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S-A SEMNAT CONTRACTUL DE 
REALIZARE PENTRU NOUL SPITAL
ORĂȘENESC “SF. SPIRIDON”!

Actorul Vasile Muraru a
fost președintele juriului
celei de-a XIII-a ediții

PAG. 4

S-A TRAS CORTINA LA FESTIVALULS-A TRAS CORTINA LA FESTIVALUL
“LUDICUS” “LUDICUS” - ed. XIII- ed. XIII

Începând cu acest număr, vom
prezenta pe rând, câte o instituţie de
învăţământ din oraşul Mioveni.  Un
scurt istoric,  dotările de care dispun,
rezultate deosebite ale copiilor care
învață acolo.

Î  N  V  Ă  Ț  Ă  M  Â  N  T

�� Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”
�� Grădinița cu program prelungit “Tic-Pitic” 

"Astă seară... chef de râs", 
o comedie spumoasă cu 
Vasile Muraru şi Valentina Fătu

PAG. 6 Locuitorii orașului Mioveni sunt așteptați la un eveniment deosebit: Festivalul
“Laleaua de Aur”, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor “Dacia” Mioveni. Ju-
riul festivalului este unul de excepție: Dida Drăgan, Nico, Adina Cezar, Carmen
Aldea Vlad, Elisabeta Panait, Argentina Culcuș și compozitorul Dan Dimitriu. În
recital vor putea fi văzuți Nico și trupa Alb Negru, Kamara, fiind și prezentatorul
evenimentului. Citiți programul complet al festivalului în pagina 6.

Şi în luna octombrie
se depun cererile 
pentru scutirea 
penalităţilor şi 
majorărilor de 
întârziere la 
impozitele şi 
taxele locale! PAG. 3
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Festivalul-concurs național de muzică ușoară 
„Laleaua de Aur” – ediţia a XI-a
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S-A SEMNAT CONTRACTUL DE REALIZARE PENTRU
NOUL SPITAL ORĂȘENESC “SF. SPIRIDON”!

Joi, 10 septembrie a.c.,
în sala de şedinţe a
Primăriei Mioveni, a avut
loc semnarea contractului
de realizare a noului SPI-
TAL ORĂȘENESC "SF.
SPIRIDON" MIOVENI,
JUDEȚUL ARGEȘ,  încheiat
între Primăria orașului
Mioveni și Asocierea
Medicons formată dintr-un
grup de firme româno-ita-
liene: Guerrato S.P.A., S.C
MEDICARE TECHNICS S.A,
ITAL TBS TELEMATIC &
NBIOMEDICAL SERVICES
S.P.A(TBS GROUP S.P.A),
S.C EDITRONIC  INTER-
NAŢIONAL SRL, S.C EYE-
CON MEDICAL SRL.

La evenimentul des-
fășurat într-un cadru festiv,
au participat: primarul
oraşului Ion Georgescu, vi-
ceprimarul Aurel Costache,
preşedintele C.J Argeş

Florin Tecău, deputatul Si-
mona Bucura Oprescu,
reprezentanţii Spitalului Sf.
Spriridon Mioveni, con-
silieri judeţeni şi locali,
precum şi funcţionari pub-
lici.

Viitoarea clădire a
noului spital va fi am-
plasată în incinta actualu-
lui Spital Orăşenesc

Sfantul Spiridon Mioveni,
va avea şase etaje, cu ur-
mătoarele secţii:
� Maternitate şi
Neonatologie;
� Ginecologie şi Pedi-
atrie;
� Neurologie;
� Medicină internă;
� Chirurgie;
� Cardiologie;

� Bloc operator şi
spaţii auxiliare şi
birouri.

Potrivit conducerii
Primăriei, spitalul va fi
dotat cu 295 de paturi şi
va avea aparatură me-
dicală performantă: COM-
PUTER TOMOGRAF,
ECHIPAMENT de Rezo-
nanţă Magnetică Nucleară

(RMN), ANGIOGRAF,
ECHIPAMENT RADIOLO-
GIE (RX).

Valoarea totală a in-
vestiţiei se ridică la
aproximativ 67 mi-
lioane de euro (la
cheie).

Surse de finanţare: 
- Bugetul Local al

oraşului Mioveni;
- Credit Bancar.
Durata de executare a

lucrării: 36 de luni de la
data semnării contrac-
tului.

Primarul Ion
Georgescu a declarat:
“Mă bucur să văd că acest
proiect prinde viață” ca ur-
mare a eforturilor depuse
de către mine şi echipa
mea. Știu că este un
proiect foarte important,
atât pentru comunitatea
din Mioveni, cât şi pentru

cea din zonele limitrofe.
Un spital modern

înseamnă îmbunătățirea
calității serviciilor me-
dicale, iar sănătatea oa-
menilor este o prioritate
pentru administraţia de la
Mioveni.

Peste aproximativ 3
ani, această unitate me-
dicală va aduce un plus
valoare judeţului Argeş.”

Ion GEORGESCU
Primarul oraşului Mioveni

În vara anului trecut, la
Mioveni s-a demarat constru-
irea unui  nou bloc de locuințe
(bl.T14) destinat locuitorilor
orașului.

La acest moment, lucrările
sunt în plină desfăşurare și
execuția se află în graficul
stabilit inițial.

Blocul, care se află pe
Strada 1 Decembrie (vis-a-vis
de Biserica “Adormirea Maicii
Domnului“), va avea 25 de
unităţi de locuit, 10 locuri de
parcare în demisol şi 15 locuri
în exterior.

Primarul Ion
Georgescu a declarat: “In-
vestiţia este realizată cu fon-
duri de la bugetul local şi va
asigura locuinţe pentru 25 de
familii din oraşul Mioveni. În
prezent, lucrările sunt în
grafic şi sper ca în luna iulie a
anului 2016 aceste familii să
locuiască deja în acest bloc.

Ca o noutate, aceste
apartamente vor putea fi
achiziționate, cu plata inte-
grală sau în rate, de la
Primăria oraşului Mioveni.

Deja există interes pentru
cumpărarea lor și asta nu

poate decât să ne bucure”.
Modalitatea de achitare a

locuințelor: avansul plătit de
solicitanți va fi de minimum
25% din valoarea totală, iar
perioada de creditare va fi de
până la 15 ani, în cazul per-
soanelor cu vârsta de până la
35 de ani, şi de 10 ani, în

cazul celor de peste 35 de
ani.

Mai multe informații
legate de procedura de
achitare, preţ şi alte detalii
legate de viitorul ansamblu de
locuințe, vor fi făcute publice
în intervalul aprilie-mai 2016,
când se vor finaliza lucrările.

Blocul de apartamente noi,
gata în vara anului 2016!

Împătimiții sportului, ai înotului
în special, au motive de bucurie.
Bazinul de Înot Didactic şi Agrement
din Mioveni şi-a redeschis, de
curând, porţile pentru amatorii
acestei activităţi sportive.

Cei interesaţi se pot înscrie la
sediul bazinului, situat pe Bulevar-
dul Dacia, sau la numărul de telefon
0348. 807. 080.

Așadar, iata programul şi tarifele
practicate:

Programul de funcţionare
este următorul: de luni până
vineri, între orele 8.00-22.00,
sâmbătă şi duminică, între
orele 8.00-16.00.

PROGRAM EXCLUSIV PEN-
TRU AGREMENT:

� MARTI 19.00 – 22.00  
INIȚIERE/AGREMENT;
� JOI 19.00 – 22.00  
INIȚIERE/AGREMENT;
� VINERI 19.00 – 22.00  
INIȚIERE/AGREMENT.

IMPORTANT!
Accesul persoanelor care

vin pentru agrement este
admis și în afara orelor de mai
sus, în limita disponibilă a cu-

loarelor !

TARIFE DE ACCES LA
BAZINUL DE ÎNOT:

- BILET INTRARE BAZIN - 12
RON/ORĂ;

- BILET (ADULT ŞI COPIL* SUB
5 ANI - 15 RON/ORĂ;

- ABONAMENT (ADULT ŞI
COPIL* SUB 5 ANI-10 ŞEDINŢE) -
120 RON /30 ZILE;

- ABONAMENT AGREMENT (10
ŞEDINŢE) - 100 RON/30 ZILE;

- ABONAMENT INIŢIERE (10
ŞEDINŢE) -100 RON/ 30 ZILE;

Persoanele care vin pentru lecţii
de înot sau pentru agrement, dar nu
au echipament specific, pot găsi ast-
fel de articole în incinta bazinului.

De asemenea, sauna de la sub-
sol este inclusă în preţul de la in-
trare.

Reamintim că timp de câteva
săptămâni, bazinul acoperit a fost în
revizie. S-au făcut operaţiuni de igi-
enizare şi deratizări, a fost îm-
bunătăţit sistemul de ventilaţie, au
fost curăţate filtrele, s-au executat
diverse lucrări de întreţinere şi
reparaţii.

Bazinul de înot din
Mioveni, redeschis
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ANUNȚ
în atenția agenților economici

de pe raza orașului Mioveni
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în

conformitate cu prevederile art. 82  din Ordinul
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
și sănătate publică privind mediul de viață al
populației,   persoanele fizice și juridice au obli-
gația de a asigura combaterea și stingerea fo-
carelor de  artropode și rozătoare  din
gospodăria proprie sau din spațiile pe care le
dețin cu orice titlu, concomitent cu acțiunile în-
treprinse de autoritatea publică locală pe dome-
niul public și privat

În acest sens prin HCL nr. 54/04.06.2015 s-
a aprobat încheierea contractului nr.
12988/03.06.2015 de delegare a activităților de
deratizare, dezinsecție și dezinfecție prin conce-
siune, în orașul Mioveni între Consiliul Local al
orașului  Mioveni și SC Coral Impex SRL.

Având în vedere prevederile  art. 6, alin (5)
din prezentul contract  SC Coral Impex SRL are
dreptul de a presta serviciile de deratizare,
dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni, în
condiții de exclusivitate pentru toți utilizatorii  de
pe raza orașului Mioveni.

Conform art. 38, alin (1) din Regulamentul
de organizare și funcționare a activităților de de-
ratizare dezinsecție și dezinfecție din cadrul Ser-
viciului de salubrizare,  aprobat prin HCL nr.
131/20.11.2014,  constituie contravenție: 

� refuzul sau neîncheierea de către utiliza-
tori, persoane fizice  sau persoane juridice, de
contracte de prestare a serviciilor de deratizare,
dezinsecție și dezinfecție, pentru suprafețele pe
care le dețin cu operatorul care are contract de
delegare a gestiunii de prestare servicii DDD, re-
spectiv SC Coral Impex SRL.

Nerespectarea prevederilor art. 38, alin (1)
din Regulamentul de organizare și funcționare
a activităților de deratizare, dezinsecție și dezin-
fecție din cadrul Serviciului de salubrizare în
orașul Mioveni, se sancționează cu amendă con-
travențională astfel:

� 1.000 lei  - 1.500 lei  persoane fizice.
� 1.500 lei -  2.500 lei persoanele juridice.

Potrivit conducerii
Primăriei Mioveni, doar în
luna octombrie se mai
poate beneficia de scutire
la plata penalităţilor şi ma-
jorărilor de întârziere afer-
ente obligaţiilor fiscale
către bugetul local.

Cererile pentru scutirea
de la plată a ma-
jorărilor/penalităţilor-per-
soane fizice şi persoane

fizice autorizate pot fi de-
puse până la data de 28

octombrie (persoanele fiz-
ice) şi 16 octombrie (per-

soanele juridice).
Pentru a beneficia de

facilitate acordată de către
autorităţi, contribuabilii
trebuie să achite toate
restanţele către bugetul
local.

Până în prezent, au
beneficiat de acestă facili-
tate peste 200 de per-
soane.

Şi în luna octombrie se depun cererile pentru
scutirea penalităţilor şi majorărilor de 
întârziere la impozitele şi taxele locale!

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, ul-
tima din schema de trata-
ment.

Costul unei astfel de
şedinte se ridică la suma
de 2500 euro.

După încheierea aces-
teia, medicii vor stabili şi
numărul de şedinte de ra-
dioterapie pe care Monal-
iza trebuie să le

efectueze, în Turcia, pen-
tru a preveni o posibilă re-
cidivă viitoare.

Ultima intervenţie
chirurgicală, pe care o va
avea de facut, va fi pentru
ochiul drept, astfel încât
să i se redea vederea pier-
dută din cauza tumorii.

Cei care doresc să fie
alături de Monaliza pot
face donaţii în urmă-
toarele conturi deschise la
BCR:
LEI –
RO75RNCB00220955
73790004
EURO –
RO05RNCB00220955
73790003
Titularul contului este
Monaliza Ecaterina
Zegheru.

Monaliza Zegheru luptă
cu îndârjire pentru viață! 
Haideţi să o ajutăm!

Peste 120 de
elevi au participat
sâmbătă, 26 sep-
tembrie, la etapa
județeană a Con-
cursului Național
de Șah “Elisabeta
Polihroniade” ce a
avut loc în Sala de
Sport a Liceului
Teoretic "Iulia
Zamfirescu"din
Mioveni.

Competiția a fost des-
tinată elevilor din în-
vățământul primar,
gimnazial și liceal (echipe
mixte).

Startul s-a dat la ora
10.00, iar concursul a
durat peste 5 ore.

Preşedintele juriului a
fost marea maestră in-
ternaţională Elisabeta
Polihroniade.

Câştigătorii au fost
premiaţi cu diplome,
cupe şi medalii, iar toti
ceilalţi concurenţi au
primit diplome de partic-
ipare.

Competiţie a fost or-
ganizată de Asociaţia
Club Sportiv „Elisabeta
Polihroniade", Federaţia
Română de Şah, în
parteneriat cu Primăria
oraşului Mioveni, ISJ
Argeş, CS Dacia Mioveni
2012 şi Muzeul Judeţean
Argeş – Muzeul Sportului
Argeșean.

Iată câştigătorii:
LICEE
1. LICEUL
“I.C.BRATIANU”
PITEŞTI;
2. LICEUL “DINICU GO-
LESCU“ CÂMPULUNG;
3. LICEUL TEORETIC
“IULIA ZAMFIRESCU"
MIOVENI.

CLASELE V-VIII  
1. ȘCOALA”LIVIU RE-
BREANU” MIOVENI;
2. ȘCOALA
BEREVOIEŞTI ;
3. ȘC. GEN.”OPREA
IORGULESCU” CÂMPU-
LUNG;
4. ȘCOALA BĂICULEŞTI;
5. ȘCOALA”TUDOR
VLADIMIRESCU”
PITEŞTI;

6. ȘCOALA ”GEORGE
TOPÂRCEANU”
MIOVENI;
7. ȘCOALA VRĂNEŞTI;
8. LICEUL TEORETIC
“IULIA ZAMFIRESCU”
MIOVENI.

CLASELE I-IV
1.SC.GEN.”OPREA
IORGULESCU” CÂMPU-
LUNG;
2. ȘCOALA ”MARIN
PREDA” PITESTI;

3. ȘC. GEN. ”OPREA
IORGULESCU”(2) CÂM-
PULUNG;
4. ȘCOALA “MATEI
BASARAB” PITEŞTI;
5. ȘCOALA ”TUDOR
VLADIMIRESCU”
PITEŞTI;
6. ȘCOALA ”GEORGE
TOPÂRCEANU”
MIOVENI;
7. LICEUL TEORETIC
“IULIA ZAMFIRESCU”
MIOVENI.

Oraşul Mioveni a găzduit Concursul Național de
Șah “Elisabeta Polihroniade”- etapa judeţeană

STADIUL LUCRĂRILOR
DIN ORAŞUL MIOVENI

Patru dintre investiţiile importante ce se
desfăşoară în Mioveni sunt în faze avansate de
execuţie: sala sporturilor, noul bloc de
locuinţe (T14), corpul B al sediului Primăriei,
şi parcarea supraetajată.

Conducerea Primăriei spune ca nu există
amânări sau întarzieri în realizarea lucrarilor.

Cheltuielile pentru aceste investiţii sunt su-
portate în întregime din bugetul local al oraşu-
lui Mioveni.

În Mioveni va începe
montarea instalațiilor
de iluminat festiv

Începând de săp-
tămâna viitoare,
angajaţii de la Ilu-
minat Public, servi-
ciu din cadrul S.C.
S.Ed.C. Mioveni
SRL, vor demara lu-
crările de montare
a echipamentelor
de iluminat festiv în
oraş, în vederea
pregătirii sărbăto-
rilor de iarnă 2015-
2016.

Întreg iluminatul festiv
din oraşul Mioveni va fi
pus în funcţiune treptat,
pe măsură instalării, ast-
fel ca întreg sistemul să
fie funcţional până la în-

ceputul lunii decembrie.
Nici de această dată

nu va lipsi tradiționalul
Brad de Crăciun, care va
fi montat pe platoul Casei
de Cultură a Sindicatelor
Dacia. Anul trecut, Miove-
niul a părut desprins
dintr-o frumoasa poveste
de iarna.
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Iată programul 
evenimentului:

V I N E R I, 9 octombrie
Ora 09.00 – 20.00: Expoz-
iție cu vânzare de produse
tradiționale - platoul din cen-
trul civic.
Ora 10.00 – 14.00: Concurs
de table la Centrul Cultural
Mioveni – corp B (sediul
vechi). Înscrierile se fac la
Asociația de Pensionari „Viață
Lungă” și Asociația per-
soanelor cu dizabilități „Sper-
anța Vieții”.
Ora 15.30: Ceremonia de
deschidere a evenimentului -
platoul din centrul civic. Par-
ticipă reprezentanți de la:
Consiliul Local şi Primăria
oraşului Mioveni, Consiliul
Județean Argeș, Direcția de
Cultură Argeș, Centrul
Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii
Tradiționale Argeș, Casa de
Cultură a Sindicatelor „Dacia”.
Ora 16.00: Spectacol fol-

cloric pe platoul din centrul
civic: 
� 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. Coor-
donator grup, Constantin
Drăgan;
� Ansamblul folcloric “De-
bovsci Ritmi” – Debovo, Bul-
garia.

S Â M B Ă T Ă, 10 octombrie
Ora 09.00 – 20.00: Expoz-
iție cu vânzare de produse
tradiționale - platoul din cen-
trul civic.
Ora 10.00 – 14.00: Concurs
de șah la Centrul Cultural
Mioveni – corp B (sediul
vechi). Înscrierile se fac la

Asociația de Pensionari „Viață
Lungă” și Asociația per-
soanelor cu dizabilități „Sper-
anța Vieții”.
Ora 15.30: Spectacol fol-
cloric pe platoul din centrul
civic: 
� Ansamblul folcloric “De-
bovsci Ritmi” – Debovo, Bul-
garia.
� Ansamblul de dansuri pop-
ulare „Plai de Dor” ale Cen-
trului Cultural Mioveni și
soliștii: Izabel Cristescu și
Ștefania Vorovenci; 
� Ansamblul folcloric
“Carpați” al Casei de Cultură
“Tudor Mușatescu” din Câm-
pulung; 

D U M I N I C Ă, 11 octombrie
Ora 09.00 – 20.00: Expoz-
iție cu vânzare de produse
tradiționale - platoul din cen-
trul civic.
Ora 10.00: Finala şi festivi-
tatea de premiere pentru
concursurile de șah și table la
Centrul Cultural Mioveni –

corp B (sediul vechi).
Ora 12.00: Concurs “Recolta
de toamnă” în sala de specta-
cole a Centrului Cultural
Mioveni. Vor fi premiate: cea
mai bună zacuscă, cea mai
buna dulceață, cel mai bun
gem, și cele mai bune mură-
turi. 
Ora 16.00: Spectacol fol-
cloric pe platoul din centrul
civic: 
� Soliștii: Izabel Cristescu,
Flavia Popescu, Valentin Poe-
nariu;
� Ansamblul folcloric Vul-
turești;
� Ansamblul ”Dorulețul” și
soliștii: Văduva Lămâița, Flori
Caftaliu, Mariana Stan, Maria
Ștefan, Mariana Popa. Coor-
donator grup, Constantin
Drăgan;
� Ansamblul folcloric
“Argeșelul” de la Boteni;
� Ansamblul folcloric “De-
bovsci Ritmi” – Debovo, Bul-
garia.

Consiliul Local, Primăria şi Centrul Cultural în parteneriat cu Consiliul Judeţean Argeş şi Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni organizează în perioada 9 - 11 OCTOMBRIE 2015

“Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeşelului”
Târgul Meşterilor Populari

S-A TRAS CORTINA LA
FESTIVALUL “LUDICUS” 

Festivalul Naţional de
Teatru pentru Copii şi Tineret
„Ludicus”- Mioveni 2015 s-a
încheiat duminică, 27 sep-
tembrie 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 organi-
zat de Orașul Mioveni – Cen-
trul Cultural, în parteneriat cu
Casa de Cultură a Sindi-
catelor „Dacia" Mioveni, iar
câştigătorii au fost răsplătiţi
cu diplome, tofee şi premii în
bani.

Fiind un eveniment
reprezentativ al vieții cultur-
ale din orașul Mioveni, s-a
bucurat în fiecare an de un
juriu de excepție. Ediția 2015
a festivalului i-a avut în juriu
pe: VASILE MURARU -
președinte juriu, Jr. ȘTEFĂ-
NESCU MARIA – membru
juriu (Secretarul orașului
Mioveni - reprezentant al
Consiliului Local Mioveni),
PETRE MORARU – membru
juriu (actor Teatrul Mic Bu-
curești), ELISABETA
PANAIT – Director Casa de
Cultură a Sindicatelor Dacia;
Prof. univ. CONSTANTIN
GEORGESCU - membru
juriu și MIHAI SAVU –
membru juriu (actor).

Iată câştigătorii ediției cu
numărul 13:

TROFEUL FESTIVALU-
LUI  LUDICUS: Trupa GI-
GANȚII – Călărași;

PREMIUL DE DEBUT:
Trupa KEYKO - Câmpulung;

PREMIUL DE
SCENOGRAFIE/REGIE/C
OREGRAFIE: Trupa EPIC –
Pitești.
SECȚIUNEA 10 – 14 ANI

PREMIUL I: 3FEST –
Pitești;

PREMIUL II:   Trupa
EPIC – Pitești;

PREMIUL III:  Trupa EN-
TEKA – Botoșani;

PREMIUL DE INTER-
PRETARE MASCULINĂ (rol
principal): Ene Ionel Mihăiță
de la Trupa GIGANȚII –
Călărași;

PREMIUL DE INTER-
PRETARE MASCULINĂ
(rol secundar): Dincă Alexan-
dru - de la Trupa CLUBUL

VESELIEI – Mioveni;
PREMIUL DE INTER-

PRETARE FEMININĂ (rol
principal: Alexandra Man-
draburcă de la Trupa ENTEKA
– Botoșani;

PREMIUL DE INTER-
PRETARE FEMININĂ (rol
secundar): Mateescu Ioana
de la Trupa INFINIT -
Topoloveni;
SECȚIUNEA 15 – 18 ANI

PREMIUL I:  Trupa
Okaua – București;

PREMIUL II: Trupa AD-
HOC – Pitești;

PREMIUL III: Trupa
Școlii Populare - Slatina;

PREMIUL DE INTER-
PRETARE MASCULINĂ (rol
principal): Arlechino – Adi Is-
trate – Pitești - Trupa AD-
HOC – Pitești;

PREMIUL DE INTER-
PRETARE MASCULINĂ
(rol secundar): Il Dottore –
Toma Bogdan – Pitești -

Trupa AD-HOC – Pitești;
PREMIUL DE INTER-

PRETARE FEMININĂ (rol
principal): Vera – Alexandra
Oiștevde la Trupa Okaua –
București;

PREMIUL DE INTER-
PRETARE FEMININĂ (rol
secundar): Ciucea Nicoleta
Danielde la Trupa Școlii Popu-
lare Slatina.

Participanții LUDICUS 2015



Istoric
Gradinița cu program pre-

lungit Tic-Pitic este, așa cum îl
prezintă conducerea, “locul mi-
nunat, tărâmul copilăriei, al
poveștilor și basmelor în care
copiii învață jucându-se, să-și
exprime sentimentele, să-și
dezvolte aptitudini, să-și dez-
volte talente”.

Când treci pragul grădiniței
te întampină o atmosferă
caldă, plăcută și primitoare.

Grădinița este situată pe
strada Căminului, nr.1, în
orașul Mioveni, și datează din
anul 1973, fiind construită de
către Consiliul Popular Colibași.
La început a funcționat cu
grupe de program normal și
prelungit.

La solicitarea părinților și a
implicării S.C. Automobile
Dacia, până în 2003, și a Con-
siliului Local și Primariei, până
în prezent, instituția
funcționează în totalitate cu
program prelungit, în interval
orar 06.00-18.00.

“Programul instructiv-edu-
cativ proiectat în gradinița
noastră, valorizează în cel mai
înalt grad nevoia de joc și dez-

voltare liber-creativă a copilu-
lui. Activitățile din curriculum-
ul național sunt desfășurate
integrat și interdisciplinar, dând
unitate și continuitate obiec-
tivelor programei”  spune Di-
rectorul instituției, doamna
Cîrlănaru Mariana.

Conducerea grădiniței:
Director profesor învățământ
preșcolar, Cîrlănaru Maria
Viorica.
În anul școlar 2015-2016
funcționează 13 grupe de preș-
colari repartizate pe grupe de
vârstă:
� 5 grupe mici (3-4 ani);
� 4 grupe mijlocii(4-5 ani);
� 4 grupe mari (5-6 ani);

Înscriși în anul școlar 2015-
2016: 340 preșcolari la data de
15.09.2015.
Cadre didactice, educatoare -
27 persoane;

Dotări
Unitatea de învățământ este
dotata cu:
� 13 săli de clasă pentru nivel
preșcolar dotate cu mobilier er-
gonomic adecvat ușor de

asamblat în funcție de tipul de
activitate;
� anexe: o bucatărie, magazie,
un cabinet medical, birou ad-
ministrativ, cabinet contabil șef,
cabinet director, sală de mese,
� 4 grupuri sanitare, cabinet
metodic dotat cu materiale di-
dactice;
� curtea aferentă este dotată
pentru activitățile desfășurate
în aer liber: spațiu verde, băn-
cuțe, aparate de joacă;
� sală de festivități;
� Centrul C.R.E.D;
� Centru multifuncțional.

Program de
funcționare
Program de
funcționare zilnic
de luni-vineri,
între orele 06.00-
18.00.

Motto:
,,Împreună pentru copiii noștri''

Contact:
Strada Aleea Căminului, nr.1 , Oraș Mioveni, județul Argeș,
tel/fax:0348.731.540
e-mail: ticpiticmioveni@yahoo.com
https://www.facebook.com/ticpiticmioveni
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Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” 

Istoric
Liceul Teoretic „Iulia Zam-

firescu”, a luat naştere la
data de 01.09.2006  ca uni-
tate scolarã cu personalitate
juridicã proprie. 

Acest fapt s-a realizat ca
urmare a unei mai vechi dor-
inţe, ca eleviI din Mioveni sã
nu mai facă naveta spre alte
localităţi pentru a urma studi-
ile unui liceu teoretic, ţinând
cont că an de an, elevii cu

rezultate bune formeazã
clase întregi la liceele teoret-
ice din Pitesti. 

După mai multe propuneri
de înfiinţare în locaţii impro-
prii, Consiliul Local şi Primãria
Mioveni au decis construirea
unui spaţiu nou, modern, din
fonduri proprii, care s-a ridi-
cat la 85 miliarde lei vechi
(850.000 RON). 

Prin Ordinul Ministrului
3555/10.04.2006, şi decizia
2716/31.08.2006, se înfi-

inţeazã Liceul Teoretic „Iulia
Zamfirescu” cu sediul în str.
Petre Zugravu, Mioveni. 

Iniţial s-a dorit sã fie
colegiu, fapt care a dus la
hotãrârea de a avea şi clase
de gimnaziu, apoi şi de în-
vãtãmânt primar. 

Cum denumirea iniţialã
„Neagoe Basarab” nu a fost
posibil sã fie aprobată, prop-
unerea Consiliului Local a
fost sã se numeascã „Iulia
Zamfirescu”.

Începând cu acest număr, vom prezenta pe
rând, câte o instituţie de învăţământ din oraşul
Mioveni.  Un scurt istoric,  dotările de care dis-
pun, rezultate deosebite ale copiilor care în-
vață acolo. Începem cu Liceul Teoretic “Iulia
Zamfirescu”, care a aniversat de curând 10 ani
de existență, eveniment marcat prin
dezvelirea unei plăci amplasată la intrarea în
liceu, și Grădinița cu Program Prelungit “Tic
Pitic”.

Conducerea liceului:
Prof. Sorinel FUSEA, director 
Prof. Valeriu FIANU, director ad-
junct 
Prof. George NILĂ, coordonator
de proiecte şi programe 

Școala funcționează cu 15 clase
învățământ primar, 12 clase în-
vățământ gimnazial, 20 clase în-
vățământ liceal, total 47 clase, în
două schimburi.

În anul școlar 2015-2016 sunt în-
scriși 1345 elevi după cum
urmează:
- ciclul primar 432;
- ciclul gimnazial 334;
- ciclul liceal 579.

Procesul de învățământ este asig-
urat de un corp profesoral cu 73
de cadre didactice din care 67 tit-
ulare, 6 suplinitori calificați.

RESURSE UMANE ŞI  MATERIALE
- 1345 elevi 
- 47 clase 
- 73 personal didactic 
- 8  personal didactic auxiliar 
- 12 personal nedidactic 

Baza materială
� 33 săli de clasă; 
� 1 sală multifuncțională; 
� 4 laboratoare de informatică; 
� laborator de fizică; 
� laborator de chimie; 
� laborator de biologie; 
� sală modernă de sport; 
� bibliotecă; 
� 2 cabinete de medicină gener-
ală și stomatologie; 
� 1 cabinet psihopedagogic.

Rezultate deosebite
� Olimpiada naţională de limbi
clasice (Limba latină) - Mențiune
Cîrstea Elena Adriana 
� Matematică faza națională –
calificat Manolache Vlad, a VI-a B

Rezultate bacalaureat 2015:
- iunie 85% absolvenți curs zi;
- sept. 94% absolvenți curs zi.

Motto:
„Educaţia nu măsoară cât de
mult  ai memorat sau cât de mult
ştii. Educaţia reprezintă capaci-
tatea de a face diferenţa între lu-
crurile pe care le ştii şi cele pe
care nu le ştii.”  Anatole France 

Grădinița cu program prelungit “Tic-Pitic”



Iubitorii de teatru sunt
așteptați la un nou spec-
tacol savuros, ce îl read-
uce pe Vasile Muraru la
Mioveni. "Astă
seară...chef de râs", este
o piesă de excepție, care

îi are drept protagoniști pe
Vasile Muraru şi Valentina
Fătu, o comedie ancorată
în realitate, cu puţină
ironie, cu puţină detaşare
dar şi cu foarte mult umor.

Spectacolul este pro-

gramat pentru data de 22
octombrie, ora 19.00, în
sala de spectacol a Cen-
trului Cultural Mioveni. 

Biletele se găsesc la
Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia și Centrul

Cultural Mioveni, de luni
până vineri, între orele
08.00 – 16.00. Prețul unui
bilet este de 25 lei.

Spectacolul este orga-
nizat de Consiliul Local,
Primăria orașului și Cen-
trul Cultural Mioveni, în
parteneriat cu Casa de
Cultură a Sindicatelor
Dacia.

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!
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„Am nevoie în continuare de ajutorul vostru!”

Cei care doresc să fie alături de Monaliza pot face
donaţii în următoarele conturi deschise la BCR:
LEI – 
RO75RNCB0022095573790004
EURO – 
RO05RNCB0022095573790003
Titularul contului este Monaliza Ecaterina Zegheru.Monaliza Zegheru

Campanie umanitară:

ÎMPREUNĂ PENTRU MONALIZA

Festivalul-concurs național de muzică ușoară 
„Laleaua de Aur” – ediţia a XI-a
Festivalul-concurs național de muzică ușoară 
„Laleaua de Aur” – ediţia a XI-a
Orașul Mioveni – Cen-

trul Cultural şi Casa de
Cultură a Sindicatelor
“Dacia” Mioveni vă in-
vită la Festivalul
“Laleaua de Aur”.

Organizatorii au dorit
să reînvie un eveniment
cu tradiţie, cu un nume
sonor, astfel că, în pe-
rioada 14 – 16 oc-
tombrie va avea loc
ediţia cu numărul nouă a
festivalului, în sala de
spectacole a Casei de
Cultură a Sindicatelor
“Dacia” din Mioveni.

Evenimentul își propune de-
scoperirea, ierarhizarea și pro-
movarea valorilor autentice din
domeniu, adresându-se copiilor și
tinerilor cu vârste cuprinse între 6
și 25 de ani. Festivalul va fi îm-
părțit în 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 va susține 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, va
avea loc  Gala laureaților și un
recital susţinut de trupa ALB
NEGRU. Premiile oferite de către
organizatori vor consta în trofee și
bani, și vor fi oferite pentru
fiecare categorie  în parte. 

Juriul festivalului va fi 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 Sindi-
catelor Dacia Mioveni.

Orchestrația  va fi asigurată de
DAN DIMITRIU BAND, iar
coregrafia de baletul Școlii de
Dans WORLD DANCE.

Peste 60 de participanți din
Călărași, Onești, Buzău, Râmnicu
Vâlcea, Botoșani, Galați, Pitești,
Mioveni, Medgidia, București, Bâr-
lad, Brașov și Focșani, au trecut
de faza de preselecție și vor intra
în concurs.

Iată programul complet 
al festivalului:
� Miercuri, 14.10.2015 
În sala de spectacole a 
Casei de Cultură a Sindicatelor
“Dacia” Mioveni
- Ora 18.00: Concurs Laleaua
de Aur Junior;
- Ora 20.00: Recitaluri;

� Joi, 15.10.2015
În sala de spectacole a 
Casei de Cultură a Sindicatelor
“Dacia” Mioveni
- Ora 18.00: Concurs Laleaua
de Aur;
- Ora 20.00: Recital NICO.

� Vineri, 16.10.2015 
În sala de spectacole a 
Casei de Cultură a Sindicatelor
“Dacia” Mioveni
- Ora 16.00: Gala de de-
cernare a premiilor
- Ora 18.00: Recital ALB
NEGRU.

. 

14 - 16 octombrie 201514 - 16 octombrie 2015

"Astă seară... chef de râs", o comedie
spumoasă cu Vasile Muraru şi Valentina Fătu


