
Rezultatele
simulărilor la
Evaluarea Naţională

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ / ORAŞ AN ŞCOLAR 2014/2015
REZULTATE SIMULARE EVALUARE
NAŢIONALĂ - CLASA a VIII-a (PE TRANŞE
DE MEDII) ŞCOLI GIMNAZIALE MIOVENI

TTEELLEEFFOOAANNEE  UUTTIILLEE::
TTeell//FFaaxx::  PPoolliiţţiiaa  LLooccaallăă  MMiioovveennii  --  00334488//444455..885555;;  NNOONN--SSTTOOPP
TTeell//FFaaxx  OOffiiţţeerr  ddee  sseerrvviicciiuu  PPrriimmăărriiaa  MMiioovveennii  --  00334488//445555..999999;;  NNOONN--SSTTOOPP

TTeell::  PPrriimmăărriiaa  MMiioovveennii  --  00334488//445500..000000;;  00334488//445555..444444;;
FFaaxx::  PPrriimmăărriiaa  MMiioovveennii  --  00224488//226600..550000;;
DDiissppeecceerraattuull  SS..CC..  SS..EEdd..CC  MMiioovveennii  --  00334488//445577..110022;;  00773366..  220022..006677  NNOONN--SSTTOOPP

�� Apare bilunar Apare bilunar �� Nr. 260 /  Martie 2015 Nr. 260 /  Martie 2015 ��
Publicație bilunară editată de către Primăria Orașului MioveniPublicație bilunară editată de către Primăria Orașului Mioveni

���� www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro ���� www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro ����

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

Ziarul de MIOVENIZiarul de MIOVENI
Tiraj: 2000 exemplare
“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice”

Parc fotovoltaic la Mioveni
PARCAREA 
SUPRAETAJATĂ DIN
ORAŞUL MIOVENI VA FI
GATA ANUL ACESTA

Art. 16  - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

Minivolei: Parcurs 
impecabil al echipei CS Dacia
Mioveni 2012 
Înot: Medalii pentru înotătorii 
C.S Dacia Mioveni 2012

Alexandru
Istrate, aur
la „Cupa
Tenski
Sport”

LLuunnii,,  66  aapprriilliiee  22001155,,
îînncceeppâânndd  ccuu  oorraa

0099..0000  ssee  ddăă  ssttaarrttuull
pprrooiieeccttuulluuii  CCuuppaa
MMiioovveennii,,  CCoonnccuurrss

jjuuddeeţţeeaann  ddee  mmiinnii  --
ooiinnăă,,  EEddiiţţiiaa  II..  

EEvveenniimmeennttuull  ssee  vvaa
ddeessffăăşşuurraa  llaa  ŞŞccooaallaa
GGiimmnnaazziiaallăă  GGeeoorrggee

TTooppâârrcceeaannuu  ddiinn
MMiioovveennii..
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Cupa Mioveni
la mini - oină
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Muzeul Etnografic de la Racovița a
fost inclus în Biblioteca Virtuală a
Institutului Naţional al Patrimoniului
Cursurile foto 
gratuite reîncep!!!
CONCURSUL NAŢIONAL DE DANS 

„ÎMPREUNĂ 
PENTRU VIITOR”

Ziua Internaţională a
Francofoniei,          
sărbătorită la Mioveni

„Şcoala Altfel” –
ocazia elevilor de
a vizita Primăria
Mioveni

Aşa cum ne-am
obişnuit în ultimii
trei ani, la începutul
lunii aprilie în toate
unităţile de în-
văţământ preuni-
versitar din ţară se
derulează progra-
mul naţional “Şcoala
Altfel”, organizat de
Ministerul Educaţiei
Naţionale.

Pentru a veni în
sprijinul unităţilor
de învăţământ din
oraş, dar şi din
judeţ, Primăria
oraşului Mioveni îşi
va deschide porţile
miercuri, 8 aprilie,
în intervalul 09.00 -
14.00.

Pe timpul vizitei,
elevii au prilejul să
vădă birourile insti-
tuţiei şi, mai mult,
vor putea adresa în-
trebări funcţionar-
ilor publici privind
principalele prob-
leme din adminis-
traţia publică.

Grupurile organi-
zate se vor anunţa
până la data de 6
aprilie a.c., la
numărul de telefon
0733.100.998.

„Şcoala Altfel” -
este un program
dedicat activitaţilor
educative ex-
tracuriculare şi ex-
t r a s c o l a r e ,
principalul obiectiv
al acestuia fiind im-
plicarea elevilor şi a
profesorilor în ac-
tivităţi de educaţie
non-formală, care
să puna în valoare
talentele, preocu-
parile extrascolare
şi competenţele
elevilor, în domenii
cât mai diverse şi
interesante.

Staţia de Epurare Mioveni şi-a
deschis larg portile pentru elevi
Staţia de Epurare Mioveni şi-a
deschis larg portile pentru elevi
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CS DACIA MIOVENI 2012

ELEV DE LA LICEUL TEORETIC “IULIA   ZAMFIRESCU”

CALIFICAT LA OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

Manolache Vlad, elev
în clasa a VI-a B la
Liceul Teoretic “Iulia
Zamfirescu”, s-a califi-
cat la faza naţională a
Olimpiadei de Mate-
matică, ce se va des-
făşura în perioada
6-10 aprilie 2015 la
Bucureşti. PPAAGG..  22
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Manolache Vlad, elev în clasa
a VI-a B la Liceul Teoretic “Iulia
Zamfirescu”, s-a calificat la
faza naţională a Olimpiadei de
Matematică, ce se va desfăşura
în perioada 6-10 aprilie 2015
la Bucureşti.

Vlad este obişnuit cu per-
formanţe în domeniul matem-
aticii, participând încă din
primele clase la fazele locale şi

judeţene ale olimpiadelor şi
concursurilor acestei disci-
pline, de unde s-a întors, în
repetate rânduri, cu rezultate
notabile.

De altfel, profesorul Dumitru
Ion Voiculescu susţine că per-
formanţa elevului său n-ar fi
fost obţinută dacă acesta nu ar
fi avut la activ nenumăratele
ore de pregătire la matematică.

ZZiiaarruull  ddee  MMIIOOVVEENNII PPAAGG..  22

Parc fotovoltaic la Mioveni
ÎÎnn  oorraaşşuull  MMiioovveennii  ss--aa

eellaabboorraatt  uunn  pprrooiieecctt  ccee
vviizzeeaazzăă  ccoonnssttrruuiirreeaa  uunnuuii
ppaarrcc  ffoottoovvoollttaaiicc  ddee  pprroo--
dduucceerree  aa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee
ddiinn  ccoonnvveerrssiiaa  eenneerrggiieeii  ssoo--
llaarree..

PPaarrccuull  ssee  vvaa  ddeessffăăşşuurraa
ppee  oo  ssuupprraaffaattaa  ddee  2277..119900
mmeettrrii  ppaattrraaţţii  şşii  vvaa  ffii  ccoomm--
ppuuss  ddiinn  44007788  ppaannoouurrii  ,,  33
iinnvveerrttooaarree  ccuu  ppuutteerreeaa  333300

KKWW  ffiieeccaarree    şşii  uunn  ppoosstt  ddee
ttrraannssffoorrmmaarree..AAcceessttaa  vvaa  ffii
aammppllaassaatt  ppee  mmaalluull  ssttâânngg  aall
rrââuulluuii  TTâârrgguulluuii..

PPrriinn  rreeaalliizzaarreeaa  aacceesstteeii
iinnvveessttiiţţiiii,,  pprreevvăăzzuuttăă  îînn
SSttrraatteeggiiaa  ddee  DDeezzvvoollttaarree
LLooccaallăă  aa  oorraaşşuulluuii  MMiioovveennii,,
ssee  ddoorreeşşttee  aassiigguurraarreeaa  ccoonn--
ssuummuull  ddee  eenneerrggiiee  eelleeccttrriiccăă
ppeennttrruu  iinnssttiittuuţţiiiillee  ppuubblliiccee
şşii  iilluummiinnaattuull  ppuubblliicc  ddee  ppee

rraazzaa  oorraaşşuulluuii  MMiioovveennii,,
cceeeeaa  ccee  vvaa  ddeeggrreevvaa  bbuuggee--
ttuull  llooccaall  ddee  cchheellttuuiieellii  îînn
aacceesstt  ddoommeenniiuu,,  ssuummeellee
eeccoonnoommiissiittee  ppuuttâânndd  ffii  ddii--
rreeccţţiioonnaattee  ppeennttrruu  iinnvveessttiiţţiiii
îînn  iinnffrraassttrruuccttuurrăă..

PPeennttrruu  aacceesstt  pprrooiieecctt  ssee
ddoorreeşşttee  oobbţţiinneerreeaa  ddee  ffoonn--
dduurrii  eeuurrooppeennee..

Parcarea supraetajată
din oraşul Mioveni va fi
gata anul acesta 

Conform estimărilor,
prima parcare supraetajată
din Mioveni va fi gata până la
sfârUitul acestui an, după ce
firma executantă, SC Aparta-
mentul SA, a finalizat o serie
de lucrări majore la imobil.

Amplasată pe strada Sta-
dionului nr. 74 (vis-a-vis de
Piaţa Agroalimentară Dacia),
acesta va avea parter şi trei

etaje, 297 locuri de parcare şi
19 spaţii comerciale.

Lucrările au demarat în 4
noiembrie 2013 şi ar trebui
să ia sfârşit în luna noiem-
brie, 2015.

Cheltuielile pentru lucrare
sunt suportate în întregime
din bugetul local al oraşului
Mioveni.

Ziua Mondială a Apei,
eveniment iniWiat de Organi-
zaWia NaWiunilor Unite în
anul 1993, a fost celebrată
Ui în acest an de S.C S.Ed.C
Mioveni SRL, vineri, 20 mar-
tie.

Ca şi anul trecut, cu
această ocazie, societatea a
deschis porWile Staţiei de
Epurare Mioveni.

La eveniment au partici-
pat aproximativ 200 de
elevi de la Tcoala "Liviu Re-
breanu" Mioveni, Tcoala
"George Topârceanu",
Şcoala cu Clasele I-VIII Col-

ibaşi, Liceul "Iulia Zam-
firescu" şi Liceul Tehnologic
ConstrucWii de MaUini
Mioveni. 

Deţinuţii de la Penitencia-
rul Colibaşi au participat, de
asemenea la acest eveni-
ment.

Reprezentanţii societăţii
au însoţit vizitatorii în turul
staţiei şi au prezentat cele
mai importante puncte şi
procedee utilizate de spe-
cialişti pentru ca apa uzată
să fie, întotdeauna, în coor-
donatele tehnice corespun-
zătoare.

Elevii au participat şi la
două concursuri. Primul a
constat în completarea unui
rebus despre poluarea apei
" Strop de apa", iar cel de-al
doilea în realizarea unor
picturi, desene având ca

temă ,,Apa- Ti eu PreWuiesc
Apa!".

Participanţii la concursuri
au fost premiaţi de către or-
ganizatori cu abonamente
gratuite la Bazinul de Înot
Mioveni.

La finalul vizitei, elevii au
primit şi câteva brosuri in-
formative. Evenimentul a
fost organizat de S.Ed.C.
Mioveni, cu sprijinul
Primăriei OraUului Mioveni
şi al S.C Pentarom SRL.

Staţia de Epurare Mioveni
şi-a deschis larg portile
pentru elevi

ELEV DE LA LICEUL TEORETIC 
“IULIA   ZAMFIRESCU”, 

CCAALLIIFFIICCAATT  LLAA  OOLLIIMMPPIIAADDAA
NNAAVVIIOONNAALLĂĂ  DDEE  MMAATTEEMMAATTIICCĂĂ

Aproape 70,16% din
cei 300 elevii ai claselor a
VIII-a au luat note peste 5
la proba Limba şi Liter-
atura Română, iar 38,75%
la Matematică.

La Limba şi Literatura
Română, cel mai mare
procent de promovabili-
ate a fost înregistat la
Şcoala Gimnazială
“George Topârceanu” –
82,19%. La Liceul Teoretic
“ Iulia Zamfirescu”, pro-
centul a fost de 77,27%, la
Şcoala Gimnazială “Liviu

Rebreanu” – 66,67%, iar la
Şcoala Gimnazială nr.1
Colibaşi – 19,04%.

La Matematică, cel mai
mare procent de promo-
vabilitate a fost înregistrat
tot la Şcoala Gimnazială
“George “Topârceanu –
52,11%, aici înre-
gistrându-se şi o notă de
10. Urmează, în ordine,
Liceul Teoretic “Iulia Zam-
firescu” – 42,52%, Şcoala
Gimnazială “Liviu Rebre-
anu” – 33,33% şi Şcoala
Gimnazială nr. 1 Colibaşi

- 9,52%.
Notele obţinute de

elevi nu vor fi publicate în
catalog, dar rezultatele
vor fi analizate la nivelul
fiecărei unităţi de în-
văţământ, prin discuţii in-
dividuale cu elevii,
dezbateri la nivelul clasei,
şedinţe cu părinţii, pre-
cum şi la nivelul consiliu-
lui profesoral.

Evaluarea Naţională
2015 s-a desfăşurat la
sfârşitul lunii februarie. 

MMaannoollaacchhee  VVllaadd,,  eelleevv  îînn  ccllaassaa  aa  VVII--aa  BB  llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ““IIuulliiaa  ZZaammffiirreessccuu””
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Înotătorii de la 
CS DACIA MIOVENI
2012 au câştigat
22 de medalii 

Sportivii de la C.S. Dacia Mioveni
2012 au  participat, duminică, 15
martie 2015, la Cupa MărWiUorului.

Cei 30 de sportivi antrenaWi de
Viorel Ciobanu au reprezentat cu
succes oraUul Mioveni la competiWia
care s-a desfăUurat la Bazinul
Olimpic din PiteUti.

Înotătorii din Mioveni au ocupat un
important loc 3 pe echipe în cadrul
unei competiWii la care au luat startul
545 sportivi de la diverse cluburi din
Wară. Mai mult decat atât, sportivii
antrenaWi de Viorel Ciobanu au
obWinut nu mai puWin de 22 medalii:
6 medalii de aur, 10 medalii de argint
Ui 6 medalii de bronz.

Sportivii medaliaWi sunt: Nae

Adrian, Safcencu Delia, Mitu Andra,
Voican RareU, Nae Raisa, Diculescu
Alexandra, Luana Alexandru,
DuWulescu Andrei, Tipoteanu Alexan-
dru, Dumitrescu Andreea şi Tudora
Laura.

Nae Adrian Ui Safcencu Delia au
primit premiul pentru cea mai bună
performantă la categoria 10 ani.

Rezultatele foarte bune are micilor
sportivi oferă încrederea unor
evoluWii  reuUite Ui la următoarea
competiWie,  Campionatul NaWional
Copii 10-11 ani, faza pe regiune,
organizată de FRNPM, Primăria PiteUti
Ui CSM PiteUti, la Bazinul Olimpic din
PiteUti, în perioada 21 martie - 22
martie 2015.

CS DACIA MIOVENI 2012 Minivolei:
Parcurs impecabil al echipei
CS Dacia Mioveni 2012

Echipa de minivolei a Clubului
Sportiv Dacia Mioveni 2012, a
participat în perioada 13-14
martie 2015, la ultimul turneu
din cadrul Campionatului
NaWional de Minivolei, la PiteUti.
Echipa CS Dacia Mioveni 2012
este liderul seriei la finalul aces-
tui campionat. EvoluWiile demne
de adevărate performere ale mi-
cilor voleibaliste le-au au  adus
victoria pe linie.  Sportivele au
fost susWinute de un public nu-
meros, alături de voleibaliste la
toate meciurile s-a aflat Ui direc-

torul sportiv, Constantin
Ciobanu.

RReezzuullttaatteellee    eecchhiippeeii  ddiinn  MMiioovveennii
llaa  aacceesstt  ttuurrnneeuu  ssuunntt::
CC..SS..  DDaacciiaa  MMiioovveennii  22001122--CCSSVV
OOlliimmppiiaa  CCrraaiioovvaa,,    ssccoorr    33--00
CC..SS..DDaacciiaa  MMiioovveennii  22001122  ––  LLPPSS
PPiitteessttii  22,,  ssccoorr  33--00
CC..SS..DDaacciiaa  MMiioovveennii  22001122  ––  LLPPSS
PPiitteessttii  11,,  ssccoorr  33--22

Echipa din Mioveni ocupă la fi-
nalul ultimului turneu din campi-
onat  locul 1 în seria G.

Medalii pentru înotătorii 
C.S Dacia Mioveni 2012

Înotătorii de la C.S Dacia
Mioveni 2012, antrenaWi de Viorel
Ciobanu, au obWinut rezultate
importante la faza pe regiune
contând pentru calificarea la
etapa finală a Campionatului
NaWional pentru Copii 10-11 ani.

Sportivii de la Mioveni au dat
dovadă Ui la această competiWie
de un progres real. EvoluWia
foarte bună a micilor înotători a
adus clubului din Mioveni un
meritat loc doi, 161 puncte Ui nu
mai putin de 13 medalii (3 aur,7
argint Ui 3 bronz): NNaaee  AAddrriiaann -
aur la 50m liber Ui la 50 m bras;
DDiiccuulleessccuu  AAlleexxaannddrraa - argint în

proba 200 m liber; SSttooiiccaa  IIzzaabbeellaa
- bronz la 200 liber; AAlleexxaannddrraa
DDiiccuulleessccuu - argint la 50 m bras Ui
50 m liber; AAddrriiaann  NNaaee - argint la
50 m spate Ui 50 m fluture; IIzz--
aabbeellaa  SSttooiiccaa - bronz la 50 m
bras; DDiiccuulleessccuu  AAlleexxaannddrraa -
argint la 50m spate Ui 50 m flu-
ture; NNaaee  AAddrriiaann - aur la 200m
liber; SSttooiiccaa  IIzzaabbeellaa  - bronz la
50m fluture;

Sportivii au fost susWinuti de
reprezentanWi ai autorităWilor lo-
cale, primarul Ion Georgescu,
preUedintele clubului, Nicolae
Tudose, dar Ui de părinWi Ui iu-
bitori ai înotului. 

Alexandru Istrate, aur la
„Cupa Tenski Sport”

Duminică, 22 martie a.c., Alexandru Is-
trate, sportivul care la 8 ani a reuşit să dev-
ină imaginea secţiei de Tenis a C.S DACIA
MIOVENI 2012, prin prezenţa şi seriozi-
tatea date de comportamentul său, a
obţinut medalia de aur la Cupa Tenski,
competiWie ce a fost organizată la BraUov.

EvoluWia reuUită a sportivului antrenat de
Robert Bînă aduce o nouă medalie de aur
în palmaresul clubului din Mioveni.

LLuunnii,,  66  aapprriilliiee  22001155,,  îînncceeppâânndd
ccuu  oorraa  0099..0000  ssee  ddăă  ssttaarrttuull
pprrooiieeccttuulluuii  CCuuppaa  MMiioovveennii,,  CCoonn--
ccuurrss  jjuuddeeţţeeaann  ddee  MMiinnii  --  ooiinnăă,,
EEddiiţţiiaa  II..  EEvveenniimmeennttuull  ssee  vvaa  ddeess--
ffăăşşuurraa  llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă
GGeeoorrggee  TTooppâârrcceeaannuu  ddiinn  MMiioovveennii..

C.S. Dacia Mioveni 2012 este unul
dintre partenerii acestui proiect, alături
de : ISJ Argeş, DJST Argeş, Centrul Cul-
tural Mioveni, Şcoala Gimnazială Liviu
Rebreanu Mioveni, Şcoala Gimnazială
"I.C. Lăzărescu" Ţiţeşti, Şcoala Gim-
nazială Băiculeşti, Şcoala Gimnazială
Călineşti, Şcoala Gimnazială Vultureşti,

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni,
Şcoala Gimnazială Cuca, Şcoala Gim-
nazială Bălileşti, Şcoala Gimnazială
"Constantin Brâncoveanu" Ştefăneşti,
Şcoala Gimnazială "Vintilă Brătianu"
Ştefăneşti, Şcoala Gimnazială" Radu
Golescu" Ştefăneşti, Liceul Teoretic
"Iulia Zamfirescu" Mioveni.

Cupa Mioveni la mini - oină 

ANUNȚ 
UMANITAR!

Florin Gogoci, în
vârstă de 27 de ani,
domiciliat în Câm-
pulung, Str. Uzinei,
Nr. 7, suferă de
ciroză hepatică.
Potrivit declaraţiilor
sale, are nevoie de
2.000 lei, pentru
m e d i c a m e n t e ,
tratament, de-
plasare şi internare
la Bucureşti, la Spi-
talul Fundeni.

Florin Gogoci mai
spune că nu are
altă sursă de venit,
în afara celor 200
lei pe care-i
primeşte de la stat
ca ajutor social.
Cine doreşte să-l
ajute o poate face
donând bani în
contul bancar ur-
m ă t o r :
RROO0088BBRRDDEE003300SSVV55
55333311441100330000.
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CONCURSUL NAŢIONAL DE DANS 
„ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR”

Muzeul Etnografic de la Racovița a
fost inclus în Biblioteca Virtuală a
Institutului Naţional al Patrimoniului
Muzeul Etnografic „Prof. C.I. Năstase”,
amenajat în incinta Culei Racoviţa, a fost
inclus în Biblioteca Virtuală a Institutului
Naţional al Patrimoniului (CIMEC.RO).
Link-ul unde acest monument
reprezentativ pentru oraşul Mioveni
poate fi accesat în mediul virtual este:
http://www.cimec.ro/Muzee/VLMP/DEF
AULTR.HTM

Cula RacoviWa este un monument ce
datează din anul 1806, iar ctitoria îi este
atribuită polcovnicului Nicolae Racov-
iceanu, cu scopul de a-i servi drept
fortăreaWă în faWa atacatorilor. Muzeul a
fost pentru prima dată amenajat în
cadrul Culei RacoviWa, în anul 1970, de
către profesorul Constantin C.I. Năstase,
sub numele de Muzeului Văranului. Inspectoratul Tcolar

JudeWean Argeş, Casa de Cul-
tură a Sindicatelor Dacia
Mioveni Ui Primăria oraşului
Mioveni, au organizat marţi,
17 martie a.c.,  etapa
judeWeană a Concursului
naWional de dans ,,Împreună
pentru viitor”.

CompetiWia s-a desfăUurat
din cadrul Strategiei
NaWionale pentru AcWiune Co-
munitară, iar concurenWii au
fost echipe mixte alcătuite
din copii/elevi voluntari Ui
copii/elevi beneficiari (cu
certificat de încadrare în grad
de handicap) din case de tip
familial, centre de educaWie
incluzivă, Ucoli speciale, cen-
tre de plasament, cu vârsta
cuprinsă între 6 Ui 19 ani.

Acesta s-a desfăUurat pe
două secWiuni: dans
tradiWional Ui dans modern.

Au participat: Tcoala Spe-
cială "Sfântul Stelian"
CosteUti, Centrul de EducaWie
Incluziva "Sfântul Nicolae"
Câmpulung, Tcoala Specială

"Marina" Curtea de ArgeU,
Tcoala Specială "Sfânta
Filofteia" Ştefăneşti.

La secWiunea dans
tradiWional a câştigat Tcoala
Specială "Marina" Curtea de
ArgeU, iar la secWiunea dans
modern - Centrul de Edu-
caWie Incluziva "Sfântul Nico-
lae" Câmpulung.

Cele două echipe vor par-
ticipa la faza regională a
concursului.

În deschiderea concursului
au dansat prichindeii de la
Gradiniţa „Campionii”
Mioveni, coordonator Iacob
Dumitra.

Activităţile din cadrul
SNAC urmăresc să ofere
oportunităţi şi şanse egale
tuturor copiilor, beneficiarii
direcţii fiind copii cu dizabil-
ităţi, copii cu dificultăţi de
învăţare şi adaptare şcolară
şi socială, copii/tinerii/adulţii
din categorii vulnerabile şi ca
beneficiari indirecţi volun-
tarii, comunitatea, soci-
etatea.

Oferta Centrului Cultural Mioveni se
îmbogăţeşte, de la 1 Aprilie, cu încă un
curs gratuit, atât pentru cei mici, cât şi
pentru cei mari: este vorba despre cur-
sul de iniţiere în fotografie şi limbaj
vizual. Cercul foto va fi asigurat de
Liviu Dumitru.

„Fotografia a depăşit, deja, stadiul de
suport pentru amintiri sau momente
speciale şi a devenit o adevărată formă
universală de exprimare. Alături de lim-
bajul vizual, fotografia este acum un
mijloc modern de comunicare a emoţi-
ilor şi a ideilor, cu ajutorul imaginilor”,
spune Liviu Dumitru, formator şi fo-
tograf.

Înscrierile se pot face contactând Cen-
trul Cultural Mioveni prin accesarea
paginii www.centrulculturalmioveni.ro
şi prin apelarea numărului de telefon
fix 0348445856 sau a numărului de
telefonie mobilă 0729041410.

Notă: Liviu Dumitru este formator şi fo-
tograf. De-a lungul timpului a căpătat o
bogată experienţă în fotografie şi în
limbaj vizual, prin activitatea pe care a
desfăşurat-o atât în ţară cât şi în
străinătate. A derulat mai mult proiecte
foto, câteva dintre ele şi în Belgia, Leto-
nia şi Turcia. Este membru al Fotoclub
Lens Piteşti.

Cursurile foto gratuite reîncep!!!

Ziua Internaţională a Francofoniei
Elevii claselor de a XII-a

E şi a X-a B de la Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu"
Mioveni au sărbătorit joi,
19 martie a.c., Ziua Fran-
cofoniei, eveniment dedi-
cat limbii franceze.

Sub genericul „De ce să
învăţăm limba franceză”,
elevii au dezbătut impor-
tanţa limbii franceze, sub
îndrumarea profesoarei
Nora Ciocănea.

La această manifestare
au participat conf. univ.
dr. Corina-Amelia

Georgescu - în cadrul Fac-
ultăţii de Litere a Univer-
sităţii din Piteşti,
preşedintele Asociaţiei de
Prietenie Mioveni - Lan-
derneau - Elisabeta Panait,
reprezentantul Bibliotecii
Franceze Mioveni –
Mădălina Nicolescu, cadre
didactice, dar amintim şi
prezenţa elevilor, care au
urmărit cu interes ceea ce
colegii lor au prezentat.

De asemenea, aceştia
au susţinut un program
artistic, cu poezii şi cân-

tece în limba franceză.
Felicitări tuturor elevilor

şi felicitări organizatorilor
acestui eveniment, prof.
Irina Petre, prof. Mirela
Stan şi prof. Magda
Giroveanu. 

Ti Centrul Cultural
Mioveni a organizat, în 24
martie 2015,  o mani-
festare cultural-artistică,
dedicată Zilei Inter-
naţionale a Francofoniei.
Evenimentul s-a desfăşu-
rat în parteneriat cu Cen-
trul InfoEuropa, Biblioteca

Franceză şi Biblioteca
Orăşenească Mioveni,
Asociaţia de Prietenie
Mioveni - Landerneau şi
cu Alianţa Franceză Piteşti.

Din programul mani-
festării menţionăm o ex-
poziţie de carte şi
fotografie „Mioveni - Lan-
derneau, 25 de ani de pri-
etenie”, momente artistice
susţinute de elevii Cercu-
lui de Limbă Franceză al
Centrului Cultural Mioveni
şi de cei ai Clubului
Elevilor din Mioveni.  


