. Instituţia are
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45) 10.12.2015: Expoziție a cursurilor de pictură și iconografie “Tradiții și
obiceiuri de Crăciun”, prof. Carmina Iordachi și prof. Lucia Fulger
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peste 1000 de copii înscrişi la cursurile de dans popular sau modern, pictură, engleză,
franceză, pian, sculptură, desen, abilităţi practice, teatru, chitară, mandolină, canto,
balet, fanfară sau bune maniere. Au urcat pe scenă: Ansamblul de mandoline „Nova”,
prof. Arsenescu Florica și prof. Constantin Bălan, Ansamblurile de dansuri populare
„Plai de Dor”, instructor coregraf: Cătălin Oancea și „Mugurașii Mioveniului”, instructor
coregraf: Ion Horobeanu, clasa de teatru “Clubul Veseliei” – instructor: Ionuț Vlad,
clasa de balet pregătită de prof. Andrei Nicoleta, Guitar Club, instructor: Hamar
Levente, elevii de la cursurile de canto, pregătiți de prof. Alexandra Bădulescu, Marius
Bălan și Bogdan Oncioiu, pian, prof. Denisa Iliuță, dans modern, instructor Alin Mihail,
corul mixt, prof. Iancu Mihai, grupul folcloric pregătit de prof. Loredana Hereșanu
Sfetcu, dar și elevii cursului de engleză pregătiți de prof. Titi Anca. Din distribuția
spectacolului au mai făcut parte Ion Moise Bădulescu, Valentin Poenariu și Izabel
Cristescu.
47) 18.12.2015: Colindătorii la Primărie
Încă de la primele ore ale zilei și până după-prânz, instituțiaPrimăriei Mioveni a răsunat
de glasurile copiilor, dar şi adulţilor, care au venit să colinde și să le ureze sărbători
fericite oficialităților locale şi angajaţilor. Aceştia au fost întâmpinaţi de cãtre
viceprimarul Aurel Costache şi secretarul oraşului Jr. Maria Ştefãnescu. De asemenea,
au fost prezenţi printre colindători deputatul Simona Bucura Oprescu şi senatorul
Şerban Valeca. Pentru aproximativ 500 colindători, Moș Crăciun a venit mai repede,
după ce reprezentanţii autorităţior locale au răsplătit spectacolul oferit de aceştia cu
pachete de dulciuri. Au colindat: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni,
Centrul Cultural Mioveni,Casa de Cultură a Sindicatelor “DACIA” Mioveni, G.P.P.
“Campionii” Mioveni,Asociația Pensionarilor “Viața Lungă”, Mioveni ,Ion Moise
Bădulescu, Ingrid Lisaru, Mara Bratu, CS Dacia Mioveni 2012 - Secţia de Înot, Școala
Gimnazială “Liviu REBREANU”, Grupul „RebreniiColindători”, Școala Gimnazială,
“George Topârceanu” Mioveni, Școala Gimnazială Colibași, Grupul “Alesis”, Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni, Biserica Creștină Penticostală SF. Treime - Mioveni,
Centrul Cultural Mioveni, Ansamblul de Mandoline “Nova”, Corul Veteranilor Pitești, CS
Mioveni şi Școala Gimnazială Tiţeşti.

b.3. participări la festivaluri, gale (concursuri, saloane, târguri etc.) în
ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz,
în alte state;

Festivalul Hermionida, sub egida UNESCO,
desfășurat în Porto Heli, Grecia
Zilele orașului Sântana

DATA
14 – 20.07. 2015
3 – 5.07.2015
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Ansamblul de dansuri
populare „Plai de Dor”

CONCURSUL/FESTIVALUL

Page

TRUPA
ANSAMBLUL
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Ansamblul de
mandoline „NOVA”

Ansamblul
“Mugurașii Mioveniului”
Trupa de teatru
„Clubul Veseliei”
Ansamblul de dansuri
populare “Dorulețul”
Trupa de dans
“A dance”
Trupa ZEN

Participare filmare FAVORIT TV
Festivalul Internațional de Folclor “Carpați”
Festivalul “Brâul de la Boteni”
Festivalul Internațional de Folclor “Carpați”
Ziua comunei Vulturești
Participare filmare FAVORIT TV
Filmare pentru ABSOLUT TV
Tabăra folclorică de copii și tineret,
Kranebo, Bulgaria
Ziua comunei Vulturești

Festivalul Internațional de Folclor din Silifke, Turcia
Festivalul “Brâul de la Boteni”
Participare la preselecția pentru „Românii au
talent”, faza zonală desfășurată la Craiova
Participare la preselecția pentru „Românii au
talent”, faza zonală desfășurată la Craiova

26.11.2015
13.08.2015
1.08.2015
13.08.2015
06.09.2015
26.11.2015
08.11.2015
20 - 25.07.2015
06.09.2015

20-26.05.2015
1.08.2015
28.10.2015
28.10.2015
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Director Centrul Cultural Mioveni,
Argentina CULCUŞ

www.centrulculturalmioveni.ro; centrulcultural.mioveni@yahoo.ro
tel/fax: 0348.445.856

