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RAPORT DE ACTIVITATE
AL CENTRULUI CULTURAL MIOVENI
PENTRU ANUL 2011
În decursul anului 2011, Centrul Cultural Mioveni a desfăşurat activităţi
specifice, în conformitate cu Calendarul de activităţi aprobat pentru anul
2011. Astfel, în această perioadă, sau derulat un număr de 48 de acţiuni
culturale, la care Centrul Cultural Mioveni a luat parte în diverse ipostaze, ca
organizator, colaborator, invitat ori pe linie de monitorizare sau jurizare.
ACTIVITĂŢI CULTURALE PROPRII
1. SIMPOZION DE CREAŢIE „MIHAI EMINESCU” – 161 de ani de la naştere
Vineri, 14 ianuarie 2011, ora 12.00 la Centrul Cultural Mioveni a avut loc
un simpozion de creaţie pe două secţiuni: de creaţii literare – poezii,
poveşti, povestiri, ghicitori create de copii şi creaţii artistico‐plastice
(lucrări ale copiilor inspirate din opera eminesciană). La eveniment au
participat aproximativ 100 de elevi şi cadre didactice la de şcolile din oraş,
partenere la eveniment. Cele mai bune lucrări au fost premiate.

2. SIMPOZION – 24 IANUARIE – Unirea un pas important în construcţia
României moderne. Optzeci de elevi şi profesori au participat la
manifestarea prilejuită de aniversarea a 152 de ani de la Unirea
Principatelor Române şi constituirea Statului Român Modern. Elevii au
pregătit referate pe această temă. La eveniment au fost prezenţi
reprezentanţi de la: Garnizoana Piteşti, Şcoala de aplicaţie pentru unităţi
de luptă a forţelor terestre, Jandarmeria Argeş, ISU Argeş, Poliţia Română,
Universitatea din Piteşti – catedra de istorie şi Fundaţia „Valeriu Florin
Dobrinescu”.

3. CONCURSUL NAŢIONAL DE DANS SPORTIV CUPA ARGEŞ – MIOVENI a
avut loc în oraşul nostru pentru al doilea an consecutiv în 5 şi 6 februarie.
Centrul Cultural Mioveni în parteneriat cu Asociaţia Sportivă Total Dance
Piteşti au organizat o competiţie sportivă ce a reunit peste 500 de
dansatori de la 45 de cluburi din ţară. Competiţia s‐a desfăşurat în sala de
sport a Şcolii „Liviu Rebreanu”.
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4. VALENTINE’S DAY

5. BALUL DRAGOBETELUI a fost organizat şi în acest an pe 24 februarie la
Casa de Cultură Racoviţa. Manifestarea a constat într‐un spectacol de
muzică populară susţinut de Ansamblul „Plai de dor”, Grupul vocal
„Doruleţul” precum şi taraful Centrului Cultural, cu această ocazie având
loc şi premierea celui mai frumos cuplu participant la concursul de
Valentine’s Day.
6.TEATRU – DONEL, SUFLET DE ŢIGAN a avut loc pe 25 februarie, susţinut
de actorii teatrului Al. Davila din Piteşti.

7. VERNISAJ EXPOZIŢIE CU VÂNZARE DE MĂRŢIŞOARE ŞI FELICITĂRI,
manifestare derulată în cadrul Proiectului COMENIUS în parteneriat cu
Şcoala generală „Liviu rebreanu”. Manifestarea a avut loc pe 28 februarie
la Centrul Cultural. Sumele colectate din vânzarea produselor executate de
copii au fost donate bătrânilor de la Centrul de Întrajutorare şi Asistenţă
din Piteşti.
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8. SHOW CU FLORIN PIERSIC, este un spectacol ce a avut loc pe 5 martie la
Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia cu ocazia marţişorului. Spectacolul s‐a
bucurat de un succes nemaipomenit publicul fiind foarte numeros.

9. CONCERT EXTRAORDINAR DISTINTO, a avut loc pe 4 martie la Casa de
Cultură a Sindicatelor, manifestarea bucurându‐se de un succes foarte
mare.

10. TEATRU – MIREASĂ DE ÎMPRUMUT, a avut loc la Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia pe 31 martie, în interpretarea actorilor Taetrului Al.
Davila din Piteşti.
11. ZIUA FRANCOFONIEI, devenită deja tradiţie în oraşul nostru a fost
sărbătorită pe 25 martie. Centrul Cultural a avut drept parteneri în
organizarea evenimentului centrul Info Europa Mioveni, Biblioteca
Franceză, Primăria oraşului Mioveni şi şcolile şi liceele din oraş. În cadrul
manifestării a fost organizată o expoziţie de desene pe tema „Personajul
meu preferat din literatura francofonă”, un concurs de literatură franceză
precum şi un spectacol în care au fost angrenaţi peste 100 de elevi în
scopul reanimării spiritului francofon.
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12. FESTIVALUL PRIMĂVERII, a ajuns la ediţia cu numărul IV, s‐a desfăşurat
pe 26 martie la Casa de Cultură. Manifestarea a fost organizată în
parteneriat cu Şcoala „Liviu Rebreanu” şi a avut un număr de 400 de elevi
participanţi.

13. CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC a avut loc în perioada 14 – 20
martie, sub genericul „Filmul românesc accesibil tuturor”. Astfel, câteva
supe de elevi şi preşcolari au putut viziona gratis filme autohtone, ca
urmare a unui parteneriat încheiat între instituţia noastră şi Regia
autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor ROMÂNIA FILM.
14. CAMPANIA UMANITARĂ „ VENIM ÎN CASA TA DE PAŞTE” este o altă
acţiune a Centrului Cultural Mioveni cu continuitate. An de an instituţia
noastră încearcă să angreneze agenţii comerciali, şcolile dar şi simplii
cetăţeni în astfel de acţiuni caritabile. Aproximativ 50 de familii cu
probleme sociale au primit în prag de Paşte pachete cu alimente donate de
participanţii la campanie.
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15. ROMÂNIA PRINDE RĂDĂCINI, este un proiect naţional ce s‐a desfăşurat
în oraşul Mioveni pe 16 aprilie. Peste 500 de persoane au plantat 15.000
de puieţi în zona Făget – Colibaşi.

16. CONCERT DE PAŞTE – FILARMONICA PITEŞTI. Pe 26 aprilie Filarmonica
Piteşti a susţinut în premieră un spectacol la Catedrala Sf. Petru şi Pavel.

17. SĂRBĂTOAREA MUNCII, PRIMĂVERII ŞI BUCURIEI s‐a desfăşurat anul
acesta în perioada 29 aprilie – 2 mai constând într‐o serbare câmpenească
ce a avut loc în puctul „Izvorul Tămăduirii” din cartierul Făget.

18. FESTIVALUL NAŢIONAL DE FOLK MIOVENI 2011 – desfăşurat în
premieră la Mioveni cu ocazia zilei tineretului. Invitatul special şi
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preşedintele juriului a fost Vasile Şeicaru ca a şi susţinut un recital în
încheierea festivalului. Tot cu ocazia zilei tineretului, Consiliul Local
Mioveni a acordat diplome aniversare unor tineri care şi‐au sărbătorit
majoratul în acest an şi au primit un cadou simbolic din partea
autorităţilor locale.

19. SESIUNEA DE TOAMNĂ A ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN
ROMÂNIA s‐a desfăşurat în perioada 5 – 7 mai în oraşul nostru.

20. ZIUA EUROPEI – sărbătorită pe 9 mai în fiecare an în oraşul nostru.
Anul acesta s‐au aniversat 61 de ani de la discursul lui Robert Schuman şi
constituirea Europei Unite, manifestare organizată sub genericul „Unitate
în diversitate”. Elevii au pregătit referate pe această temă şi cele mai bune
lucrări au fost premiate.
21. TEATRU: PUŞLAMAUA – jucată de actorii teatrului Al. Davila din Piteşti
a avut loc pe 26 mai la Casa de Cultură.
22. LUCRĂRILE CONSILIULUI DE CONDUCERE SSIR a avut loc la Mioveni în
perioada 27 – 29 mai.
23. FESTIVALUL PREŞCOLARILOR „VREAU SĂ FIU ŞI EU O STEA”, ajuns la
ediţia a VII‐a s‐a desfăşurat pe 27 mai. Concursul menit să promoveze şi să
descopere tinere talente din oraş, s‐a desfăşurat pe 7 secţiuni: teatru, grup
vocal – muzică uşoară; grup vocal – muzică populară; solist vocal – muzică
populară; solist vocal – muzică uşoară; dans popular şi dans modern.
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24. 1 IUNIE, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI a fost sărbătorită la
Mioveni pe parcursul mai multor zile timp în care copiii din oraş au fost
angrenaţi în competiţii sportive precum: fotbal, handbal, tenis de masă,
volei, şah, cross şi desene pe sfalt. Tot cu această ocazie în centrul civic a
fost organizat un spectacol în care au fost promovaţi copiii talentaţi din
oraş.

25. 2 IUNIE, ZIUA EROILOR, ZIUA ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI, au fost depuse
coroane la monumentele eroilor din Racoviţa, Colibaşi, Făget şi Mioveni. În
acţiune au fost implicate şi şcolile care au participat la manifestare cu un
program artistic.

26.TEATRU: VĂDUVA VESELĂ, piesă jucată pe 8 iunie de actorii Teatrului
Al. Davila oferită gratuit de Consiliul Local locuitorilor.
27. FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII „LUDICUS” a ajuns
anul acesta la ediţia a XI‐a. 23 de trupe de teatru din toată ţara s‐au
întrecut pentru câştigarea marelui trofeu. Preşedintele juriului a fost
pentru al treilea an consecutiv actorul Cristi Iacob.
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28. REGIONALA LOGAN CLUB ediţia a II‐a, s‐a desfăşurat anul acesta pe 25
iunie, manifestarea fiind organizată în parteneriat cu Automobile Dacia,
Logan Club Mioveni şi Asociaţia Sportivă Sprint Club.

29. TEATRU: PATRIOTICA ROMÂNĂ, s‐a jucat la Mioveni pe 30 iunie, fiind
un spectacol oferit gratuit locuitorilor.
30. ZIUA NAŢIONALĂ A FRANŢEI, sărăbătorită în fiecare an la Mioveni prin
spectacole şi simpozioane în care sunt implicate şi instituţiile de
învăţământ.

31. MIX MUSIC EVOLUTION, a fost un proiect desfăşurat la nivel naţional,
ce a poposit şi în oraşul nostru în perioada 5 – 7 august. Timp de trei zile
pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor au avut loc concerte susţinute de
cele mai sonore nume ale muzicii româneşti.
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32. ZILELE ORAŞULUI MIOVENI, cea mai importantă manifestare din an a
avut loc în perioada 12 – 14 august. Programul a fost unul foarte complex:
inaugurarea centrului de internet pentru public, lansare de carte, baby
rally, Cupa „Vasile Costescu” la şah, Festivalul Internaţional de Folclor
Carpaţi, Cupa oraşului Mioveni la Darts, Concurs de rallycross, spectacole
de muzică uşoară şi populară.

33. ŞCOALA DE VARĂ A CENTRULUI UNIVERSUL ŞTIINŢEI. Activitatea Şcolii
de vară a Centrului „Universul Ştiinţei” pentru dezvoltarea abilităţilor
elevilor le‐a oferit acestora posibilitatea de a participa, în perioada 5 – 10
septembrie la cursuri de creativitate, jurnalism şi educaţie nonformală, de
iniţiere în programare web şi evoluţia hardware în IT, curs de introducere
în robotică cu arduino, de arte plastice şi vizuale, bibliotecă virtuală.

34. SESIUNEA DE TOAMNA A ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN
ROMÂNIA.
Centrul
Cultural
Mioveni şi Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România au
organizat, în perioada 8 – 10
septembrie, sesiunea de toamnă
a Centrului „Universul Ştiinţei” al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România. Sesiunea, cea de‐a
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doua organizată la Mioveni ‐ după cea de anul trecut a reunit cei mai
importanţi oameni de ştiinţă din ţară.
34. ZIUA POMPIERILOR ROMÂNI, a fost sărbătorită pe 13 septembrie
print‐un simpozion intitulat: „Pompierii militari la ceas aniversar”.

35. CETĂŢENI DE ONOARE AI ORAŞULUI MIOVENI. Joi, 22 septembrie 2011,
ora 17:00, în cadrul şedinţei de Consiliu Local a avut loc decernarea
titlurilor de “Cetăţean de onoare al oraşului Mioveni” domnului Jérôme
Olive – director general SC Automobile Dacia SA, prof. Dumitrescu Vasile,
inginer Bat Ioan, prof. Petrescu Liviu, Veyo Atanasov Iliev – primarul
oraşului Petrich, Bulgaria precum şi domnilor Gabriel Catillaz – fost primar
al oraşului Grand Saconnex, Elveţia şi Călin Schiau mambru în Asociaţia de
prietenie Grand Saconnex – Racoviţa.

36. LET’S DO IT ROMANIA! este cel mai mare proiect de implicare socială
din România, care îsi propune curătarea întregii tări de deseurile aruncare
necorespunzător în arealele naturale – din păduri, de pe câmpuri, de lângă
albiile râurilor, de pe marginea drumurilor, din popasurile turistice, în
general din natură – într‐o singură zi. Şi în orasul nostru au început o serie
de acţiuni legate de cel mai mare proiect de implicare socială ‐ Let’s Do It,
Romania!
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37. ZIUA INTERNAŢIONALA A PERSOANELOR VÂRSTNICE înscrisă în
calendar în dreptul datei de 1 octombrie, nu este doar un act de celebrare,
doar un omagiu adus celor ajunşi în această etapă a vieţii, ci şi un prilej de
reflecţie asupra condiţiei de pensionari, de a face mai larg şi mai bine
cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le au de rezolvat
oamenii vârstnici din toată ţara. De câţiva ani Centrul Cultural Mioveni
sărbătoreşte această zi prin manifestări dedicate ceastei categorii de
vârstă, în oraşul Mioveni existând două asociaţii ai căror membrii sunt
persoane vârstnice: Asociaţia „Viaţă Lungă” şi Asociaţia „Speranţa Vieţii”.

38. SĂRBĂTOAREA RECOLTEI PE VALEA ARGEŞELULUI, a ajuns la ediţia cu
numărul trei. În perioada 7 – 9 octombrie în oraş a avut loc o manifestare
ce cuprinde Târgul Meşterilor Populari şi Sărbătoarea Recoltei. La
eveniment au fost prezenţi pomicultori şi legunicultori din oraş şi din
localităţile învecinate pentru a promova şi expune spre vânzare recolta din
acest an. În cadrul deschiderii oficiale Centrul Cultural a oferit un spectacol
cu ansamblurile pe care le patronează.
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39. POPAS FOLCLORIC LA MIOVENI. Spectacolul a avut loc la în sala mare a
Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni pe 20 octombrie 2011. În
spectacol au concertat: GHEORGHIŢĂ NICOLAE, NELU ZIDARU, ELENA
LEFESCU BREAZU, MARIOARA MAN GHEORGHE, VALENTIN GRIGORESCU,
MITRIŢĂ CREŢU, DOINA CERNEA, MARIA STĂNESCU, CONSTANTIN PÂRVU,
STELIAN HRISTEA, LEONARD PETCU, RODICA OPRICAN, DANIELA
BĂRBUCEANU, CLAUDIA ŞERBĂNESCU, Mesterul ION RODOŞ, Grupul Vocal
Folcloric "ZAVAIDOC" al Centrului Cultural PITEŞTI condus de Valentin
Grigorescu, Formaţia de căluşari a Şcolii Lunca Corbului "TIGRII
CARPAŢILOR" condusă de Prof. Alexandru Constantinescu, Ansamblul
"CARPAŢI" al Casei de Cultură "Tudor Muşatescu" din Câmpulung Muscel
condus de Nelu Horobeanu.

40. FOCUL LUI SUMEDRU şi ZIUA ARMATEI ROMÂNE. Ceremonia dedicata
Zilei Armatei a avut invitati reprezentanti de la: Garnizoana Pitesti, Scoala
de maistri militari si subofiteri „Basarab I”, Scoala de Aplicatie „Mihai
Viteazul” a Fortelor Terestre, Universitatea din Pitesti – Departamentul de
Istorie, Arhivele Militare Române, Cultul eroilor, Jandarmeria Arges, Politia
Arges, ISU Arges, Societatea de Stiinte Istorice din România, Fundatia
"Valeriu Florin Dobrinescu", Asociatia Nationala de vexilologie „Tricolorul”
si Centrul Cultural Mioveni. Au fost depuse coroane cu flori la Crucea
Eroilor din centrul civic şi s‐a ţinut o slujbă religioasă. FOCUL LU’ SUMEDRU
‐ UN VECHI CEREMONIAL DE TOAMNA. Ca în fiecare an, administratia
locala a organizat focuri în mai multe locatii din oras: Scoala “Liviu
Rebreanu”, Scoala “George Topârceanu”, Scoala “Marin Sorescu”, Scoala
Racovita de Sus, Scoala Colibasi, Scoala Faget, Scoala Clucereasa (2 focuri),
Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” şi s‐au împărţir covrigi participanţilor,
conform tradiţiei.
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41. SPECTACOL AURELIAN PREDA ŞI INVITAŢII SĂI
Joi, 17 noiembrie 2011, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia
din Mioveni a avut loc spectacolul de muzică populară „Aurelian Preda şi
invitaţii săi”. Evenimentul este organizat de Consiliul Local Mioveni,
Primăria oraşului, Centrul Cultural şi Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia în
parteneriat cu Absolut TV. Pe scena Casei deC au urcat: TITA BARBULESCU;
ELISABETA TURCU; CRISTINA TURCU PREDA; DANIELA CERNEA; NICUSOR
IORDAN; ANA MARIA ROSA PREDA; SIMONA DINESCU; VALENTIN
GRIGORESCU; IOANA ANTON; STELIAN HRISTEA; GRUPUL FOLCLORIC
BARBATESC "BURNASUL" din TELEORMAN; ANSAMBLUL "CIULEANDRA" al
CASEI DE CULTURA "ION IONESCU" din TOPOLOVENI CONDUS DE DL.
DIRECTOR EMIL ANTOHI; ANSAMBLUL DE DANSURI PROFESIONIST
"BURNASUL" din TELEORMAN. PREZINTA: INDRAGITA INTERPRETA IOANA
ANTON.

42. 1 DECEMBRIE 2011 La Mioveni, de 1 decembrie au avut loc
defilari,expozitii de tehnica militara, depuneri de coroane. Peste 1000 de
persoane au participat cu mare entuziasm la evenimentele organizate cu
ocazia Zilei Nationale a Romaniei, bulevardul Dacia devenind neincapator
atunci cand militarii au inceput sa defileze. Primarul orasului Ion
Georgescu, a multumit tuturor celor prezenti la eveniment pentru
participare si le‐a transmis toate urarile de bine. La marea sarbatoare de la
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Mioveni, au participat si oficialitatile judetului: Prefectul Gheorghe
Davidescu, Presedintele Consiliului Judetean Arges, Constantin
Nicolescu,deputatul PSD Ion Burnei, senatorul PSD de Arges Serban
Valeca, dar si reprezentati ai administratiei locale si ai partidelor politice.
Dupa depunerea coroanelor, la Monumentul Eroilor din centru civic, toti
cei prezenti au avut parte si de un scurt program artistic oferit de copii si
de pensionari.

43. TEATRU GRATUIT PENTRU PREŞCOLARI , 5 decembrie
Consiliul Local, Primaria si Centrul Cultural Mioveni in parteneriat cu Casa
de Cultura a Sindicatelor, au oferit prichindeilor de Sfantul Nicolae
spectacolul Spaima zmeilor. Actorii teatrului “Fantezia” din Galati au pus
in scena adaptarea dupa Ioan Slavici a piesei mai sus amintite. Gradinitele
din oras au raspuns invitatie organizatorilor si au fost prezente in sala de
spectacol cu foarte multi copii. Fericirea celor mici a fost contagioasa
pentru toata lumea.
43. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP, 5 decembrie
Cu această ocazie Centrul Cultural Mioveni în parteneriat cu Asociaţia
persoanelor cu handicap „Speranţa Vieţii” din Mioveni au organizat o serie
de acţiuni dedicate acestei categorii de persoane. Printre activităţi s‐a
numărat şi ediţia a II‐a a Concursului Miss Crizantema, iar participanţii au
avut ocazia să îşi testeze glicemia şi să îşi măsoare tensiunea arterială.
Acţiunea s‐a încheiat cu un campionat de table.

15

44. FESTIVALUL – CONCURS PROF. NICOLAE RIZEA, 8 decembrie
Consiliul Local Mioveni, Primăria, Centrul Cultural, Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia şi Centrul de Informare Europa Mioveni au organizat
ediţia a VI‐a a Festivalului – concurs de limba şi literatura română „Nicolae
Rizea”. Elevi ai claselor v – VIII de la şcolile din oraş au realizat o lucrare cu
tema „Suflet de dascăl” primite la Centrul Cultural Mioveni, undeau fost
analizate de o comisie de specialitate. Premierea a avut loc la Centrul
Cultural Mioveni, joi 08.12.2011, unde au fost prezenţi elevi şi profesori
pentru a aduce un omagiu dascălilor care au pregătit atâtea generaţii de
copii.

45. BAL CARITABIL „DE CRACIUN, FII MAI BUN”, 9 decembrie
Cei mai importanţi oameni ai oraşului s‐au reunit la un bal de caritate pentru
a‐i ajuta pe cei mai puţin norocoşi decât noi, aflaţi în nevoie. Gazda serii nu
putea fi altcineva decât primarul Ion Georgescu, cel care s‐a transformat în cel
mai de nădejde ajutor al Moşului, şi i‐a taxat la propriu pe cei prezenţi.
Concret, peste 130 de obiecte donate au fost premiile pe care cei care au
participat la o tombolă, cu suma modică de 20 de lei pentru fiecare bilet.
După ce fiecare participant şi‐a ridicat premiul sau, după caz, premiile, s‐a
organizat o licitaţie. OBIECTELE PENTRU LICITATIE AU FOST DONATE DE CASA
DE CULTURĂ A SINDICATELOR ŞI DE DACIA RENAULT
sociale, destui oameni aflaţi în nevoie. Fiind creştini, apropiindu‐se şi
sărbătorile de iarnă, trebuie să ne deschidem sufletele, să fim mai buni şi să
ne gândim şi la ceilalţi”, a precizat, primarul Ion Georgescu.
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46. CONCERT EXTRAORDINAR DE CRĂCIUN „DESCHIDE UŞA CREŞTINE”, 17
decembrie
47. CONCERT MUZICĂ LIVE DE SĂRBĂTORI „O, CE VESTE MINUNATĂ”, 18
decembrie a fost oferit gratuit locuitorilor în prag de sărbători. Spectacolul
a fost prezentat de interpreta Ioana Anton şi transmis în direct pe postul
Absolut TV partener al evenimentului.

48. COLINDĂTORII LA PRIMĂRIE, 22 decembrie
Cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă, Primăria oraşului Mioveni şi centrul
Cultural au primit colindătorii la sediul instituţiei. Aproximativ 700 de
colinadători printre care şi membrii ansamblurilor Centrului Cultural au
susţinut mici programe artistice.
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COMPARTIMENT REDACTARE PUBLICAŢII CULTURALE
Activitatea compartimentului REDACTARE PUBLICAŢII CULTURALE a
constat în:
 editarea ziarului bilunar MIOVENII;
 editarea lunară a revistei GHIDUL CETĂŢEANULUI;
 actualizarea informaţiilor cu privire la activitatea Centrului
Cultural pe siturile: wwww.primariamioveni.ro şi
www.centrulculturalmioveni.ro;
 editarea de brosuri, afise, invitatii, diplome, ş.a. pentru
toate activităţile derulate de Centrul Cultural Mioveni;
 mediatizarea evenimentelor desfăşurate prin comunicate de
presă atât înaintea evenimentului cât şi după;
U

HU

U

UH

COLABORĂRI, PARTICIPĂRI, PARTENERIATE
 Întâlnirea Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România din
perioada 3 – 5 februarie.
 COMENIUS – “COMPARAREA EXPERIENTELOR DE IMPLEMENTARE
ALE EDUCATIEIE INFORMALE SI NONFORMALE”proiect finantat din
Fondul Social European
U

U

In perioada 08‐13 noiembrie2011, o Delegatie formata din 14 persoane din
orasul Petrich‐ Bulgaria a fost prezenta in orasul Mioveni pentru un schimb de
experienta, in cadrul proiectului Comenius Regio. Proiectul are ca scop
compararea experientelor de implementare ale educatiei informale si
nonformale la nivelul oraselor Mioveni din Romania si Petrich din Bulgaria.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la imbunatatirea
comunicarii dintre regiuni si la promovarea dimensiunii europene in educatie
Pe parcursul vizitei, membrii delegatie au vizitat, Consiliul Judetean
Arges,Muzeul Golesti, Muzeul Judetean Arges, Scoala de Olarit Cosesti, Liceul
Teoretic Iulia Zamfirescu, Scoala Colibasi, Gradinita din A‐uri, Centrul de ZI al
Consortului pentru Dezvoltare Locala Mioveni.
 “Mioveni, oraşul meu!”
Este un parteneriat încheiat între Liceul “Iulia Zamfirescu” din Mioveni şi
instituţia noastră, în luna mai a acestui an, ce presupune o activitate de
diseminare în cadrul proiectului Comenius “Le Grand Pour en Europe”. Ca
U
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acţiune în cadrul proiectului, elevii liceului au vizitat Muzeul Etnografic “Prof.
Constantin Năstase” şi Mânăstirea Vieroşi, au organizat expoziţii de desene şi
concursuri de cultură generală despre cadrul natural al oraşului Mioveni.
 Sesiunea naţională de istorie: SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „CERCETAREA STUDENŢEASCĂ ÎN
MILENIUL III”, ediţia a X‐a, pe 3 decembrie la Mioveni
Consiliul Local Mioveni, Primăria şi Centrul Cultural, în parteneriat cu
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio‐Uname, Grupul Editorial
Rotarexim şi Fundaţia „General Ştefan Guşă” au organizat pentru a doua oară
în oraşul Mioveni SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE:
„CERCETAREA STUDENŢEASCĂ ÎN MILENIUL III”, ediţia a X‐a.
Lucrările sesiunii au avut loc sâmbătă 3 decembrie în două locaţii: secţiunea
ISTORIE VECHE ŞI MEDIE la Centrul Cultural şi ISTORIE MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ în Sala de Consiliu a Primăriei Mioveni. Cu această ocazie
Mioveniul a devenit gazda a numeroşi masteranzi şi doctoranzi din: Iaşi,
Târgovişte, Bucureşti, Sibiu, Chişinău, Alba Iulia, Oradea, Târgu Mureş şi Piteşti.
U

 Cupa Şcolii Colibaşi
Această competiţie sportivă este rezultatul unui parteneriat între Şcoala cu
clasele V – VIII Colibaşi, Clubul Sportiv Mioveni, Primăria oraşului şi Centrul
Cultural Mioveni
U

Director,
Argentina CULCUŞ
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