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PARTEA I

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului
de către Consiliul Local Mioveni denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul
Cultural Mioveni, denumită în continuare 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, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.
În calitate de Manager, subsemnatul, CĂLINESCU Alin Marian, am alcătuit
prezentul raport de activitate în conformitate cu anexa 4, din Ordinul Ministerului
Culturii nr. 2799/10.12.2015, raportarea făcându-se pe baza următoarelor criterii de
evaluare:
A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea;
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri îmbunătățirea activității
instituției;
C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/ sau de
reorganizare, pentru mai bună funcționare;
D. Evoluția situației economico-financiară a instituției;
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate;
F. Previzionarea evoluției

economico-financiară a instituției, cu o estimare

resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate, precum și a
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse;
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În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi
informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: 01.01.2019 la 31.12.2019,
reprezentând a doua evaluare.
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STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

Partea I
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea:
1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări);
3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;
4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei;
6. profilul beneficiarului actual.
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii;
2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;
4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancţionare);
5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei,
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a
altor organisme de control în perioada raportată.
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate;
2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform
criteriilor de performanţă ale instituţiei.
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E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective (generale şi specifice);
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategie şi plan de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiecte din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management.
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.
2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management.
3. Analiza programului minimal realizat.
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
a1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi.
În cadrul unităţii administrativ-teritoriale Mioveni îşi desfăşoară activitatea mai
multe instituţii cu caracter cultural educativ, al căror obiect de activitate nu diferă
foarte mult de obiectul de activitate al Centrului Cultural Mioveni, constatându-se
astfel existenţa unei anumite concurenţe în domeniul cultural. Dintre instituţiile
reprezentative se pot menţiona: Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” Mioveni,
Clubul Copiilor Mioveni, Biblioteca orăşenească.
Totuşi, din analiza programelor cultural-educative derulate de Centrul Cultural
Mioveni în anii anteriori, se constată faptul că a existat mai mult o colaborare, un
parteneriat, decât o concurenţă sau o competiţie, între Centrul Cultural Mioveni şi
aceste instituţii, câştigătorul final fiind cetăţeanul din oraşul Mioveni care a fost
beneficiarul unor manifestări cultural-artistice de calitate.
Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” Mioveni a fost primul edificiu
arhitectural, devenind în anul 1985 reperul cultural al locuitorilor din oraşul Mioveni,
organizând în sălile de specialitate: cercuri, cursuri, cluburi, cenacluri şi o bibliotecă
cu peste 40.000 de volume, dar şi o varietate de publicaţii culturale.
Se constată faptul că paleta de activităţi ale Casei de Cultură a Sindicatelor
„Dacia” Mioveni este mai restrânsă în raport cu structura activităţilor din oferta
culturală a Centrului Cultural Mioveni.
Clubul Elevilor Mioveni este o altă instituţie din domeniul cultural-educativ din
oraşul Mioveni, reprezentând locul unde elevii din unităţile de învăţământ îşi pot
petrece timpul liber în cadrul cercurilor tematice şi îşi pot îmbogăţi bagajele de
cunoştinţe cu noutăţi din domeniile respective, dezvoltându-şi astfel abilităţile şi
deprinderile în aceste domenii. Clubul are în structura sa cursuri de informatică,
muzică vocal-intrumentală, tenis de masă, fotbal, ecoturism, cultură şi civilizaţie
engleză, șah și karting.
Reţeaua de învăţământ este foarte bine structurată şi reprezentată la nivelul
oraşului Mioveni prin următoarele unităţi de învăţământ la nivel gimnazial şi liceal:
Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Şcoala Gimnazială “George Topîrceanu”,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni, Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” şi Liceul
Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni.
Aceste unităţi de învăţământ au organizat, atât în mod independent cât şi în
parteneriat cu Centrul Cultural Mioveni, mai multe activităţi cu impact asupra
comunităţii locale, ţinând cont de faptul că orice şcoală, prin elevii săi, constituie un
izvor de talente în orice domeniu, inclusiv în domeniul cultural-artistic.
Alături de instituţiile mai sus menţionate, se constată faptul că Biblioteca
Orăşenească, Biblioteca Franceză şi carte tehnică, precum şi Biblioteca de la Casa de
Cultură a Sindicatelor « Dacia », reprezintă entităţi care, prin serviciile oferite, au un
potenţial educativ semnificativ, prin prisma ofertei de carte adresată comunităţii
locale, în raport cu lansările de carte pe care Centrul Cultural Mioveni le-a organizat
în anii anteriori pentru publicul amator din oraşul Mioveni.
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În cadrul Centrului Cultural Mioveni funcţionează redacţia Ziarului de Mioveni,
ziar în care sunt mediatizate toate activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei, precum
şi staţia locală din oraş, pe care sunt difuzate cele mai importante ştiri din domeniul
administrativ şi cultural.
În ansamblu, Centrul Cultural Mioveni îşi desfăşoară activitatea la un nivel
apreciabil, fiind principalul actor pe scena culturală locală, armonizând destul de bine
structura ofertei sale culturale cu cerinţele comunităţii oraşului Mioveni.
a2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări)
PUNCTE FORTE:
✓
Suportul financiar asigurat de către Primăria și Consiliul Local Mioveni în
desfășurarea tuturor activităților specifice;
✓
Colaborarea cu unitățile de învățământ din orașul Mioveni și instituțiile de
cultură din județ;
✓
Existența în noul sediu, amplasat central, al Centrului Cultural Mioveni a unei
săli de spectacole de dimensiuni apreciabile precum și a altor săli dotate corespunzător
și a unei tipografii digitale;
✓
Repartizarea echilibrată a numărului de posturi aferente fiecărui compartiment
în raport cu activitățile desfășurate în cadrul acestora;
✓
Existența unor ansambluri artistice ale Centrului Cultural Mioveni care și-au
dobândit un renume în urma participării lor la festivalurile naționale și internaționale,
cel mai reprezentativ fiind ansamblul “Plai de Dor”;
✓
Administrarea de către Centrul Cultural Mioveni a mai multor imobile cum ar
fi: Casa de Cultură Racovița, Căminul Cultural Colibași, Clădirea Multifuncțională
Colibași, Căminul Cultural Făget.
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OPORTUNITĂȚI:
✓
Posilibitatea dezvoltării alături de Primăria și Consiliul Local Mioveni și de alte
entități de profil din județ, a unor proiecte de anvergură, precum și accesarea de
finanțare europeană nerambursabilă în domeniul cultural;
✓
Posibilitatea de a descoperi noi talente, în domeniul cultural, din rândul tinerilor
din cadrul unităților de învățământ, respectiv a interpretării cântecului popular sau a
melodiilor de muzică ușoară, a cunoașterii jocului popular, a tradițiilor culturale
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PUNCTE SLABE:

Insuficienta încadrare cu personal de specialitate la unele sectoare de activitate;

Insuficienta punere în valoare a monumentului istoric Cula Racovița, care
găzduiește Colecția Muzeal-Etnografică Prof. C. I. Năstase, prin neincluderea acestuia
în circuitul turistic cultural județean și național;

Inexistența unui Consiliu științific;
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locale, a artei actoricești, prin organizarea de festivaluri, spectacole, tabere de creație,
târguri ale meșterilor populari, la nivel județean, național și internațional, oferind
astfel cadrul propice de lansare în cariera artistică a interpreților și creatorilor
participanți;
✓
Tipografia digitală existentă poate servi la editarea de pliante, materiale
promoționale, de cărți de calitate în domeniul cultural, de reviste culturale, de
publicații istorice valoroase, precum și de cărți ale unor oameni de cultură importanți
ai localității sau ai județului;
✓
Continuarea organizării activităților consacrate la nivel local și național
oarecum și derularea unor proiecte și programe în vederea promovării valorilor
tradiționale cum ar fi: portul popular, folclorul, tradițiile și obiceiurile specifice zonei;
✓
Utilizarea imobilelor aflate în administrarea Centrului Cultural Mioveni și
valorificarea potențialului lor în scopul de a oferi cetățenilor din cartierele respective o
modalitate agreabilă de petrecere a timpului;
✓
Realizarea unei noi identități vizuale a Centrului Cultural Mioveni;
✓
Perfecționarea profesională a personalului prin cursuri de formare.
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a3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia.
Eforturile managementului Centrului Cultural Mioveni , în perioada 2018-2021
trebuie reunite în următoarea idee: „Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a
omului în toate privințele”.
Pentru îmbunătățirea imaginii instituției s-au avut în vedere mai multe măsuri și
acțiuni, cum ar fi:
- acccesarea unor programe culturale europene, integrarea în programe culturale
de producere și coproducere, participare sau organizare a unor proiecte europene sau
internaționale;
- promovarea tradiției naționale din peisajul argeșean la festivaluri cu caracter
internațional;
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AMENINȚĂRI:

Repartizarea dificilă a personalului de specialitate pentru organizarea
manifestărilor cultural-artistice prevăzute în programul de activități;

Diminuarea în timp a importanței culturale a obiectivului cultural Cula
Racovița, care reflectă tradiția locală sub multe componente culturale;

Promovarea pseudo-culturii prin organizarea de evenimente culturale în Malluri, în detrimentul autenticului și al tradițiilor;

Concurența care există în acest domeniu, la care se adaugă slaba preocupare a
tinerilor de a intra în tainele jocului popular, sunt motive pentru care trebuie să existe
o grijă permanenetă a conducerii Centrului Cultural pentru cooptarea în cadrul
ansamblurilor de tineri, prin participarea la noi festivaluri sau la emisiuni televizate;

Accentuarea stării de prosperitate a publicului potențial beneficiar al serviciilor
culturale.
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a4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Beneficiarii manifestărilor cultural artistice organizate de către Centrul Cultural
Mioveni sunt locuitorii oraşului Mioveni, precum şi cetățenii localităţilor limitrofe
acestuia, aparţinând tuturor categoriilor de vârstă şi tuturor categoriilor sociale.
Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai manifestărilor cultural-artistice
organizate de către Centrul Cultural Mioveni se face prin mai multe metode:
- Cercetări statistice sub forma unor chestionare cu mai multe întrebări ce sunt
distribuite eşantioanelor de persoane stabilite prin metode statistice, rezultatele
obţinute urmând a fi interpetate de specialişti. Astfel, vom putea stabili, cu o marjă de
eroare acceptabilă, gradul de satisfacţie în raport cu structura manifestărilor culturalartistice ale instituţiei. Rezultatele vor reflecta şi ierarhia nacesităţilor culturale ale
populaţiei oraşului Mioveni – criteriu în stabilirea viitoarelor manifestări culturalartistice;
- Acţiune amplă de informare concretizată prin contacte cu organizaţi de tineri
(A.I.V Mioveni, Centrul Local Dacia Felix Mioveni – Cercetașii), asociaţii ale
pensionarilor (Asociaţia pensionarilor Viaţă Lungă, Mioveni), toate aceste acţiuni
având ca scop cunoaşterea preferinţelor de ordin cultural ale populaţiei, urmând
analizarea acestora prin raportare la structura manifestărilor cultural-artistice ale
Centrului Cultural, rezultatul fiind conturarea ponderii categoriilor de beneficiari;
- Menţinerea unor contacte permanente cu presa locală şi judeţeană, cu posturile
de televiziune, stabilirea de canale de comunicare cu publicul larg pentru cunoaşterea
interesului populaţiei faţă de manifestările cultural-artistice şi cunoaşterea
preferinţelor şi aşteptărilor de la activităţile instituţiei;
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- un rol important în promovarea culturii regionale îl va avea Ansamblul
Folcloric „Plai de Dor”, căruia i se vor sprijini toate demersurile pentru participarea la
programe și proiecte naționale și internaționale;
- principalul obiectiv ce trebuie să capete o mare anvergură națională și
internațională este dezvoltarea culturală a orașului Mioveni la care să participe toate
formele de artă, atât cele tradiționale, cât și cele contemporane, non-convenționale,
pentru o cât mai bună vizibilitate a valorilor culturale, materiale și imateriale ale
Argeșului;
- editarea unei reviste, publicație de cultură, atitudine și informație culturalartistică a Centrului Cultural Mioveni, color, cu apariție anuală;
promovarea
web-site-ului
Centrului
Cultural
Mioveni
www.centrulculturalmioveni.ro actualizat cu informații utile, programul ofertei de
programare educative și culturale, actualizat la zi, proiecte viitoare, în limba română.
- conceperea și tipărirea de flyere publicitare, privind oferta repertorială și oferta
de abonamente pentru spectatorii din Orașul Mioveni și Județul Argeș;
- redactarea și tipărirea anuală a unui „Caiet de prezentare”, bilingv, românoenglez, conținând texte și fotografii, destinat partenerilor interni și internaționali,
precum și unor oameni de teatru reprezentativi (artiști, critici, directori de festivaluri,
etc.) difuzat cu prilejul evenimentului anual;
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- Înregistrarea categoriilor de persoane, pe grupe de vârstă, pe categorii socioprofesionale care participă la activităţile culturale (se întocmesc tabele cu numărul
aproximativ de persoane prezente în sala de spectacol, cu menţiuni privind vârsta
participantului, categoria socio-profesională din care face parte).
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a6. Profilul beneficiarului actual:
Având în vedere caracterul programelor Centrului, ținta activităților educaționale
și cultural este tineretul (18-25 ani), adolescenții (12-17 ani) dar și copiii (4-12 ani)
din Orașul Mioveni. Subliniem caracterul pluridisciplinar al concepției programelor
dezvoltate de instituție, plaja de adresabilitate, este mult mai largă, ea cuprinzând
practic, un modul mult mai mare de public consumator de fenomen cultural. Astfel,
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a5. Grupurile țintă ale activităților instituției
Aşa cum se constată, mare parte a menifestărilor cultural-artistice organizate de
Centrul Cultural Mioveni au fost adresate elevilor şi tinerilor. Aceştia vor rămâne în
continuare grupul ţintă cu cea mai mare pondere între grupurile de persoane cărora se
adresează instituţia publică de cultură.
Orientarea spre grupurile de elevi şi tineri este determinată de faptul că oraşul
Mioveni este un oraş tânăr. Conform datelor oficiale ale Recensământului efectuat în
anul 2011 reiese că populaţia stabilă a oraşului Mioveni este de 31.998 locuitori. La
data de 01iulie 2014, conform datelor furnizate pe site-ul Direcţiei Judeţene de
Statistică Argeş, populaţia oraşului Mioveni era de 34.718 locuitori. Aproape jumătate
din populaţia oraşului are vârstă de până în 34 de ani.
În organizarea evenimentelor cultural-artistice s-a avut în vedere această analiză,
astfel că au fost derulate proiecte care să atragă elevii şi tinerii, atât în participarea lor
la diverse activităţi, cât şi prin atragerea lor la cursurile desfăşurare la sediul instituţiei,
în calitate de membri ai ansamburilor artistice, formaţii de muzică uşoară, trupe de
teatru, etc.
Elevii şi tinerii reprezintă grupul tinţă al manifestărilor cultural-artistice deoarece
Centrul Cultural Mioveni organizează o paletă largă de cercuri tematice, cursuri în
diferite domenii de activitate, la care sunt înscrişi mulţi elevi din unităţile de
învăţământ din oraşul Mioveni.
Un alt grup ţintă al activităţilor îl constiuie persoanele mature, situate ca vârstă
între 35 – 60 de ani, care sunt beneficiari ai spectacolelor de muzică populară,
spectacolelor de muzică uşoară, etc.
Un al treilea grup ţintă al activităţilor Centrului Cultural Mioveni, pe termen
scurt/mediu, îl reprezintă persoanele de vârsta a III-a. Centrul include în programul
său şi activităţi specifice pentru persoanele de această vârstă mai ales dacă avem în
vedere că multe tradiţii şi obiceiuri sunt promovate de persoanele mai în vârstă, care
au misiunea de a le trasmite mai departe generaţiilor tinere. Amintim aici
evenimentele organizate în parteneriat cu cele două asociaţii de pensionari din oraş:
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice sau sărbătorirea cuplurilor ce sărbătoresc
50 de ani de căsătorie.
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toate activitățile întreprinse de Centru, ca acestea să fie îndreptate către cetățean, întrun dialog în care creativitatea să fie asociată tradiției și inovației, principiu ce leagă
trecutul (tradiția) de viitor (inovația).
Centrul Cultural Mioveni, trebuie să câștige imaginea unui spațiu al întâlnirilor
culturale și artistice pe diferite paliere de exprimare:
a) Arte vizuale moderne și contemporane (pictura sculptura, artă video, fotografia,
arhitectură, artă grafică, artele decorative și meșteșugurile), precum și alte forme de
exprimare artistică non-convențională.
b) Arte ale spectacolului. Teatrul, dansul, muzica – într-un dialog ce a născut
profunde momente de trăire și expresie artistică. Teatrul – dans, ca expresie a
dimensiunii artei conceptuale, va face obiectul unui program îndrăzneț în cadrul
rezidențelor artistice programate pentru anii următori.
c)
Carte, lectură, traduceri.
Dialogul artelor nu poate fi complet fără permanența cărților și a autorilor, acesta
constituindu-se în memorabile momente de relație cu un public de toate vârstele.
d) Patrimoniul cultural
Se va urmări îmbogățirea patrimoniului instituției cu opere de artă (materiale sau
imateriale) aparținând unor valoroși artiști, din țară și străinătate, realizate în
simpozioanele internaționale de sculptură și pictură sau participante la diverse
manifestări artistice de marcă sau festivaluri de prestigiu – în calitate de invitate.
e)
Educație culturală populară
Va fi elaborată o nouă strategie privind conjugarea eforturilor de formare a tinerilor și
al programelor de formare oferite de Centrul Cultural Mioveni, extinzându-se oferta
de formare către cadrele didactice din grădinițe, școli și liceele din Orașul Mioveni, cu
programe de specific cultural-artistic.
f)
Teatru
Obiectivul pieselor de teatru, este acela de a oferi unui public cât mai larg, acces
la actul teatral, susținând și promovând totodată cultura și valorile teatrului românesc.
Putem aprecia că nevoia de cultură este o realitate palpabilă, în acest sens
obiectivul este să aducem pe scena instituției cele mai apreciate producții teatrale
românești. Acestea vor construi cea mai puternică strategie a Centrului, motivată de
poziția geografică foarte favorabilă a județului Argeș, o nouă politică a Centrului
Cultural Mioveni, în scopul transmiterii unei noi imagini a unei instituții culturale
active cu o ofertă clară și inedită pentru public și totodată pentru artiști independenți
sau alți actori culturali.

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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În perioada 01.01 – 31.12.2019, Centrul Cultural Mioveni a desfăşurat 61 de
proiecte (evenimente). Au fost realizate 44 proiecte cuprinse în Programul Minimal –
Anexa nr. 2 la Contractul de management, acestea fiind:
1. Ziua Culturii Naționale – Ziua poetului național Mihai Eminescu;
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B.
Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea
acesteia:

CENTRUL CULTURAL MIOVENI
strada Aleea Înv. Al. Popescu, nr. 5, oraș Mioveni, judeţul Argeş

„Hai să dăm mână cu mână”, Ziua Micii Uniri;
Cu și despre Caragiale;
Dragobetele – Sărbătoarea Dragostei la români;
Ziua Mărțisorului;
Luna de teatru, ediția a VI-a;
8 Martie – Ziua Internațională a femeii;
Ziua Francofoniei;
Ziua Mondială a teatrului;
Campania Umanitară „Venim în casa ta de Paște!”;
Festivalul Primăverii;
Porți deschise la Centrul Cultural Mioveni;
Ziua Veteranilor de război;
Sărbătoarea Muncii, Primăverii și a Bucuriei și Ziua Tineretului;
15. Ziua Europei – 9 Mai;
16. Ziua Națională a Portului Popular;
17. Ziua Muzeelor, Ediția a V-a ;
18. AOSR – Academia Oamenilor de Știință din România ;
19. Ziua Internațională a Copilului;
20. Înălțarea Domnului- Depunere de coroane la monumentele eroilor;
21. Seară de film pentru copii și tineret «PARKING»
22. Ziua Internațională a Iei ;
23. Campionatul Național de RallyCross;
24. Zilele Orașului Mioveni;
25. Festival/Concurs Național de Folclor Mioveni, Ediția I;
26. Festivalul Internațional de Folclor „Carpați”;
27. Deschiderea anului Școlar la Mioveni;
28. Săptămâna Europeană a Sportului;
29. „Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Târgul Meșterilor Populari”/ Ziua
Produselor Românești;
30. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice ;
31. « Sărbătorim Educația », Ziua Mondială a Educației;
32. „Festivalul Național de teatru – Ludicus”;
33. Ziua armatei române;
34. „Focul lu` Sumedru”;
35. Piese de teatru « Acasă sau la teatru » - Ridichea uriașă;
36. Seară de film pentru copii și tineret «Cărturan»;
37. 1 decembrie 2019 – Ziua Națională a României,
38. Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități;
39. Campania Umanitară “Moș Crăciun vine și la tine!”
www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CENTRUL CULTURAL MIOVENI
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40.
41.
42.
43.
44.

Aprinderea Iluminatului de Sărbători;
Târgul de Crăciun – Mioveni 2019, ediția a IV-a;
Festival de Tradiții și Obiceiuri, Ediția I;
Iată vin colindători!;
Revelion 2019 – 2020.

În aceeași perioadă, 01.01 – 31.12.2019, Centrul Cultural Mioveni a fost
partener în organizarea și desfășurarea altor evenimente. Evenimentele desfășurate în
perioada raportată sunt:
1. Comedy Improv- Show;
2. Generația Z – „Viitor pentru tineri”;
3. Concurs interjudețean „Educația prin Schimbare- Instruire prin experiment”;
4. Film documentar “CINE A FĂCUT ROMÂNIA MARE”,
5. Redescoperirea Satului Românesc
6. Spectacol umanitar „Împreună pentru Bogdana"
7. Concurs Național de Dans „Împreună pentru Viitor”;
8. Concursul de dans « Diversitate- O șansă pentru viitor »
9. Festivalul-concurs de poezie, cantec si teatru francez „ANNA DE NOAILLES”
10. Festivalul de rock « Rock’in Ride », Ediția I ;
11.Festivalul Dogarilor, Ediția I
12.De Sfânta Maria, la Mioveni vor răsuna acorduri de fanfară;
13. Turneul național « Andra -Tradițional»;
14. Festivalul Prazului ;
15. Balul Golden Heaven - Iulia Zamfirescu” ;
16. Piesa de teatru «Pygmalion»;
17. Piesa de teatru «Arlecchino & Friends»;
b1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității

www.centrulculturalmioveni.ro
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I. Organizarea manifestărilor cultural-artistice de promovare a oraşului Mioveni
Programul şi-a propus organizarea de manifestări pentru promovarea oraşului
Mioveni cu ocazia evenimentelor dedicate anumitor aniversări, printr-o serie de
proiecte cum ar fi:
 Ziua Culturii Naționale;
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Activitatea profesională a instituției se desfășoară prin derularea de proiecte și
programe prevăzute în proiectul de management și în contractul de management
semnat cu autoritatea, în conformitate cu strategia în domeniul cultural a orașului
Mioveni.
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II. Identificarea tinerelor talente în domeniul cultural-artistic
Programul şi-a propus descoperirea tinerelor talente în domeniul cultural artistic
din rândul elevilor, prin derularea următoarelor proiecte:
 Porți deschise la Centrul Cultural Mioveni;
 Concursul Național de dans « Diversitate - O șansă în plus pentru viitor » –
eveniment adresat preşcolarilor, elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal de etnie
din țară;
 Concursul interjudețean « Educația prin schimbare » ;
 Concursul Național de Dans « Împreună pentru viitor »
 Ziua Internațională a copilului;
 Festival-concurs de poezie, cântec și teatru francez «Anna des Noilles»;
 Festivalul Primăverii ;
 Festivalul Național de Teatru « Ludicus » - unde au participat trupe de teatru
(gimnaziu și liceu) din țară ;
 Piese de teatru « Ridichea Uriașă, Pygmalion, Arlecchino & Friends »
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 „Hai să dăm mână cu mână”, Ziua Micii Uniri;
 Cu și despre Caragiale;
 Ziua Mărțișorului;
 8 Martie- Ziua Internațională a femeii;
 Ziua Francofoniei;
 Ziua Mondială a teatrului;
 Ziua veteranilor;
 Ziua Europei;
 Ziua Eroilor – Înălțarea Domnului;
 Ziua Națională a Portului Popular;
 Sărbătoarea Primăverii, Muncii și a Bucuriei;
 Campionatul Național de RallyCros;
 Zilele Orașului Mioveni;
 Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului;
 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice;
 Seară de film : «Cărturan»;
 Ziua Naţională a României – 1 Decembrie și Premierea cuplurilor care
aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;
 Ziua Internațională a persoanelor cu handicap;
 Târgul de Crăciun – Mioveni 2019;
 Campaniile umanitare: Venim în casa ta de Paște și Moș Crăciun vine și la
tine!
 Revelion 2019 – 2020.

www.centrulculturalmioveni.ro
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III. Dezvoltarea fenomenului cultural pe plan local
Programul a urmărit dezvoltarea fenomenului cultural pe plan local, prin
diversificarea serviciilor culturale pe care Centrul Cultural Mioveni le-a oferit în
cadrul următoarelor manifestări:
 Luna de teatru Mioveni, Ediția a V-a ;
 Expoziţii – vernisaje: Expoziție realizată cu prilejul Zilei Mărțișor; Expoziție
realizată de elevii din instituțiile de învățământ cu prilejul “Ziua Mondială a
Educației”, Expoziţie realizată de cursanţii Centrului Cultural Mioveni cu prilejul
sărbătorilor de iarnă.
 Seară de film cum ar fi: Cărturan, Parking;
 AOSR –Academia Oamenilor de Știință din România;
 Săptămâna europeană a sportului;
 Sărbătorim Educația - Ziua Mondială a Educației;
 Ziua Armatei Române;
IV. Cercetarea şi punerea în valoare a tradiţiilor, meşteşugurilor şi obiceiurilor
locale
Manifestările organizate de instituție au avut drept scop punerea în valoare a
tradițiilor, meșteșugurilor și obiceiurilor și transmiterea acestora generației tinere.
Proiectele desfășurate au fost :
 Festival/Concurs Național de Folclor « Mioveni», Ediția I;
 Dragobetele- Sărbătoarea dragostei la români;
 Ziua Internațională a iei;
 Târgul Meșterilor populari;
 Festivalul Internațional de dans «Carpați»;
 Focul lu’ Sumedru;
 Festival de tradiții și obiceiuri;
 Iată vin colindători ;
V. Elaborarea de reviste şi publicaţii de specialitate
Programul are ca scop editarea şi publicarea de reviste, cărţi, ziare locale şi alte
material documentare de specialiate.

www.centrulculturalmioveni.ro
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În perioada raportată, manifestările organizate de către Centrul Cultural Mioveni
în parteneriat cu Primăria oraşului şi Consiliul Local Mioveni, unităţile de învăţământ
precum şi cu alte instituţii, au vizat latura culturală şi s-au adresat comunităţii. Gama
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b2. Orientarea activității profesionale către beneficiari.
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de manifestări trebuie diversificată prin încheierea mai multor parteneriate cu actori
(pentru piesele de teatru), organizarea mai multor activităţi şi spectacole pentru copii
şi tineri dar şi pentru celelalte categorii sociale, cum ar fi pensionarii şi persoanele cu
dizabilităţi.
b3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Prinicipalele direcţii au vizat creşterea gradului de acces şi participare a
cetăţenilor la viaţa culturală prin:
▪ proiecții de film oferite în mod gratuit cetățenilor;
▪ menţinerea parteneriatelor cu unităţile de învăţământ pentru promovarea
educaţiei permanenete şi formării profesionale continue de interes
comunitar în afara sistemelor formale de educaţie (cursuri);
▪ organizarea de evenimente culturale cu rol educativ prin proiecte
educaționale tematice unde au participat elevi ai instituțiilor de învățământ;
▪ organizarea de spectacole de divertisment în aer liber, oferind publicului
beneficiar o paleta variată de muzică și dans;
▪ promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi patrimoniului
cultural local în festivaluri, concursuri, târguri.
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:
Centrul Cultural Mioveni funcţionează în subordinea Consiliului Local al
oraşului Mioveni ca instituţie publică de cultură – aşezământ cultural și instituție
gazdă de proiecte și/sau concerte de drept public cu personalitate juridică.
Organigrama actuală a Centrului Cultural Mioveni cuprinde un număr de 20
posturi, dintre care: 3 posturi de conducere şi 17 posturi de execuţie, fiind structurată
astfel:
- Birou Resurse Umane, Comunicare și Organizare – 8 posturi;
- Birou Financiar Administrativ – 9 posturi;
- Compartiment Juridic – 1 post;
- Compartiment Achiziții publice – 1 post.

www.centrulculturalmioveni.ro
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Centrul Cultural Mioveni a fost înfiinţat ca așezământ cultural prin HCL nr. 118
din 27.10.2005, modificată prin HCL nr. 149 din 13.12.2007 și HCL nr. 51 din
21.04.2016.
Centrul Cultural Mioveni a fost încadrat în categoria instituțiilor gazdă de
proiecte și/sau concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
orașului Mioveni, conform HCL nr. 92/16.05.2019.

15

c1. Măsuri de organizare internă;
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Centrul Cultural Mioveni (Str. Aleea Înv. Alexandru Popescu, nr. 5) are în
administrare: Corpul B al instituției (str. Tudor Mușatescu, bl. V2B, parter), Căminul
Cultural Făgetu, Căminul Cultural Colibași, Casa de Cultură Racovița, Clădirea
Multifuncțională Colibași și Colecția publică etnografică ”Prof. C. I. Năstase” din
Cula Racovița.
În vederea eficientizării activităților specifice desfășurate de către Centrul
Cultural Mioveni pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost emise următoarele
documente:
• Decizia nr. 16/02.04.2018 privind ”Certificarea documentelor justificative
supuse vizei «bun de plată»”;
• Decizia nr.51/11.10.2019 privind ”Constituirea Comisiei de inventariere anuală
a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, ale
Centrului Cultural Mioveni, pentru anul 2019”;
• H.C.L. nr. 51/21.03.2019 privind ”Aprobarea Organigramei și a statului de
funcții ale Centrului Cultural Mioveni”.
c2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
Activitatea Centrului Cultural Mioveni se desfășoară în conformitate cu
prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCL nr.
92/16.05.2019, precum și a Regulamentului de Ordine Interioară aprobat prin HCL
nr. 211/15.11.2018.
Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și Regulamentul de Ordine
Interioară au fost aduse la cunoștința personalului, afișate la sediul instituției și
publicate pe site-ul propriu.
Au fost întocmite fișe de post pentru personalul nou angajat, s-au reactualizat
fișele de post ale salariaților care au promovat în treaptă profesională, precum și ale
căror atribuții au fost modificate potrivit deciziilor conducerii instituției sau
reglementărilor în vigoare.
c3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;

www.centrulculturalmioveni.ro
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Prin Decizia nr. 2/14.01.2019 a fost constituit Consiliul Administrativ care își
desfășoară activitatea prin ședințe periodice în care sunt analizate și trasate
principalele direcții privind activitatea instituției. Prin Decizia nr. 49/30.09.2019 a fost
modificată componența Consiliului Administrativ în conformitate cu HCL nr.
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În perioada raportată nu au fost situații de delegare a responsabilităților și nici nu
s-au modificat limitele de competențe.
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163/19.09.2019 privind ”Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului
Mioveni în componența Consiliului administrativ al Centrului Cultural Mioveni”.
c4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare);
Centrul Cultural Mioveni a funcţionat în anul 2019 având la bază un număr de 20
posturi, dintre care 3 funcţii de conducere şi 17 funcţii de execuţie, şi o structură
organizatorică formată din manager, 2 birouri și 2 compartimente, conform H.C.L. nr.
51/21.03.2019 privind ”Aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale Centrului
Cultural Mioveni”.
Având în vedere reactualizarea şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale instituţiei, pentru asigurarea necesarului de forţă de muncă la compartimentele
unde s-a înregistrat deficit de personal, am organizat concursuri de ocupare a
posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din statul de funcții, în
conformitate cu legislația aplicabilă, pentru următoarele posturi:
➢ Îngrijitor, debutant, în cadrul Compartimentului Administrativ;
➢ Inspector de specialitate, debutant, în cadrul Compartimentului Comunicare și
Organizare;
➢ Inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Compartimentului Achiziții
Publice;
➢ Referent, treapta II, în cadrul Compartimentului Redactare Tipărire Publicații ;
➢ Șofer, treapta I, în cadrul Compartimentului Administrativ.
În anul 2019, promovarea personalului contractual al Centrului Cultural Mioveni sa realizat asigurând evoluția în carieră, prin trecerea în gradația/gradul/treapta de
încadrare superioară/superior ori într-o funcție superioară, pentru angajații ce au
îndeplinit condițiile impuse de legislația aplicabilă în materie.
În vederea eficientizării activităţilor specifice desfăşurate de către Centrul
Cultural Mioveni pentru realizarea obiectivelor propuse au urmat diverse forme de
formare profesională angajaţi ai instituţiei, după cum urmează:
Baicu Alina-Georgiana – Certificat de absolvire a cursului de specializare
pentru calificarea de Expert Achiziții Publice.
În ceea ce priveşte resursa umană externalizată, am făcut o evaluare concretă, în
funcţie de necesităţile determinate de activităţile desfăşurate.
instituţiei,

În urma referatului cu nr. 28859/11.10.2019 prin care se propunea efectuarea
inventarului și a membrilor comisiilor s-a dat Decizia nr. 51/11.10.2019 prin care s-au
www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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patrimoniului

Page

c5.
Măsuri
luate
pentru
gestionarea
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;
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stabilit comisiile de inventariere a patrimoniului instituției. În urma inventarierii nu sau constatat lipsuri în gestiuni dar au fost propuse spre casare și scoatere din folosință
bunuri în valoare de 237.144,71 lei întrucât la ultima casare a bunurilor din
patrimoniu efectuată în 2018 nu a fost posibilă înlocuirea tuturor bunurilor în stare
avansată de degradare. Comisia de casare stabilită prin Decizia nr. 52/11.10.2019 a
constatat și verificat bunurile propuse spre casare de către Comisia de inventariere și,
astfel s-au casat bunuri după cum urmează :







Clădirea Multifuncțională Colibași – 4.813,29 lei;
Centrul Cultural Mioveni (corp A) – 56.920,92 lei;
Centrul Cultural Mioveni (electronice) - 36.325,55 lei;
Casa de Cultură Racovița – 107.541,93 lei;
Centrul Cultural Mioveni (corp B) - 22.098,32 lei.
Editura/Tipografia Mioeni - 9.444,70 lei

c6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii
sau a altor organisme de control în perioada raportată.
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
d1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate;
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În perioada raportată instituția a fost supusă unei misiuni de audit intern,
efectuată de Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei orașului
Mioveni și unei acțiuni de control din partea Curţii de Conturi a României – Camera
de Conturi - Argeș.
În perioada 01.07.2019 – 19.07.2019, Compartimentul de Audit public Intern al
Primăriei orașului Mioveni, a desfășurat misiunea de audit public intern având ca temă
”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019”, în conformitate cu Planul de
audit intern pe anul 2019. Urmare a verificărilor efectuate de către echipa de audit s-a
întocmit Raportul de Audit Public Intern, înregistrat sub nr. 20926/29.07.2019,
înregistrat la sediul instituției sub nr. 2265/13.08.2019.
În perioada 05.11.2019 – 29.11.2019 Centrul Cultural Mioveni a fost supus unui
control din partea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Argeș, cu tema
”Controlul activității financiare și a administrării patrimoniului”. Urmare a
verificărilor efectuate de către echipa de audit s-a întocmit Raportul de Control,
înregistrat la sediul instituției sub nr. 3314/29.11.2019, în urma căruia nu au fost lăsate
măsuri de îndeplinire în afara misiunii de control.
În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, instituția nu a avut litigii înregistrate pe
rolul instanțelor de judecată.
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lei

I.TOTAL
VENITURI,
din care:
1. Venituri proprii
totale, din care
a) Venituri închiriere
30.05.30
spațiu Casa de Cultură
Racovița
b) Venituri din
30.05.30
tipărirea diverselor
materiale
c) Venituri din
30.05.30
închirierea sălilor
Centrului Cultural
Mioveni
d) Venituri din
30.05.30
închiriere spațiu
Clădire
Multifuncțională
Colibași
2) Venituri din donații
37.10.01
și sponsorizări
3) Venituri din
43.10.09
subvenții pentru
instituții publice
(Consiliul Local
Mioveni)
4) Venituri din sume
de le U.E.
5) Sume provenite din
85.01.01
anii precedenți
6)Alte
36.10.50
venituri(vanzare
bilete+alte)
II. TOTAL
CHELTUIELI,
1)
Cheltuieli
de 10
personal

Program
01.01.201931.12.2019

Realizat
01.01.201931.12.2019
4.701.142

Total 30.05.30
23.000 lei

26.247 lei
10.500

0

15.247

500

0

129.780

5.175.00

4.490.000

-

-

55.000

55.115

4.701.142
769.000

764.572
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Cod indicator

Page

Indicatori
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2) Bunuri și servicii
20
3)
Proiecte
cu finanțare
nerambursabilă
4) Cheltuieli de capital 71

4.047.980
-

3.460.070
-

557.500

476.500

Page

Pentru perioada de raportare, în coformitate cu Anexa 2 la contractul de
management încheiat cu autoritatea, în vederea realizării programului minimal asumat
în contract am beneficiat de venituri în sumă de 4.701.142 lei, realizate în perioada
01.01.2019 - 31.12.2019. Cheltuielile totale pentru desfășurarea în condiții optime a
tuturor activităților propuse și asumate în contract au fost de 4.701.142 lei.
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d2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată,
conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr. Indicatori de performanţă
Perioada evaluată
crt.
01.01.2019-31.12.2019
1.
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie +
0,79 lei
venituri - cheltuieli de capital)/nr. de
beneficiari
2.
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
3.
Număr de activităţi educaţionale
61
4.
Număr de apariţii media
1681
(fără comunicate de presă)
5.
Număr de beneficiari neplătitori
Aprox
200
la
sediul
instituţiei/eveniment;
Aprox. 8000 în afara sediului
instituţiei/eveniment;
6.
Număr de beneficiari plătitori
Aprox.
2670
bilete
și
50
abonamente/eveniment
„Luna
de
Teatru”
Aproximativ 1000 bilete/eveniment ”8
Martie. Ziua Internațională a Femeii”
7.
Număr de expoziţii/Număr de
3
reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică
8.
Număr de proiecte/acţiuni culturale
61
9.
Venituri proprii din activitatea de 50.999 lei
bază
(bilete)
10. Venituri
proprii
din 129.780 lei
donații/sponsorizări
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E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin proiectul de management:
e1. Viziune
Centrul Cultural şi-a propus prin proiectele desfășurate să devină:
- Un pol cultural important al oraşului Mioveni, al judeţului Argeş şi al regiunii
Sud-Muntenia;
- Un loc ce oferă, într-un mediu adecvat, posibilitatea participării locuitorilor
oraşului Mioveni la cultivarea unei dimensiuni spirituale a vieţii;
- O ofertă atractivă în peisajul multicultural prin variate moduri de expresie:
spectacol, muzică, patrimoniu cultural.
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e3. Obiective
Centrul Cultural Mioveni iniţiază şi desfăşoară programe şi proiecte culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:
- Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
- Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii,
precum şi a patrimoniului cultural şi naţional;
- Păstrarea şi cultivarea specificului local;
- Realizarea şi promovarea meseriilor, a îndeletnicirilor specifice comunităţii, precum
şi susţinerea celor care le practică;
- Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei
interpretative neprofesioniste, în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, etc;
- Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;
- Educarea științifică și artistică a publicului prin proiecte specifice;
- Sprijinirea tinerilor cercetători și a artistilor valoroși în afirmarea lor;
- Elaborarea de studii, publicații și materiale documentare;
- Colaborarea cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu
Ministerul Culturii, cu universități din țară și străinătate, cu ONG-uri, în vederea
cunoașterii și afirmării valorilor culturii și civilizației române;
- Acreditarea formațiilor și ansamblurilor artistice profesionale;
- Îmbogățirea patrimoniului instituției prin donații, sponsorizări;
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e2. Misiune
Misiunea Centrului Cultural Mioveni constă în dezvoltarea fenomenului cultural,
conservarea patrimoniului cultural şi arhitectural, asigurarea de servicii culturale,
diversificarea ofertei culturale, creşeterea gradului de acces şi participare a populaţiiei
la viaţa culturală, dezvoltarea parteneriatelor culturale, accesarea de fonduri europene
pentru implementarea de proiecte culturale.
Centrul Cultural Mioveni îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi
proiecte culturale, în strânsă concordanţă cu elementele cu specific cultural din cadrul
strategiei de dezvoltare a oraşului Mioveni.
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e4. Strategia culturală, pentru întreaga perioada de management
Strategia culturală pentru perioada 2018 – 2020 se axează pe o serie de elemente
esențiale:
- Efectuarea unei analize de ansamblu asupra modului în care au fost întocmite
calendarele activităților culturale pentru ultimii ani, dar și asupra modului în care s-au
derulat aceste activități;
- Analiza preocupării pentru realizarea veniturilor planificate, modul în care a fost
efectuată și înregistrată în contabilitate fiecare cheltuială, precum și analiza modului în
care au fost înregistrate, inventariate și utilizate bunurile materale achiziționate;
- Realizarea evidenței tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul Centrului
Cultural Mioveni printr-o inventariere exactă a acestora;
- Implementarea unei politici de resurse umane care să conducă la închegarea unui
colectiv de profesioniști prin evaluarea, în primă fază, a fiecărui salariat, iar apoi prin
instruirea periodică a acestora;
- Cunoașterea opiniei publicului asupra activităților desfășurate prin chestionare și
sondaje periodice în vederea îmbunătățirii și completării programelor/proiectelor
ținând cont de preferințele acestuia;
- Îndeplinirea cu responsabilitate a tuturor obligațiilor care derivă din semnarea
contractului de management, coroborat cu dispozițiile și hotărârile Consiliului Local
Mioveni, respectiv cu normele prevăzute de legislația în vigoare și cu reglementările
care privesc funcționarea instituției;
- Transmiterea cu regularitate (trimestrial/semestrial) a rapoartelor de activitate și a
tuturor comunicărilor necesare către Consiliul Local Mioveni;
- Creșterea nivelului de perfecționare a personalului implicat în activitățile cu
publicul.
Centrul Cultural Mioveni ca unică instituție publică de cultură din Orașul
Mioveni, trebuie să producă o bună parte a ofertei culturale și, pe cale de consecință,
modelează în mod semnificativ cererea de cultură. Mesajul managementului din
perioada 2018 - 2020 trebuie afirmat, nu doar ca fapt pragmatic, ci faptic la național și
internațional, având în vedere potențialul turistic și cultural al județului Argeș.
Managementul instituției va avea ca principale obiective strategice:
• Cunoașterea nevoilor, preferințelor, așteptărilor și a practicilor de consum
specifice diverselor segmente ale populației;
• Identificarea celei mai adecvate și eficiente căi de difuzare a bunurilor și
serviciilor culturale;
• Stimularea comunicării dintre creatori și publicul consumator din orașul
Mioveni;
• Promovarea creativității artistice;
• Realizarea unor programe și proiecte care au un impact direct asupra regiunii;
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- Desfășurarea de activități de editare-tipărire.
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• Identificarea elementelor importante și utilizarea rețelelor sociale în vederea
diseminării complexe a bunurilor și serviciilor în toate zonele de interes,
apropierea actului cultural de comunitățile umane, mai ales în localitățile
apropiate.
e5. Strategia și planul de marketing
Datorită importanței socio-culturale deosebite a patrimoniului cultural național
acesta trebuie cunoscut și promovat în mod special, în rândul tuturor categoriilor de
vârstă, dar și a tuturor categoriilor sociale.
Pentru realizarea unei bune promovări a activităților desfășurate sunt necesare
mai multe etape, cum ar fi: cunoașterea valorilor tradiționale și a patrimoniului
cultural de către beneficiar, conservarea și protejarea obiectelor componente, crearea
unui sistem de valorificare adecvată, gestionarea publicului și a celor interesați,
colaborarea cu instituțiile de învățământ, dar și cu ONG-uri care își desfășoară
activitatea în domniul cultural.
Strategia de marketing pentru întreaga perioadă de management trebuie
structurată pe obiective adecvate și realiste în vederea creării unei noi identități
vizuale a instituției.
Promovarea activităților culturale la nivel local, județeam și chiar național, se va
efectua prin:
- Organizarea de conferințe de presă;
- Realizarea de materiale publicitare stradale: bannere, mash-uri, afișe;
- Realizarea unor materiale gratuite de promovare pentru publicul larg: broșuri,
cataloage, flyere, pliante.
În prezent, o parte dintre acestea sunt realizate cu personalul propriu, altă parte prin
servicii externalizate.
e6. Programe propuse pentru întreaga perioada de management.

Locuitorii Orașului
Mioveni – elevii și
tinerii.
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Beneficiari
Public țintă
Locuitorii Orașului
Mioveni.

Page

Nr. Denumirea
Descrierea programului
Crt. programului
1. Organizarea
Acest program are drept scop
manifestărilor
organizarea
de
manifestări
cultural artistice de cultural- artistice în vederea
promovare
a promovării imaginii orașului
orașului
Mioveni. Programul va consta în
încheierea de parteneriate cu
instituții de cultură și cu unitățile
de învățământ în vederea
organizării de activități comune.
2. Identificarea
Așa
cum
este
denumit
tinerelor talente în programul, acopul este clardomeniul cultural- descoperirea tinerelor talente
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artistic

3. Dezvoltarea
fenomenului
cultural pe
local

plan

4. Cercetarea
și
punerea în valoare a
tradițiilor
și
meșteșugurilor
și
obiceiurilor locale
5. Elaborarea
de
reviste și publicații
de specialitate

prin organizarea de festivaluriconcurs, dar și sprijinirea
tinerilor valoroși în afirmarea
lor.
Programul urmărește dezvoltarea
fenomenului cultural pe plan
local, prin diversitatea paletei de
servicii cultural pe care le poate
oferi instituția.
Programul urmărește organizarea
de evenimente prin care să fie
puse în valoare tradițiile,
meșteșugurile și obiceiurile
locale.
Programul se referă la elaborarea
și tipărirea de cărți, reviste, ziare
materiale informative.

Locuitorii Orașului
Mioveni.

Locuitorii Orașului
Mioveni.

Locuitorii Orașului
Mioveni.

Denumirea proiectului
Ziua Culturii Naționale - Ziua poetului național „Mihai Eminescu”
Unirea Principatelor Române – Hai să dăm mână cu mână
Ziua francofoniei
Ziua veteranilor de război
Ziua Europei
Ziua Mondială a teatrului
Ziua Armatei
Sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou
Campanii Umanitare
Înălțarea Domnului – Depunere de coroane la monumentele eroilor
Săptămâna Europeană a Sportului
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Ziua Națională a Portului Popular
Ziua Națională a României
Zilele Orașului Mioveni
Serată muzicală literară
Ziua porților deschise la Centrul Cultural Mioveni
Ziua Internațională a Copilului
Teatru pentru copii
Balul Seniorilor
Târgul de Crăciun
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Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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e7. Proiecte din cadrul programelor.
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La aceste evenimente se vor adăuga și cele organizate în calitate de partener,
alături de Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” Mioveni și instituțiile de învățământ
din oraș sau alte instituții de cultură.
•
Generația Z -”Viitor pentru tineri”, în parteneriat cu Liceul Teoretic Iulia
Zamfirescu și Penitenciarul Colibași.
•
”Sportul pentru toți – Mens Sana in Corpore Sano”, în parteneriat cu
Asociația Clubul Sportiv L.T.C.M. Mioveni, Liceul Tehnologic Construcții de
Mașini și Primăria orașului Mioveni.
•
”Cupa Zilelor orașului Mioveni 2019 (șah)”, în parteneriat CS Dacia
Mioveni 2012, Primăria orașului Mioveni și Clubul de Șah ”Noul Regat” .
•
”Rock’N’Ride Fest 2019”, parteneriat cu Clubul motto Bad Breed MC
Pitești.
•
"Cursa Mioveniului: The Holy Color" parteneriat cu Colibași AS,
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, Primăria Mioveni,
www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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Ziua Produselor Românești
Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului/ Târgul Meșterilor Populari
Festival Național de Teatru LUDICUS
Festivalul Primăverii
Festival/Concurs Național de folclor MIOVENI
Cenaclu Literar
Expoziții
Sărbătorile Pascale
Piese de Teatru „Acasă sau la teatru”
Luna de Teatru Mioveni
Lansare de carte
Sărbătoarea Muncii, Primăverii și a Bucuriei
Festival de Film
Stagiune de teatru pentru copii
Dragobete
1 Martie
8 Martie
Izvorul Tămăduirii
Târgul Meșterilor Populari
Festivalul Internațional CARPAȚI
Focul lui Sumedru
Sărbătoarea Rusaliilor
Broșura de prezentare a Centrului Cultural Mioveni
Broșura de prezentare a obiectivelor culturale
Broșura de prezentare a orașului Mioveni

Page

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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•
”Ziua Micilor Războinici”, parteneriat cu Școala Gimnazială George
Topîrceanu, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Primăria orașului Mioveni,
Asociația Județeană Sportul pentru toți Argeș.
•
”Cupa Mioveni” OINĂ-feminin, parteneriat cu Școala Gimnazială George
Topîrceanu, Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, Inspectoratul Școlar Județean
Argeș, Primăria orașului Mioveni, Federația Română de Oină, Asociația Județeană
Sportul pentru toți Argeș.
•
”Anna De Noilles”-Concurs județean de poezie, cântec și teatru francez,
parteneriat cu Asociația de Prietenie Mioveni-Landerneau, Asociația Română a
Profesorilor de Limba Franceză- Filiala Pitești, Casa de Cultură a
Sindicatelor”Dacia” Mioveni.
•
”Festivalul Primăverii”, parteneriat cu Școala Gimnazială “Liviu
Rebreanu” Mioveni.
e8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management.
Consider oportună realizarea unor sondaje de opinie în rândul locuitorilor
orașului Mioveni, în vederea organizării și a altor manifestări specifice, în funcție de
preferințele și necesitățile acestora.
O parte dintre evenimentele ce se doresc a fi realizate vor avea o dinamică de
desfășurare lunară, în sensul permanentizării lor în conștiința publicului beneficiar, pe
diverse teme de actualitate având în vedere și gradul lor de utilitate pentru îmbogățirea
culturală a tinerei generații.
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce
pot fi atrase din alte surse
f1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.
ANUL 2020

Mioveni

Denumirea
proiectului

Buget
prevăzut pe
program

Ziua Internațională 1.000 lei
a persoanelor cu
dizabilități
Ziua poetului
1.000 lei
naţional
„Mihai Eminescu”
Cu
și
despre 500 lei

Caragiale
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1.

Scurtă
Nr.
descriere
a proiecte
programului
Programul are
Organizarea
obiect
manifestărilor ca
organizarea
de
culturalartistice
de manifestări în 22
promovare a vederea
promovării
orașului
oraşului
Program

Page

Nr.crt.
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Mioveni,
cu
ocazia
evenimentelor
dedicate
anumitor
aniversări, prin
incheierea
de
colaborări
şi
parteneriate cu
unităţi
de
învăţământ, etc

Unirea
Principatelor
Române

1.000 lei

Ziua Mărțișorului

1.000 lei

Ziua
Francofoniei

500 lei

Ziua veteranilor de 1.000 lei
război
Ziua Europei
500 lei
Ziua Armatei

5.000 lei
Înăltarea Domnului – 5.000 lei
Depunere de coroane
la
monumentele
eroilor

Zilele
Orașului
Mioveni
Iată,
vin
colindători !
Târgul de Crăciun
Seară de film
Ziua Internațională a
persoanelor vârstnice
Ziua Națională a
României
Sărbătoarea
Recoltei pe Valea
Argeșelului
Aprinderea iluminatului
ornamental de Sărbători
– minispectol pe platoul
Casei de Cultură
Campanii Umanitare:
Venim în casa de Paște
și Moș Crăciun vine la
tine!

350.000 lei
35.000 lei
300.000 lei
5.000 lei
2.000 lei
20.000 lei
70.000 lei

2.000 lei

0 lei

Ziua Mondială a 500 lei
teatrului
Revelion 2020
150.000 lei

Programul are ca
scop descoperirea
tinerelor talente
din
rândul 5
elevilor
în

Ziua
porților 2.000 lei
deschise la Centrul
Cultural Mioveni
Ziua Internațională 80.000 lei
a Copilului
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2.

Identificarea
tinerelor talente
în
domeniul
cultural-artistic
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8 Martie- Ziua 50.000 lei
internațională a
femeii
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domeniul
cultural-artistic,
cu
ocazia
concursurilor
organizate
în
cadrul Centrului
Cultural Mioveni

3.

Dezvoltarea
Programul
fenomenului
urmărește
cultural pe plan
dezvoltarea
local

fenomenului
cultural pe plan
local,
prin
diversificarea
paletei
de
servicii
culturale
pe 9
care le poate
oferi Centrul
Cultural

Festivalul Național 35.000 lei
de
Teatru
« Ludicus »
2.000 lei
Festivalul

Primăverii
Piese de teatru 20.000 lei
« Acasă sau la
teatru » ;
Expoziții - vernisaje

5.000 lei

„Sărbătorim Educația
– Ziua Mondială a
Educației”
Săptămâna
Europeană
a
Sportului
Luna
de
teatru
Mioveni, Ediția a V-a
Sărbătoarea Muncii,
Primăverii
și
a
Bucuriei.
Ziua Tineretului

3.000 lei

Seară
pentru
tineret

1.000 lei
200.000 lei
75.000 lei

de
film 5.000 lei
copii și

AOSRAcademia 20.000 lei
Oamenilor de Știință
din România

Deschiderea anului
școlar
DragobeteleSărbătoarea
dragostei la români
Festivalul
Internațional
de
folclor „Carpați”
Focul lui Sumedru
Ziua
Muzeelor,
ediția a VI-a
Ziua Națională a
Portului Popular
Festival/Concurs
Național de Folclor
„Mioveni”, ediția a
II-a
Ziua Internațională
a iei
Festival de tradiții
și Obiceiuri, ediția

500 lei
1.000 lei

100.000 lei

30.000 lei
1.000 lei
10.000 lei
400.000 lei

500 lei
35.000 lei
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Programul va
urmări punerea
în valoare a
8
tradițiilor,
meșteșugurilor
și obiceiurilor
locale

2.000 lei
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4.

Cercetarea și
punerea
în
valoare
a
tradițiilor,
meșteșugurilor
și obiceiurilor
locale

Lansare de carte

CENTRUL CULTURAL MIOVENI
strada Aleea Înv. Al. Popescu, nr. 5, oraș Mioveni, judeţul Argeş
a II-a

5.

Elaborarea de Programul
reviste
şi urmăreşte editarea
publicaţii de ziarului local şi
publicarea
de 3
specialitate
reviste, cărţi, şi
alte
materiale
documentare de
specialitate

Broșură
de 10.000 lei
prezentare
a
Centrului Cultural
Publicarea
35.000 lei
« Ziarului
de
Mioveni
Broşură
de 10.000 lei
prezentare
a
oraşului Mioveni

TOTAL
GENERAL

Nr.
crt.
(1)

2.084.000
lei

Categorii
(2)

Anul
2020
(3)

TOTAL VENITURI, din care:

5.180.000
1.140.000
950.000
190.000
3.663.000
2.070.000
300.000
30.000
1.253.000
10.000
377.000
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2.

TOTAL CHELTUIELI,
din care:
2.a. cheltuieli de personal, din care:
2.a.1. cheltuieli cu salariile de bază
2.a.2. alte cheltuieli de personal
2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:
2.b.1.cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente
2.b.4. cheltuieli de întreținere
2.b.5.alte cheltuieli cu bunuri și servicii
2.c. cheltuieli de capital

Page

1.

1.a. venituri proprii, din care:
1.a.1.venituri din activitatea de bază(vanzare bilete)
1.a.2. surse atrase(sponsorizari)
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenții/alocații

5.180.000
lei
214.000
44.000
150.000
20.000
4.966.000
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f2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru următoarea perioada de
management.
la sediu: 3.000
în afata sediului: 85.000
f3. Analiza programului realizat:
f3.1. Analiza programului minimal realizat:
• ZIUA CULTURII NAȚIONALE – 169 ani de la nașterea poetului Mihai
Eminescu;
15 ianuarie 2019 - Ziua poetului Mihai Eminescu a fost celebrată în cadrul
Centrului Cultural Mioveni. Astăzi, cei 169 de ani de la nașterea poetului au fost
marcați printr-o serie de activități. Astfel, a fost organizat un atelier științific denumit„Ziua poetului național Mihai Eminescu- 169 de ani de la naștere”, moderat de
doamna profesoară Adriana Hoaghea. De asemenea, a fost organizat și un atelier
plastic.
La eveniment au fost prezenți elevi și profesori din instituțiile de învățământ din
oraș, care l-au omagiat pe marele poet naţional prin momente literar-artistice care au
cuprins: recitări de poezii, cântece, eseuri, prin reconstituirea atmosferei basmelor şi
poeziilor lui Eminescu, precum şi printr-o expoziţie de desene pe teme eminesciene,
realizate de elevii cursului de pictură al Centrului Cultural coordonați de Lucia Galan.
Elevii au fost recompensați cu diplome și auxiliare, înmânate de managerul instituției.
Număr aproximativ de participanți: 200 pers.
• „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ” – UNIREA PRINCIPATELOR
24 ianuarie 2019 - În data de 24 ianuarie 2019, s-au împlinit 160 de ani de la Unirea
Principatelor Române. Acest eveniment istoric important este cunoscut și ca “Unirea
Mică” și reprezintă un pilon de bază pentru înfăptuirea statului național unitar român.
Pentru a marca acest eveniment, Centrul Cultural Mioveni a organizat în data de 23
ianuarie 2019, în sala de spectacole a instituție o serie de manifestări cultural –
artistice, la care au participat elevii și cadrele didactice din instituțiile de învățământ
din oraș.
Evenimentul s-a încheiat, în centrul civic al orașului, cu tradiționala „Horă a Unirii”.
Număr aproximativ de participanți: 600 pers.
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31 ianuarie 2019 - În sala de conferințe a Centrului Cultural a fost adus un omagiu
celui care a fost dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru,
comentator politic și ziarist român I.L Caragiale.
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Evenimentul a cuprins două activități, una de Lectură publică – „Momente și
Schițe Ion Luca Caragiale”, în care elevii coordonați de cadrele lor didactice, au pus în
scenă fragmente din: „Inspecțiune”, „Bubico”, „Momente Caragialiene”, „De la
Caragiale luate ... și-napoi la lume date” și din piesa „D'ale lui Nenea Iancu”.
Cea de-a doua activitate a fost destinată creației plastice, textului multimodal
intitulată ”Redescoperirea versurilor lui Caragiale”, unde au participat elevii de la
cursul de Iconografie îndrumați de prof. Lucia Fulger. La finalul evenimentului toți
participanții au fost premiați. Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural,
Primăria orașului și Consiliul Local Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 80 pers.
• DRAGOBETELE – Sărbătoarea dragostei la români
24 februarie 2019 - Dragobetele este o sărbătoare cu tradiții vechi și
semnificații adânci în cultura românească, depășind simbolica sărbătorii de import
Valentine’s Day. Înainte de toate Dragobetele reprezintă sfârșitul și începutul unui nou
anotimp. Primăria orașului Mioveni și Consiliul Local prin Centrul Cultural Mioveni
organizează un concurs tematic de DRAGOBETE.
După postarea regulamentului participanții au transmis o fotografie din tematica
zilei iar fotografia cu cele mai multe like-uri a fost desemnată câștigătoare. Premiul a
constat în două bilete la teatru, la piesa « Cum se face », desfășurată pe 3 Martie
2019 – Casa de Cultură a Sindicatelor « Dacia »Mioveni.
• ZIUA MĂRȚIȘORULUI
1 Martie 2019 – Cu acest prilej elevii înscriși la cercurile de Pictură, Iconografie,
Abilități practice și Modelaj în lut au realizat lucrări tematice. La vernisajul expoziției
ce a avut loc în foierul Centrului Cultural Mioveni, micuții au dăruit tuturor
participanților mărțisoare.
Număr aproximativ de participanți: 100 pers.
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6 Martie 2019 - În cinstea Zilei Internaționale a Femeii, de Centrul Cultural,
Primăria orașului și Consiliul Local Mioveni a organizat un spectacol memorabil.
Paula Seling și Orchestra Simfonică a Filarmonicii " Ion Dumitrescu” din
Râmnicu Vâlcea au oferit publicului un show remarcabil, așa cum doar marii artiști ai
scenelor internaționale o pot face. Programul serii a pus în valoare atât abilităţile
vocale ale solistei, cât şi abilităţile interpretative ale orchestrei.
Sub bagheta maestrului Daniel Manasi, lucrări precum „Timpul“ de Marius
Moga, „După noapte vine zi“ de Aurel Giroveanu sau „Ridică-te“ de Paula Seling, au
fost prezentate publicului, alături de aranjamente ale altor lucrări cunoscute, precum
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„Ce bine că eşti“ de Nicu Alifantis, „Până când nu te iubeam“ de Anton Pann sau
„L.O.V.E.“ de Bert Kaempfert.
Sala Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni s-a dovedit a fi
neîncăpătoare pentru cei peste 1000 de spectatori, care au umplut-o de două ori .
Număr aproximativ de participanți: 1.000 pers.
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Martie 2019 - Evenimentul cultural „Luna de teatru”, ediția a VI-a, a început la
Mioveni, duminică, 03 martie 2019, în sala de spectacole a Casei de Cultură a
Sindicatelor „Dacia” Mioveni.
Prima piesă de teatru „Cum se face”, în regia lui Octavian Strunilă, a fost o
comedie inspirată din viața reală, spectacolul ne prezintă lumea plină de farmec a
culiselor unui spectacol de teatru. Spectacolul s-a dovedit a fi o comedie pe gustul
spectatorului de astăzi.
Cea de-a doua piesă “Cina de adio”, în regia lui Răzvan Savescu, a fost un spectacol
care a provocat publicului nu doar hohote uriașe de râs, ci și reflecții pe tema
prieteniei.
„Artă” este un spectacol despre prietenie, relații și viața așa cum este ea.Textul e
foarte bun, iar răsucirile de situatie sunt extrem de fine și surprinzatoare.
“Am râs cu pofta...dar am și meditat îndelung. Fiecare se poate regăsi în personaje
sau, cel puțin, în unele situații”.
Duminică, 17 martie 2019, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor „Dacia” din
Mioveni a avut loc spectacolul extraordinar „Sunt un orb”, susținut de Horațiu
Mălăele. Convins ca râsul va mântui, spectacolul “Sunt un orb” cuprinde câteva poezii
de mare calitate, dar și proză scurtă. “Sunt mai multe elemente care formează acest
spectacol, în care este vorba despre mine, dar este vorba și despre dumneavoastră“,
spune Horațiu Mălăele.
În cadrul evenimentului „Luna de teatru” Mioveni 2019, a fost rândul celor mici
să se bucure de un spectacol dedicat lor, oferit în două reprezentații, susținut de trupa
“Ceata lui Zâmbilici”. Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor „Dacia”
Mioveni, s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei aproximativ 1000 de elevi din
instituțiile de învățământ din oraș.
Comedia „Prenumele” cu Mihai Călin, Claudiu Bleonţ, Ecaterina Ladin, Leonid Doni
şi Alina Chivulescu a fost cea care a încheiat evenimentul.
„Luna de Teatru Mioveni", ediția a VI-a, Martie 2019 a ajuns la final, cortina lăsânduse în data de 31 martie 2019 peste acest maraton cultural. La cele 5 piese de teatru și 2
spectacole interactive pentru copii au participat peste 3.000 de persoane, dintre care
aproape 1.000 de copii, fapt care nu poate decât să ne bucure nespus de mult.
Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural
Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 3000 pers.
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• ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI
20 Martie 2019 - Centrul Cultural, Primăria orașului, Consiliul Local Mioveni în
parteneriat cu Biblioteca Franceză și Instituțiile de Învățământ din oraș a sărbătorit
”Ziua Internațională a Francofoniei”. La această activitate au participat elevii
instituțiilor de învățământ din oraș alături de profesorii de limba franceză. Astfel, în
cadrul evenimentului elevii au prezentat semnificația zilei, au recitat și cântat în limba
franceză, iar cei prezenți au putut viziona și o expoziție de carte în limba franceză.
Număr aproximativ de participanți : 100 pers
• ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
27 Martie 2019 - Centrul Cultural Mioveni, a organizat o serie de manifestări
dedicate Zilei Mondiale a Teatrului, la care au participat elevii Școlii Gimnaziale
„George Topârceanu”, îndrumați de către doamna profesoară Adriana Hoaghea, dar și
tinere
talente.
Astfel, în cadrul evenimentului au avut loc discuții generale despre teatru, hartă
mentală, teatru ca formă de educație alternativă și interpretare spontană. La sfârșit cei
prezenți s-au bucurat de un moment comic, oferit de Olteanu Miruna, elevă a
Colegiului Național ”Zinca Golescu” Pitești, membră a Trupei de Teatru Ad-Hoc
Pitești, sub îndrumarea profesorilor coordonatori Mihai Savu și Diana Iacomir.
Aceasta a interpretat rolul din ”Femeia cu Pipă”, piesă ce vrea să evidențieze că
meseria de actor nu este una deloc ușoară.
Număr aproximativ de participanți : 100 pers.
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15-19 Aprilie 2019 - Cu prilejul programului „Școala Altfel”, Centrul Cultural
Mioveni a organizat un eveniment dedicat tuturor celor care vor să treacă pragul
instituției. Astfel, în perioada 15-19 aprilie 2019, Centrul Cultural Mioveni și-a
deschis porțile pentru cei care vor să participe la activitățile specifice acestui
eveniment.
Astfel, în prima zi a avut loc un proiect de informare „Să acționăm cu calm”-în
parteneriat cu I.S.U. Mioveni, dedicat elevilor vârstă mică. În ce-a de-a doua zi în
cadrul programului „Porți Deschise la Centrul Cultural Mioveni” a avut loc activitatea
„Cercetășia – o altfel de educație” cu subiectul „Cine suntem noi?”. La eveniment au
participat copii care sunt deja cercetași în cadrul Centrului Local ”Dacia Felix”
Mioveni alături de liderul lor , prof. Victorița Ciorobea. În cadrul discuției s-a vorbit
despre ce este cercetășia și cu ce se ocupă, totul desfășurându-se sub forma unor jocuri
interactive.
În ultimele două zile ale evenimentului a avut loc un atelier de creație - pictură
pe ouă, coordonat de prof. Carmina Iodachi. La eveniment au participat elevii Școlii
Gimnaziale „George Topîrceanu”, clasa a III-a C, îndrumați de doamna profesor
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învățământ primar Nicoleta Merișescu iar în sala de spectacole a Centrului Cultural
Mioveni, s-a desfășurat concursul „Campioni la Cultură Generală”, aflat la a V-a
ediție în cadrul activității „Școala Altfel”. În proiect s-au implicat toate cadrele
didactice din Liceului Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni. Echipa câstigătoare a
concursului a fost „ Arhimede”, pe locul al II-lea – Echipa Dante iar pe locul al III-lea
Hipocrate.
Număr aproximativ de participanți: 400 pers.
• CAMPANIA UMANITARĂ „VENIM ÎN CASA TA DE PAȘTE”
7-21 aprilie 2019 - Primăria Mioveni, Centrul Cultural, în parteneriat cu
unitățile de învățământ din oraș, Poliția Română, Poliția Locală și Detașamentul de
Pompieri Mioveni a organizat campania umanitară „Venim în casa ta de Paște”.
Campania s-a derulat în perioada 7-21 aprilie 2019, iar ajutoarele constând în
produse alimentare neperisabile, jucării, rechizite școlare, obiecte electrocasnice şi
haine noi, au fost distribuite unor familii nevoiaşe aflate în evidenţa Direcției de
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Mioveni, în pragul Sărbătorilor
Pascale.
Număr aproximativ de participanți: 200 pers.

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856

Page

4-5 Mai 2019 - În perioada 4-5 mai 2019, în zona de picnic a orașului Mioveni, a
avut loc „Sărbătoarea Muncii, Primăverii și Bucuriei”. În ziua de 4 mai, pe scenă au
urcat ansamblurile Centrului Cultural, Ansamblul folcloric „Mugurașii Mioveniului”,
coordonat de maestrul coregraf Ion Horobeanu și Ansamblul folcloric „Plai de Dor”,
coordonat de maestrul coregraf Cătălin Oancea, Alexandra Păunoiu, copii coordonați
de Carmen Voican și Laura Nițu cu dans țigănesc, Izabel Cristescu, dar și artistele
Cristina Turcu Preda, Niculina Stoican și Camelia Balmău.
Duminică, 5 mai, evenimentul a continuat spre încântarea celor prezenți cu
Ansamblul de mandoline „Nova”, coordonat de prof. instructor Arsenescu Florica și
prof. instructor Bălan Constantin, elevii de la Clubul Copiilor Mioveni, coordonați de
Iuliana Radu, Ansamblul „Dorulețul”, coordonat de Constantin Drăgan, elevii cursului
de vioară al Centrului Cultural, sub îndrumarea prof. Radu Teianu, Matei Gabriel
Alin, Claudia Ghena, Crinu Spătaru, Ștefania Voicu. Pe parcursul celor două zile,
evenimentul a reunit meșteri populari, producători dar și comercianți.
Pentru a marca Ziua Tineretului, organizatorii au pregătit un recital inedit
susținut de îndrăgita artistă Sandra N. Aceasta a încântat publicul prezent cu piese
dance, etno și pop.
Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul
Cultural Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 3.000 pers.
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• ZIUA EUROPEI – 9 MAI
În fiecare an, pe data de 9 mai se aniversează Ziua Europei. Pe lângă această
semnificaţie, 9 mai marchează şi Ziua Independenţei României şi a sfârşitului celui
de-al doilea război mondial.
Pentru a marca aceste evenimente, Centrul Cultural, Consiliul Local, Primăria
orașului Mioveni în parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” Mioveni și
instituțiile de învățământ din oraș au organizat o serie de manifestări dedicate acestei
zile, în sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni.
Evenimentul a cuprins un concurs tematic, la care au participat echipe de elevi de
la școlile din Mioveni. Iată și clasamentul:
Locul I – echipa „Campionii” de la Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu”
Locul II – echipa „Exploratorii” de la Școala Gimnazială “George Topârceanu”
Locul III – echipa „Cercetătorii” de la Școala Gimnazială Nr.1 Mioveni
Locul IV – echipa „Învingătorii” de la Liceul Teoretic“Iulia Zamfirescu”
Mioveni.
De asemenea, voluntarii de la ,,A.I.V. for Mioveni”, coordonați de prof. Adriana
Hoaghea, au participat la un workshop "Europa de azi -Europa viitorului", unde și-au
imaginat un continent al minunilor. În holul instituției, cei prezenți la eveniment au
admirat o expoziție tematică, realizată de elevii cursurilor de Pictură și Iconografie,
coordonați de prof. Lucia Galan și prof. Lucia Fulger.
Număr aproximativ de participanți: 200 pers.
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12 mai 2019 - Mii de persoane îmbrăcate în costume tradiţionale au participat, la
Mioveni, la Ziua Naţională a Portului, manifestare tradiţională, ce are rolul de a
promova portul şi tradiţiile românești.
Evenimentul a început cu o paradă a costumelor naționale specifice mai multor
zone din județ la care au participat peste 3000 de persoane(copii, părinţi, bunici şi
străbunici).
Sărbătoarea a continuat cu un concurs de dansuri populare ”Hora”, la care s-au
întrecut 16 formații de copii și tineri, împărțiți pe trei categorii de vârstă, respectiv 710 ani, 11-14 ani și 15-18 ani, la următoarele secțiuni de dans: ansambluri folclorice,
obicei popular, formații de băieți/fete, formații mixte și călușari.
În centrul oraşului au fost prezenţi foarte mulţi tineri, care au uitat pentru o zi de
îmbrăcămintea modernă şi s-au simţit bine, alături de prieteni, la o sărbătoare care
uneşte comunitatea.
La eveniment au participat și oficialități locale, județene, parlamentari,
europarlamentari, precum și Ministrul Culturii, Daniel Breaz.
Îndemânul adresat de organizatori participanţilor a fost să „scoatem straiele din ladă și
să arătăm lumii întregi că noi păstrăm tradiția în România de la Argeș.”
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În cadrul evenimentului au avut loc vizite la Cula Racovița, unde cei prezenți au
putut admira expoziția de costume populare reprezentative pentru o nuntă tradițională
românească, ce face parte din Colecția publică etnografică „Prof. Constantin Năstase”.
Organizatorii evenimentului au fost Consiliul Local, Primăria orașului, Centrul
Cultural Mioveni, în parteneriat cu Școala Populară de Arte și Meserii Pitești.
Număr aproximativ de participanți: 5.000 pers.
• „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUZEELOR” ȘI „ZIUA VETERANILOR
DE RĂZBOI
18 mai 2019 - Consiliul Local, Primăria orașului și Centrul Cultural Mioveni, în
parteneriat cu Asociația Ordessos au organizat la Casa de Cultură Racovița „Ziua
internațională
a
muzeelor”
și
„Ziua
veteranilor
de
război”.
Ziua veteranilor de război este sărbătorită, în fiecare an, la 29 aprilie, amintind de data
la care, în anul 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravieţuitorilor
Războiului de Independenţă (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit
pentru prima dată titlul de ''veteran de război'', în conformitate cu Convenţia Statelor
Europene de la Geneva, în onoarea ostaşilor care au luptat în acest război. Datorită
sărbătorilor pascale, aniversarea veteranilor a fost amânată, iar autoritățile au decis ca
această zi să fie marcată pe 18 mai 2019.
În cadrul evenimentului cei prezenți au vizitat Colecția publică etnografică
„Prof. Constantin Năstase”, găzduită în Cula Racovița, urmată de momente artistice
oferite de „Corul veteranilor Militari” Argeș dar și de Ansamblul Folcloric
„Dorulețul” al Centrului Cultural Mioveni. La eveniment a fost prezent și
profesorulul general de brigadă în retragere Constantin I. Năstase, cel mai în vârstă
erou al Mioveniului.
Număr aproximativ de participanți: 250 pers.
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1 -2 iunie 2019 - Cu prilejul „Zilei Internaționale a Copilului”, Centrul Cultural a
organizat o serie de manifestări artistice specifice, astfel copiii personalului
Ambasadei Chinei și-au serbat ziua alături de copiii din Mioveni, iar pe 2 iunie au
avut loc activități și concerte în aer liber.
Pe 1 iunie, copiii din Mioveni au stat sub aceeași umbrelă a copilăriei cu cei din
China, la evenimentul organizat de Ambasada Chinei în România și Asociația
ChinaRo, în parteneriat cu Primăria orașului Mioveni, Centrul Cultural.
Evenimentul intitulat ”Predarea Ștafetei”, pentru că se aniversează și 70 de ani
de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România- și China, s-a bucurat de
participarea noului ambasador al Republicii Populare Chineze la București, doamna
Jiang Yu, reprezentanții orașului Mioveni și Institutul Confucius Sibiu.
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Centrul Cultural Mioveni, gazda evenimentului, a fost decorat cu lampioane
tradiționale chinezești și a așezat la intrarea principală un car alegoric dedicat
copilăriei.
Copiii personalului diplomatic al ambasadei chineze au venit la Mioveni pentru
a serba, împreună cu copiii din Mioveni, ziua lor și pentru a prelua și duce mai departe
ștafeta acestei frumoase prietenii. Elevii unei școli primare din Beijing au creat special
pentru copiii din Mioveni picturi care au fost expuse în foaierul Centrului Cultural, iar
la sfârșitul evenimentului copiii din Mioveni și-au putut lua acasă tablourile preferate.
Centrul Cultural a asigurat contactul direct al copiilor chinezi cu pământul românesc
la atelierul de modelaj în lut, unde a fost distracție mare.
În sala de spectacole oficialitățile celor două părți au prezentat scurte mesaje
despre această întâlnire. Ambasadorul Chinei a oferit 6 burse de studiu unor copii
români care învață limba chineză. A urmat o frumoasă surpriză, atât pentru cei mici,
cât și pentru cei mari, oferită prin reprezentațiile de dans și de arte marțiale chinezești.
Pe scenă au urcat dragonul și leul care au dansat și au transmis, în spiritul tradiției
populare, noroc și prosperitate spectatorilor.
Dansatorii ansamblului ”Plai de Dor” al Centrului Cultural au făcut și ei o
demonstrație de artă și precizie, iar micuța Alexandra Păunoiu a interpretat un cântec
popular al cărui ritm a fost susținut cu bătăi din palme ale spectatorilor români și
chinezi.
La finalul evenimentului s-au făcut cadouri simbolice. Ambasadorul chinez a
primit din partea primarului Ion Georgescu un costum popular.
În cea de-a doua zi, a fost sărbătorită lumea feerică a copilăriei, printr-o serie de
activități, jocuri și manifestări sportive dedicate copiilor, cu distracție pentru toate
vârstele, de la cei mici, până la adolescenți.
Startul sărbătorii copilăriei a fost dimineața, în Centrul Civic cu mult așteptatul
concurs de desene pe asfalt, dar și competiții sportive oferite de Asociația Sportiva a
Liceului Tehnologic Construcții de Mașini. Ziua a continuat cu o ”Paradă a
Copilăriei” unde au participat elevii Centrului Cultural, elevii Instituțiilor de
Învățământ din oraș, personaje de poveste, dar și care alegorice.
Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural, Consiliul Local și Primăria
Orașului Mioveni s-a încheiat cu un spectacol dedicat tuturor, unde distracția s-a
transformat în dans și cântec, alături de Elevii Centrului Cultural, Trupele de dans ale
Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia, elevi talentați ai școlilor din oraș, artiști locali,
AZA și Măriuca, dar și îndrăgita artistă ADDA&Band.
Număr aproximativ de participanți: 8.000 pers.
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6 iunie 2019 – Ziua Eroilor a fost marcată, în Mioveni, prin ceremoniale
religioase, depuneri de coroane de flori şi scurte programe artistice prezentate de elevi
din unitățile de învățământ din oraș. Oficialități județene și locale, parlamentari,
reprezentanți ai M.A.I., veterani de război, funcționari publici, elevi și profesori,
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precum și membri ai asociațiilor cultural – patriotice și-au arătat recunoștința pentru
eroii acestei țări, care au făcut sacrificiul suprem pentru patrie și umanitate pe câmpul
de luptă.
Cu acest prilej s-a comemorat jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai
bun, curajul de a-i inspira şi pe alţii, precum şi determinarea de a acţiona pentru
împlinirea acestui obiectiv.
Manifestările prilejuite de Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor au fost organizate
de către Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni, în colaborare cu
reprezentanții bisericilor din oraș și Asociația Cultul Eroilor filiala Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 500 pers.
• ZIUA UNIVERSALĂ A IEI
24 iunie 2019 - În fiecare an, la 24 iunie este sărbătorită Ziua Universală a Iei,
bluza tradiţională românească fiind un simbol internaţional al culturii române şi o
piesă emblematică a costumului popular naţional românesc.
La Liceul „Iulia Zamfirescu”, au avut loc activitățile celei de-a treia ediție a
proiectului judeţean ZIUA UNIVERSALĂ A IEI. Concursul a fost adresat elevilor din
judeţ şi a cuprins următoarele secţiuni: Parada “cea mai frumoasă ie”, bijuterii de
inspirație tradițională, împletituri și decorare obiecte tradiționale din lut.
Evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni, în
parteneriat cu Primăria oraşului, Centrul Cultural Mioveni, Inspectoratul Școlar
Județean Argeș și Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu ” Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 1.000 pers.
• ZILELE ORAȘULUI MIOVENI
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Astfel, în perioada 23 - 24 Iunie 2019 a avut loc Campionatul Național de
RallyCross, etapa a III-A. Evenimentul s-a desfășurat pe pista Bemo. Concursul a
fost organizat în parteneriat cu Federația Română de Automobilism Sportiv și AS
Sprint Club Mioveni după următoarea clasare: juniori, H1, H2, H3, H4, echipe, Buggy
1600 și Super Buggy.
În cadrul concursului au participat 30 de sportivi din București. Câmpulung,
Cluj, Arad, Oradea, Târgu Mureș. Noutatea din acest an a fost înființarea clasei de
junior 1, la care au participat copii cu vârsta de până la 14 ani.
La final au fost premiate primele 3 locuri de la fiecare clasă. Premiile au constat
în diplome, cupe, medalii și șampanie. Scopul concursului îl constituie asigurarea
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28-30 Iunie 2019 - Zilele orașului Mioveni reprezintă un eveniment mult
așteptat de către locuitori și nu numai. Anul acesta între 22 iunie – 30 iunie 2019,
Consiliul Local Mioveni, Primăria și Centrul Cultural a organizat numeroase
manifestări cultural-artistice, competiții sportive și spectacole cu prilejul împlinirii a
534 de ani de la prima atestare documentară.
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divertismentului și promovarea sportului automobilistic în rândul locuitorilor orașului
Mioveni.
Număr aproximativ de participanți : 500 de persoane;
În aceeași perioada, în zona de Picnic Făget, a avut loc prima ediție a
„Festivalului Rock’n’Ride!”, organizat în parteneriat cu Bad Breed Motorcycle Club
Pitești
Ziua de 22 iunie a început cu o expoziție de motociclete pe platoul din Centrul Civic,
urmată de o parada motocicletelor unde s-a declanșat frumoasa nebunie ce
caracterizează distracțiile comunității moto.
Pe lângă demonstrații și jocuri, pe întreg parcursul evenimentului, vizitatorii
dar și participanții au vizitat multitudinea de standuri cu vânzare dar au avut parte și
de un concert rock susținut de trupele: Kunnstra, Olly of Queens, Fără Vise, Dan
Helciug, cu tribut Queen și Trooper.
Petrecerea a continuat în jurul butoaielor cu foc. Chitarele reci au ținut isonul
poveștilor folk, ce au curs până dimineața.
Vineri, 28 iunie, la Centrul Cultural Mioveni, a avut loc deschiderea oficială a
„Zilelor orașului Mioveni”, în acest an împlinindu-se 534 ani de la prima atestare
documentară a localității.
Au urcat pe scenă, pentru a transmite mesaje de ziua orașului oficialități locale
și nu dar și reprezentanți ai delegațiilor din orașele înfrățite cu Mioveniul. Un moment
plin de emoție a fost acela de înmânare a Plachetei de Onoare de către reprezentantul
Consiliului Europei - dl. Ferenc András Kalmár.
În centrul civic al orașului a avut loc o ceremonie dedicată Zilei Drapelului
Național și înmânarii Plachetei de Onoare a Consiliului Europei, care a cuprins,
printre altele, și o paradă militară, dispozitivul de defilare fiind format din plutoane
reprezentative ale Școlii de Aplicație pentru Unități de Luptă "Mihai Viteazul",
Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgenă
Argeș, Fanfara Judeţeană „Constantin Brâncoveanu” din Vâlcea și Penitenciarul
Mioveni. De asemenea, în centrul civic a avut loc o expoziție tehnică de intervenție
M.A.I. În cadrul acestei ceremonii festive, administrația orașului Mioveni a primit
Placheta de Onoare, distincție acordată de Comisia Europeană, aceasta fiind cea de-a
treia din cele patru distincții din cadrul Premiului Europei.
În ordinea importanței lor, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei oferă
în fiecare an patru premii: Diploma Europeană, Steagul de Onoare, Placheta Onoruri
și Premiul Europei.
De ziua lui, Mioveniul a scos la scenă cei mai tineri cetățeni care au trecut în
acest an bariera dintre adolecență și maturitate. 20 de tineri care au împlinit vârsta
majoratului au fost felicitați și premiați vineri, 29 iunie la Mioveni, în cadrul unei
acţiuni devenită deja tradiţie.
Premierea a fost făcută, la Centrul Cultural Mioveni, de către viceprimarul Aurel
Costache care le-a urat tinerilor sănătate, noroc în viaţă şi succes la examenul de
bacalaureat, primul hop serios din viaţa lor.
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Aceştia au primit câte o diplomă de cetățean major, un tort şi flori din partea
organizatorilor.
Premiile au fost oferite de Primăria şi Centrul Cultural Mioveni, şi Cofetăria “Un băiat
şi o fată”.
27 iunie 2019 - Prima zi a manifestărilor s-a încheiat cu un concert excepțional
al Orchestrei simfonice a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea și Paula
Seling – susținut în aer liber în Centrul Civic al orașului.
Număr aproximativ de participanți: 7.000 de persoane;
28 iunie 2019 - În cea de a doua zi a manifestărilor organizatorii au oferit
publicului un spectacol de muzică ușoară, la care au participat artiști locali, trupele de
dans ale Casei de Cultură Dacia, dar și artiști de top precum: Anna Lesko și Smiley
&Band.
Număr aproximativ de participanți: 10.000 de persoane;
29 iunie 2019 - Ce-a de-a treia zi din cadrul evenimentului „Zilele orașului
Mioveni” a debutat cu un maraton ce va da culoare, la propriu, evenimentului "Cursa
Mioveniului: The Holy Color".
Pentru cei mai mici cetățeni ai orașului, pasionați de sport sau doar de joacă, a
fost pregătită o cursă de mașinuțe, pe un traseu special amenajat, iar pentru adulți un
cros inedit de 2,5 km. Organizatorii evenimentului au fost Colibasi AS, Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, Primăria Mioveni, în parteneriat cu Centrul
Cultural.
30 iunie - Ultima seară a fost dedicată iubitorilor de folclor și nu numai, pe
scenă urcând ansamblurile Centrului Cultural, dar și artiști de renume precum Cristina
Turcu Preda, Viorica, Ioniță și Taraful din Clejani și Adda & Band.
Număr aproximativ de participanți: 10.000 de persoane.
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8-11 august 2019 - În perioada 8-11 august, Mioveniul a găzduit prima ediție a
Festivalului/Concurs Național de Folclor „MIOVENI” 2019. Festivalulul a început cu
o paradă a costumelor în centrul civic, după care au urmat primirea și prezentarea
oficială a ansamblurilor în sala de sedințe a Primărie Mioveni. Oaspeții au primit
cadouri simbolice din partea primarului Ion Georgescu și a Consiliului Local al
orașului.
În concurs au intrat 8 grupuri din regiunile țării. De asemenea, alte grupuri de
dansatori din Rusia și China au urcat pe scenă din postura de invitați speciali. Cele opt
grupuri care vor intra în competiție, desemnate în urma preselecțiilor, sunt: Ansamblul
Balada Humorului, județul Suceava; Ansamblul Junii Brașovului, județul Brașov;
Ansamblul Junii Podgoriei, județul Arad; Ansamblul Mugurelul al Universității
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Babeș-Bolyai din Cluj Napoca; Ansamblul Bărăganul, județul Călărași; Ansamblul
Someșul, județul Sălaj; Ansamblul Zestrea, județul Bacău; Ansamblul Doina
Bascovului, județul Argeș.
Juriul a fost format din specialiști în domeniu, oameni de cultură, artiști populari și
profesioniști în arta coregrafică precum Elise Stan, Ileana Vieru, Constantin Enceanu,
Doina Isfanoni și Cătălin Oancea, iar prezentatorul evenimentului a fost Iuliana Tudor
de la Televiziunea Română.
În urma celor două zile de concurs, desfășurat pe două secțiuni: dans tradițional și
obicei, juriul a decis câștigătorii primei ediții, aceștia primind din partea
organizatorilor diplome, trofee dar și premii în bani:
Trofeul Festivalului – Ansamblul Mugurelul al Universității Babeș-Bolyai din Cluj
Napoca
Premiul I – Ansamblul Someșul, județul Sălaj
Premiul II – Ansamblul Bărăganul, județul Călăraș
Premiul III – Ansamblul Balada Humorului, județul Suceava
Mențiune – Ansamblul Junii Podgoriei, județul Arad
Ansamblul Doina Bascovului, județul Argeș
Ansamblul Junii Brașovului, județul Brașov
Premiul special – Ansamblul Bărăganul, județul Călărași
Premiul presei – Ansamblul Zestrea, județul Bacău.
Număr aproximativ de participanți: 8.000 pers.
•

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR „CARPAȚI”

Festivalul a fost organizat de către Consiliul Județean Argeș în parteneriat cu
Primăria orașului Mioveni și Centrul Cultural. În acest an, la festival a participat un
ansamblu folcloric din Bulgaria. Acesta a participat în cadrul festivalului, invitat de
către reprezentanții orașului Mioveni.
Evenimentul s-a desfășurat în 4 orașe din județul Argeș unde ansamblul invitat a
participat la o paradă a portului tradițional, urmată de un spectacol muzical-coregrafic.
Ansamblurile prezente la eveniment au primit din partea organizatorului câte un
trofeu de participare personalizat.
Număr aproximativ de participanți: 1.000 pers.
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9 septembrie 2019 – Ca în fiecare an, Centrul Cultural participă la manifestările
organizate cu prilejul deschiderii anului școlar, la fiecare instituție de învățământ din
oraș. În cadrul manifestărilor instituția își prezintă oferta de cursuri de formare și arte,
oferite în mod gratuit elevilor din școlile și grădinițele din oraș dar și din împrejurimi.
Anul acesta Centrul Cultural Mioveni oferă elevilor și tinerilor înteresați un număr de
13 cursuri cum ar fi: Abilități practice, Artă modernă și Iconograﬁe, Balet, Canto
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muzică ușoară, Dans modern/sportiv, Dans popular, Dans popular (ansamblul Plai
de Dor), Mandolină, Modelaj în lut, Pian, Pictură, Teatru și Vioară.
• SĂPTAMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI
23 – 30 septembrie 2019 – În această perioadă s-a organizat la Mioveni
“SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI”, un program finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene, cofinanţat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene,
Ministerul Tineretului şi Sportului şi coordonată de Federaţia Română Sportul pentru
Toţi. Activitățile organizate în această perioadă au fost coordonate de Asociația
Județeană „Sportul pentru Toți - Argeș”, în parteneriat cu Primăria, Centrul Cultural
Mioveni, Cluburile sportive și cu unitățile şcolare din Mioveni.
La nivelul orașului Mioveni s-au desfășurat jocuri demonstrative pentru iubitorii de
sport și mișcare în aer liber: fotbal, tenis de câmp, oină, volei, handbal, tenis de masă,
baschet etc. Activitățile au avut loc atât în centrul civic, cât și la bazele sportive de pe
raza orașului.
Număr aproximativ de participanți: 3.000 pers.
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27 – 29 septembrie 2019 – Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul
Cultural Mioveni a organizat în perioada 27 – 29 septembrie 2019, în centrul civic al
orașului, „Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Târgul meșterilor populari”.
La manifestare au participat producători agricoli, apicultori și meșteri populari
din județ și nu numai, pentru a comercializa fructe, legume, lactate, produse din carne,
produse apicole, băuturi tradiționale, precum și obiecte din creația proprie. În acest an,
cu prilejul manifestării a avut loc și „Festivalul național al prazului” - eveniment
desfășurat în cele trei zile de sărbătoare, prin care s-a urmărit un show
artistic/gastronomic unde muzica, jocul și obiceiurile populare au condimentat arta
culinară a unor maeștrii bucătari, conduși de Master chef Radu Zărnescu.Toate
preparatele gătite au avut prețul de 10 lei, iar banii strânși au fost direcționați către un
caz umanitar (cazul Irinei Maria Aldea).
După deschiderea evenimentului a avut un spectacol folcloric cu artiști locali și
Ansamblul Plăieșii din Chișinău. Sâmbătă, participanții la eveniment s-au delectat cu
demonstrații culinare, în cadrul “Festivalului național al prazului”, iar seara pe scenă
au urcat artiști locali dar și Corul din localitatea Epidavros, Grecia - Progressive
Movement Choir. Duminică, au avut loc demonstrații culinare, urmate de spectacole
folclorice, susținute de artiști locali și Valeria Arnăutu.
Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea
Învățământului în Industria Ospitalității (APIO), cu participarea excepțională a Euro
Toques România, ACEEA și a liceelor afiliate APIO din România.
Număr aproximativ de participanți: 2.500 pers./zi
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• ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE
1 octombrie 2019 - Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural
Mioveni, a sărbătorit “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, la Cula
Racovița, cu momente artistice susținute de Ansamblul folcloric “Dorulețul” al
Centrului Cultural Mioveni.
De asemenea a avut loc și concursul - „Recolta de toamnă” - desfășurat pe 3
secțiuni, (Cea mai bună dulceață, Cea mai bună zacuscă, Cele mai bune
murături), preparatele fiind pregătite de doamnele din Asociația “Viață lungă”
Mioveni. Doamnele de la Asociaţia Pensionarilor „Viaţă Lungă“ Mioveni s-au întrecut
la Casa de Cultură Racovița în preparate culinare care de care mai apetisante.
Cu această ocazie au fost degustate mai multe tipuri de zacuscă, dulceţuri şi
murături delicioase, iar juriul a avut o misiune foarte dificilă în alegerea celui mai bun
preparat.
Pentru eforturile depuse, spre deliciul juriului şi al publicului degustător amator,
pensionarii au fost răsplătiţi cu diplome și premii, ca să aibă şi la anul în ce face
delicioasele conserve pentru iarnă.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane;
• ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI
4-5 octombrie 2019 - În zilele de 4 și 5 octombrie, orașul Mioveni a găzduit,
Festivalul ORDESSOS FEST, organizat de către Asociația Culturală Historia
Renascita, în parteneriat cu Primăria orașului și Centrul Cultural Mioveni.
Evenimentul a fost organizat în zona de picnic Făget, cu ocazia sărbătoririi Zilei
Mondiale
a
Educației.
Timp de două zile, în cadrul acestui eveniment, în care trecutul a prins viață, dacii și
romanii au oferit publicului prezent momente de istorie vie.
În parcul Făget membrii Historia Renascita au reconstituit aspecte definitorii
pentru perioada daco-romană: de ordin civil și militar. Au avut loc prezentări și
demonstrații militare, lupte de gladiatori, dansuri antice, ateliere tematice civile
demonstrative și interactive, precum fierărie, pielărie, țesătorie. Sâmbătă, punctul
culminant a fost reconstituirea unei secvențe din perioada marilor conflicte dacoromane, respectiv atacarea unei fortificații dacice de către trupele imperiale romane.
Număr aproximativ de participanți: 3.000 pers.

11 – 13 octombrie 2019 – Festivalul s-a desfășurat în perioada 11-13
octombrie 2019, la Mioveni, în sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni.
Festivalul a fost organizat în regim de concurs și s-a adresat trupelor de teatru de
amatori. Festivalul a fost organizat pe două categorii: (gimnaziu și liceu) și a durat 3
zile. În prima zi a festivalului, 12 octombrie, a avut loc deschiderea, prezentarea
www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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juriului și a trupelor participante. Au participat în concurs 8 trupe de teatru din: Argeș,
București, Dâmbovița, Constanța, Botoșani și Panciu –Vrancea.
În urma concursului, juriul celei de-a XVI-a ediție a Festivalului Național de Teatru
"Ludicus" a desemnat câștigătorii:
La categoria Gimnaziu:
Premiul III – Trupa "ARLEQUIN" - "Justiția Română. Secția Corecțională"
Premiul II – Trupa "EDEN" - "O noapte Furtunoasă"
Premiul I – Trupa "ARCADIA" - "Croitorul Nebun"
La categoria Liceu
Premiul III – Trupa "PROTHA" – "Wanda"
Premiul II – Trupa "THALIAMAR" – "Avioane de Hârtie"
Premiul I – Trupa "ATELIERUL DE TEATRU" - "Mai mergem puțin apoi nentoarcem"
TROFEUL FESTIVALULUI – Trupa "VICTORY OF ART" – "Lecția"
Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul
Cultural Mioveni a reunit aproximativ 200 de copii talentați și pasionați de arta
teatrală.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane/zi;
•

„FOCUL LU` SUMEDRU”

25 octombrie 2019 – „Focul lu` Sumedru”. Ca în fiecare an, respectând
tradiția populară, locuitorii din Mioveni au aprins, în seara de 25 octombrie, Focul lui
Sumedru . Astfel, Primăria Mioveni, Consiliul Local și Centrul Cultural, în parteneriat
cu unitățile de învățământ din oraș și cu sprijinul SVSU Mioveni și al SC Servicii
Edilitare pentru Comunitate, au organizat mai multe focuri simbolice în locațiile:
Liceul teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini
Mioveni, Școala Gimnazială George Topârceanu Mioveni, Școala Gimnazială Liviu
Rebreanu Mioveni, Școala Gimnazială Marin Sorescu Racovița, Școala Gimnazială
Racovița de Sus, Școala Gimnazială Colibași, Școala Gimnazială Făget, Școala
Gimnazială Clucereasa, unde s-au împărțit peste 13.000 de covrigi și alte produse.
Număr aproximativ de participanți: 5.000 de persoane/toate locațiile;
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7 noiembrie 2019 – Teatru pentru copii – „Ridichea uriașă”. Proiectul s-a
desfășurat în sala de spectacole a instituției, în parteneriat cu Teatrul ”Arlechino”
Brașov unde elevii preșcolari și școlari au vizionat piesa de teatru. Alături de actorii
teatrului „Arlechino ” din Brașov pe scenă vor fi și păpuși care vor interacționa cu
micul public. În cadrul piesei de teatru copii au
făcut cunoștință cu familia
Vasilovici și cu noul membru al familiei Ridi Vasilovici, o legumă atât de mare și de
veselă.
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Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul
Cultural Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane;
• SEARA DE FILM «CĂRTURAN»
Proiecția filmului „Cărturan” a fost organizată de Primăria orașului, Consiliul
Local și Centrul Cultural Mioveni, iar la finalul filmului a avut loc o sesiune de
întrebări și răspunsuri (Q&A), cu regizorul și actorii/echipa.
“Este un film plin de emoție, condus extrem de minuțios de Liviu, o poveste cu
care nu ai cum să nu empatizezi și care te va lăsa, la final, cu câteva întrebări la care
să-ți găsești propriul răspuns” mărturisește Anca Puiu, producătorul filmului.
Din distribuție fac parte actorii Teodor Corban, Adrian Titieni, Dana Dogaru,
Cristina Flutur, Iulia Lumânare, Marcelo Cobzariu și Carmen Tănase, precum și copiii
Vlad Popescu și Tudor Brătucu.
Cărturan a avut premiera mondială la Busan, Coreea de Sud, pe cea europeană la
Varșovia, Polonia și își urmează traseul festivalier cu selecția din cadrul ARRAS Film
Festival, Franța.
Cărturan este o coproducție România (Mandragora, Iadasarecasa) - Suedia (Film I
Vast, Doppelganger AB) cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei,
Televiziunea Română, Dacin Sara, Cinema City Romania și Shoot&Post Auditory
Suedia și a avut premiera în cinematografe pe 8 noiembrie 2019, fiind distribuit de
Iadasarecasa.
Număr aproximativ de participanți: 200 persoane.
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Pe 1 decembrie 2019, cu prilejul ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, Primăria
orasului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni a organizat, în sala de şedinţe a
Primăriei Mioveni, a avut loc festivitatea de premiere a celor 18 cupluri care au
împlinit
jumătate
de
secol
de
convieţuire.
Primarul Ion Georgescu a felicitat cuplurile longevive și le-a cerut să divulge secretul
care stă la baza acestei performanțe admirabile. Plini de emoții sărbătoriții au invocat
calități precum: fidelitatea, respectul reciproc, cumpătarea şi ... înţelepciunea. Din
partea administraţiei locale au fost oferite diplome, șampanie, premii în bani şi flori.
Tot in cadrul evenimentului de 1 decembrie, Christophe Dridi, directorul general al
Automobile Dacia și al Groupe Renault România și Nicolae Movileanu, managerul
Delta Invest Mioveni, au fost declarati cetățeni de onoare ai Mioveniului!
La eveniment au participat oficialităţi locale, județene, rudele celor premiaţi,
reprezentanţi Dacia, directori de instituţii, personalităţi ale oraşului.
Depunerea de coroane a marcat cinstirea eroilor neamului românesc, a fost
precedată de intonarea imnului de stat și de o slujbă religioasă oficiată în fața
monumentului din centrul civic, ținută de un sobor de preoți. La eveniment au
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participat oficialităţi locale, judeţene, cadre militare aparţinând M.A.I., M.A.p.N,
A.N.P, Fanfara ”Argeșul” a Centrului Cultural Județean Argeș, reprezentanţi ai
Guvernului şi Parlamentului, ai Asociaţiei Cultul Eroilor "Regina Maria", veterani de
război şi cetăţeni. Manifestarea s-a încheiat cu pasul de defilare al militarilor şi cu
programul artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale “George Topârceanu”, ai
Liceului Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni și Ansamblul Folcloric ¨Dorulețul¨.
Număr aproximativ de participanți: 3000 persoane;
• ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, „International Day of People
with Disability“, este marcată anual la 3 decembrie, cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii
sociale defavorizate.
Cu acest prilej, Primăria Mioveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Centrul
Cultural Mioveni, în parteneriat cu Asociaţia „ZÂMBEŞTE ŞI DĂRUIEŞTE” au
organizat o dezbatere publică cu titlul ’’ŞI EU CONTEZ’’, în care specialişti din
domeniul social, medical şi administrativ au expus noutăţile legislative în interesul
persoanei cu dizabilităţi şi au promovat exemple de bună practică în materie de
servicii adresate persoanelor cu dizabilităţi.
Evenimentul s-a desfăşurat în sala de şedinţe a instituţiei de la ora 13:00.
De asemenea, a avut loc și un atelierul de creație - ¨Spiridușii lui Moș Nicolae¨, unde
prichindeii asociației au făcut felicitări și au fost premiați de către organizatori.
În holul Primăriei Mioveni, a fost deschisă și o expoziţie cu vânzare, iar
fondurile strânse din vânzarea obiectelor vor fi oferite asociației.
Număr aproximativ de participanți: 150 persoane.
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1 – 25 decembrie 2019 – Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural
Mioveni, a organizat în perioada 1 – 25 decembrie 2019, serile de colinde și de
concerte din cadrul celui mai așteptat eveniment de iarnă din Mioveni - Târgul de
Crăciun, ediția a IV-a – desfășurat în centrul civic al orașului, zilnic, de la ora 17.00.
Ediția din anul 2019 a avut ca noutate patinoarul din centrul civic, ce este disponibil
din luna decembrie până la sfârșitul lunii februarie a anului 2020. Au revenit atracțiile
permanente ale târgului: bradul împobodit, căsuțele frumos decorate, aromele de
ciocolată caldă și vin fiert, animația stradală, căsuța Moșului și luminițele de sărbători,
ce ne introduc în atmosfera de sărbătoare, transformând orașul într-un loc de poveste.
În prima seară a Târgului de Crăciun, orașul Mioveni, a fost colindat de către
elevii Școlii de Arte și Meserii Pitești, Corala bărbătească "D.G. Kiriac" Pitești și
Corala "Sfânta Maria" a Centrului Cultural Mioveni.
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Cea de-a doua zi a Târgului de Crăciun, a fost dedicată folclorului. Pe scenă au
urcat elevii Școlii de Arte și Meserii Pitești, Ansamblul "Balada Humorului", care ne-a
încântat cu obiceiurile și tradițiile specifice zonei Bucovinei, Nicolae Datcu și Marcela
Fota.
În ce-a de a treia zi, la Târgul de Crăciun Mioveni, ediția a IV-a, au fost
prezenți: elevii cursului de canto al Centrului Cultural Mioveni - îndrumați de
Alexandra Martin, Ștefania Voicu, Claudia Ghena, Wendell, Amna și Alina Eremia
alături de trupa sa. Manifestările celei de a treia zi a fost prezentat de Cătălin Măruță.
Târgul de Crăciun Mioveni, a continuat pe 15 decembrie 2019, în centrul civic
al orașului. Pe scenă au urcat: elevii de la Clubul Copiilor Mioveni, coordonați de
prof. Iuliana Radu, Andra Angelescu, Maia Cârstea, Ana Damaschin, Cerasela
Băltărețu, Nicoleta Oancea & Band, Sandra N și Randi & Band.
„Târgul de Crăciun Mioveni 2019” a fost vizitat de către locuitorii orașului și nu
numai până în data de 31 decembrie 2019, în intervalul orar 10:00 – 22:00, unde au
avut ocazia de a cumpăra produse specifice sărbătorilor de iarnă dar și face mișcare
patinoarul în aer liber. Deasemenea la Târg a fost prezent Moș Crăciun, spiridușii și
renul.
Număr aproximativ de participanți: 10.000 persoane;
• FESTIVAL DE TRADIȚII ȘI OBICEIURI
19 decembrie 2019 - Elevii și preșcolarii instituțiilor de învățământ din Mioveni și
nu numai au venit cu colindul la Primărie. Pe lângă angajații Primăriei, colindătorii au
fost întâmpinați și de personaje de poveste precum omul de zăpadă Olaf și Elful
Năzdrăvan, care au cântat și dansat alături de copii. Moș Crăciun nu a lipsit nici el și,
ajutat de frumoasa Crăciuniță, a împărțit cadouri tuturor colindătorilor, după ce s-a
lăsat vrăjit de colindele magice ale copiilor.
Rând pe rând, grupurile fiecărei școli și grădinițe au surprins, nu doar pe Moș
Crăciun, ci întreg auditoriul, cu o varietate impresionantă de colinde și cu costumații
spectaculoase.
Număr aproximativ de participanți: 500 persoane;

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856

Page

20 decembrie 2018 –- Ca în fiecare an, Centrul Cultural Mioveni a organizat
evenimentul „Iată vin colindători” unde elevii la cursurile oferite gratuit de instituție
au participat la manifestare. Evenimentul s-a desfășurat în sala mare a Centrului
Cultural Mioveni unde colindătorii au încântat publicul prezent cu momente tematice
deosebite.
Alături de reprezentații Administrației locale, la eveniment a fost prezent și Moș
Crăciun care a împărțit cadouri tuturor colindătorilor.
Număr aproximativ de participanți: 1.000 persoane;
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• REVELION 2019 – 2020
31 decembrie 2019 – „Revelion 2019 - 2020”, Consiliul Local, Primăria și
Centrul Cultural Mioveni a organizat la cumpăna dintre ani, în Centrul Civic al
orașului un impresionant foc de artificii La eveniment au participat cetățenii orașului
și nu numai dar și reprezentanți ai autorităților locale.
Număr aproximativ de participanți : 8.000 persoane;
f3.2. Analiza altor programe realizate:
• COMEDY IMPROV SHOW
14 februarie 2019 - Centrul Cultural Mioveni a fost gazda unui show de
excepție susținut de trupa de umor “Obligo”.
Spectacolul de comedie s-a desfășurat fără repetiții, acțiunea a fost dezvoltată
cu ajutorul publicului spre încântarea acestuia. Acest lucru a făcut ca spectacolul sa
fie unul original.
Număr aproximativ de participanți: 150 pers.
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22 martie 2019 - La Mioveni a avut loc lansarea filmul documentar „CINE A
FĂCUT ROMÂNIA MARE”, în prezența ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și
Muscelului, a prefectului Emilian Dragnea, a primarului orașului Mioveni, Ion
Georgescu, a directorului Bibliotecii Județene, Octavian Sachelarie, a directorului
Muzeului Județean, Cornel Popescu, a președintelui Asociației Ordessos, Emil Vlaicu
și a unei impresionate audiențe formată din istorici, oameni de cultură, reprezentanți ai
mediului academic, invitați speciali, cadre militare, consilieri locali, profesori, studenți
și elevi.
Producția unică este un regal de interviuri cu personalități ale României actuale,
ilustrată cu imagini din viitorul film artistic “JURNAL DE RĂZBOI” - peliculă
independentă ce va putea fi apreciat ca, probabil, cea mai mare producție
cinematografică construită pe baza a două jurnale de război de acum o sută de ani,
aparținând a doi ofițeri ai armatei române: sublocotenenții argeșeni Gheorghe Bădescu
din Slănic și Nicoale Șuța din Domnești.
Documentarul este o superbă renaștere a mândriei de a fi argeșean și un exemplu
de a spune că județul s-a aflat în fruntea luptei pentru afirmarea identității naționale.
Evenimentul a fost organizat de Asociația Ordessos, în parteneriat cu Primăria
orașului și Centrul Cultural Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 200 persoane.
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• „VIITOR PENTRU TINERI” - un proiect pentru tinerii din Mioveni
25 martie 2019 – “Nu vor să muncească opt pe zi într-un birou, vor mult timp
liber şi să lucreze doar dacă au inspiraţie. Sunt generaţia Z, pentru că stilul lor despre
viaţă este complet diferit, schimbând regulile după care societatea s-a ghidat până în
prezent”. Pentru a căuta și oferi explicaţii, pentru a vedea cum pot fi stinse conflictele
dintre generaţii şi pentru a afla spre ce ne îndreptăm, Primăria Mioveni împreună cu
unitățile de învățământ din oraș și Centrul Cultural organizează, o acțiune tematică de
conștientizare și dezvoltare personală educativ-formativă, în cadrul proiectului
educațional “Viitor pentru Tineri”, coordonat de consilierul educativ, George Nilă.
În cadrul unei întâlniri interactive au participat invitați din mai multe domenii de
activitate precum profesor Laura Cepărean, comisar Emanuel Conea – directorul
Penitenciarului Colibași, inspector principal Andrei Stancu din cadrul Serviciului de
Investigații a Criminalității Economice – Poliția București, autor al unor volume de
poezie și alți invitați, care au vorbit tinerilor despre provocări, decizii și modelele care
trebuie urmate în noua societate pe care ei o vor construi.
Număr aproximativ de participanți: 200 pers.
• FESTIVALUL PRIMĂVERII
6 Aprilie 2019 - În sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni, a avut loc
cea de-a XI-a ediție a FESTIVALULUI PRIMĂVERII, concurs ce se adresează
elevilor din ciclul primar din întreg județul. La această ediție au participat aproximativ
250 de elevi, la toate secțiunile propuse de organizatori.
Scopul festivalului este acela de a stârni interesul elevilor pentru participarea la
activităţi extraşcolare ce presupun cultivarea şi dezvoltarea aptitudinilor pentru
frumos, iar ca obiective organizatorii și-au propus să le dezvolte spiritul de competiţie,
spontaneitatea, creativitatea, expresivitatea, să cultive în rândul participanţilor spiritul
de fair-play, să le dezvolte simţul critic şi autocritic, să formeze şi să dezvolte elevilor
capacitatea de a transmite, prin muzică, dans şi poezie sentimente, trăiri și emoţii.
Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Primăria orașului, Consiliul Local,
Centrul Cultural Mioveni și Asociația de părinți a Școlii „Liviu Rebreanu”.
Număr aproximativ de participanți: 400 pers.
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14 aprilie 2019 - La Cula Racovița a avut loc evenimentul intitulat
„REDESCOPERIREA SATULUI ROMÂNESC. VIAȚA ARGEȘENILOR LA
SATE”. În programul evenimentului au fost: vizită și scurtă prezentare a exponatelor
din Colecția publică etnografică „Prof. Constantin Năstase”, discursuri despre satul
românesc și viața argeșenilor la sate, iar la final cei prezenți au asistat la un atelier de
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creație, realizat de elevii cursului de „Abilități practice” coordonat de Carmina
Iordachi.
Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local, Centrul
Cultural Mioveni, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului în parteneriat cu Muzeul
Județean Argeș și Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești.
Număr aproximativ de participanți: 150 pers.
• SPECTACOLUL UMANITAR „ÎMPREUNA PENTRU BOGDANA”
23 aprilie 2019 - Spectacolul Umanitar „Împreună pentru Bogdana” a fost
posibil cu participarea excepțoinală a unor artiști de marcă precum: Petrică Mâțu
Stoian, Cristina Turcu-Preda, Daniela Cernea, Maria Loga, Rodica Mitran, Victorița
Lăcătușu, Alin Matei, acompaniați de Orchestra Doina Argeșului - dirijor Vigil
Iordache, se vor afla pe scena Cetrului Cultural Mioveni.
Concertul a avut o latură umanitară, pentru salvarea vieții tinerei scriitoare
Bogdana Elena Simionescu, diagnosticată cu necroză vasculară și osteoporoză
postoperatorie. Spectacolul va fi urmat și de lansarea volumului ,,Sufletul, Dumnezeu,
Lumina, Iubire si Cuvant" - al poetei Bogdana Elena Simionescu.
Intrarea a fost liberă, însă cei care au dorit să o ajute pe Bogdana au putut face
donând bani în timpul concertului în urnele amplasate în sală, sau în conturile deschise
pe numele acesteia. Spectacolul a fost organizat de Centrul Cultural Județean Argeș,
cu sprijinul Consiliului Județean, al Primăriei orașului Mioveni și al Centrului Cultural
Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 150 pers.
•
FESTIVALUL-CONCURS DE
FRANCEZ „ANNA DE NOAILLES”

POEZIE,

CANTEC

SI

TEATRU

1 iunie 2019 - Concursul s-a desfăşurat pe patru secţiuni (recitare, solist-vocal,
grup vocal și teatru/monolog) și pe două categorii de vârstă (7-10 ani și 11-15 ani) și
a reunit sute de participanți. Festivalul a fost organizat de asociaţia de prietenie
Mioveni-Landerneau, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Liceul
Teoretic “Iulia Zamfirescu”, Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia şi Centrul Cultural
Mioveni.
Număr aproximativ de participanți : 480 de persoane;

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al. Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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19 iunie 2019 - Societatea de distribuție de film Transilvania Film în parteneriat
cu Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni vă așteaptă la
premierea filmului “Parking”, cel de-al patrulea lungmetraj semnat de regizorul Tudor
Giurgiu. Proiecția în premieră, la Mioveni, a filmului “Parking” a avut loc pe 19
iunie, în sala Centrului Cultural Mioveni.
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• FILMUL „PARKING”
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Pelicula Parking spune povestea lui Adrian, un tânăr poet român care emigrează
ilegal în Spania anului 2002. Odată ajuns în Cordoba, viața lui se transformă într-o
aventură complicată, pendulând între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreață
spaniolă și dorul de casă. Călătoria lui în căutarea marii iubiri se va transforma într-o
poveste surprinzătoare, sensibilă și plină de provocări.
Din distribuție fac parte actori spanioli de talie internațională precum Belén
Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, dar și actori români foarte îndrăgiți, precum
Carmen Florescu, Valentin Popescu, Emilian Oprea, Fülöp Erzsébet Paul Cimpoieru și
Mihai Smarandache.
Număr aproximativ de participanți: 150 pers.
• FESTIVALUL DOGARILOR
10 august 2019 - De asemenea, prima ediție a Festivalului Dogarilor și
sărbătoarea “Zilei Fiilor Satelor Racovița și Clucereasa” a fost integrată în cadrul
manifestărilor prilejuite de Festivalul Național de Folclor Mioveni.
Evenimentul a cuprins manifestări cultural-artistice care au inclus ateliere
meșteșugărești, expoziții tematice și prezentare de dansuri populare.
Meşterii populari prezenți la festival au încântat vizitatorii cu produse tradiţionale,
lucrate manual cu multă migală, iar ansamblurile ce au dansat și cântat au dat o notă
de autenticitate acestui eveniment. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu simbolic cu “Hora
Satului”.
Prin organizarea acestui festival s-a dorit promovarea tradițiilor meșteșugărești
vechi precum dogăritul și crearea unui brand local pentru orașul Mioveni, cu scopul
promovării patrimoniului cultural și artistic, respectiv Cula Racovița și includerea în
circuitul turistic național.
Evenimentul a fost organizat de către Centrul Cultural, în parteneriat cu Primăria
orașului Mioveni și Școala Populară de Arte și Meserii Pitești.
Număr aproximativ de participanți: 500 pers.
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15 august 2019 - Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni
a organizat un concert de promenadă, susținut de Fanfara Județeană ,,Constantin
Brâncoveanu”, din Vâlcea.
Evenimentul s-a desfășurat în Centrul Civic al orașului și a curpins un repertoriu
diversificat precum marșuri celebre, valsuri, polci, uverturi, prelucrări folclorice din
diferite regiuni ale țării dar și alte interpretări celebre.
Număr aproximativ de participanți: 500 pers.
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• DE SFÂNTA MARIA, LA MIOVENI VOR RĂSUNA ACORDURI DE
FANFARĂ!
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• ANDRA- TRADIȚIONAL
19 septembrie 2019 - Andra a susţinut la Mioveni, concertul TRADIȚIONAL,
din cadrul turneului național, unde a interpretat piese iubite din folclorul românesc,
culese din toate regiunile istorice ale țării.
Concertul a fost de-a dreptul emoţionant, atât pentru spectatori, cât şi pentru
Andra. Cântăreaţa s-a emoţionat în timpul spectacolului, atunci când a vorbit despre
familia și invitații săi.
Nume mari ale muzicii i s-au alăturat la acest spectacol inedit. Andra a invitat
artiști consacrați în genuri muzicale diferite, pentru a oferi o experiență cât mai
bogată, pentru toate gusturile. Este vorba de Steliana Sima, Veta Biriș, Mioara Velicu,
Ionuț Dolănescu, Constantin Enceanu, Ionuț Fulea, Adrian Daminescu și Uddi.
Andra a creat alături de Adrian Daminescu un moment foarte emoționant. Cei doi
au cântat „România“, un cântec cu un mesaj tulburator, de suferință pentru problemele
cu care se confruntă țara, iar publicul a aplaudat minute în șir interpretarea lor plină de
pasiune.
Andra s-a întoars în acest an la Mioveni, după show-ul susținut anul trecut în
cadrul Târgului de Crăciun, la melodiile de suflet cu care a crescut. Acest concept nu a
fost o surpriză pentru fanii care adesea o compară cu Maria Tănase, un simbol al
muzicii tradiționale autentice românești.
Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul
Cultural Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 10.000 pers.
•

BALUL GOLD HEAVEN - IULIA ZAMFIRESCU”

16 noiembrie 2018 - „Balul Centenarului - Iulia Zamfirescu”. Ca în fiecare
an elevii Liceului Teoretic « Iulia Zamfirescu » au organizat o petrecere pentru a ura
« Bun venit!» colegilor din clasa a noua. Cei mai frumoși boboci își vor disputa mult
râvnitele titluri de Miss și Mister Boboc 2019. Cel care a încins atmosfera din punct
de vedere musical a fost artistul NANE.
Evenimentul a avut loc ca urmare a unui parteneriat între Consiliul Local,
Primăria, Centrul Cultural Mioveni și Liceul Teoretic «Iulia Zamfirescu».
Număr aproximativ de participanți: 1.000 de persoane;
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10 decembrie 2019 - În sala de spectacole a Centrului Cultural Moveni, s-a
desfășurat piesa de teatru ”Arlecchino & friends”. Spectacolul pus în scenă de tinerii
actori a fost dinamic, un spectacol-exercitiu de commedia dell' arte, ce a încântat
publicul prezent.
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• ARLECCHINO &FRIENDS
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Arlecchino, personajul central, mereu un încurcă-lume, a reușit şi de data asta să fac o
boacănă. Fără să vrea, sau poate nu, anunţă sosirea în oraş a unui negustor care a pus
ochii pe fata stăpânului său, povestea sfârșindu-se cu un final fericit.
Evenimentul a fost organizat de către Primăria orașului, Consiliul Local și
Centrul Cultural Mioveni.
Număr aproximativ de participanți : 150 de persoane;

CURSURILE GRATUITE
În cadrul instituției au loc un număr de 13 cursuri oferite în mod gratuit copiilor
și tinerilor, frecventate de aproximativ 750 cursanți. Cursurile desfășurate în cadrul
Centrului Cultural Mioveni sunt : Abilități practice, Artă modernă și Iconograﬁe,
Balet, Canto muzică ușoară, Dans modern/sportiv, Dans popular, Dans popular
(ansamblul Plai de Dor), Mandolină, Modelaj în lut, Pian, Pictură, Teatru și Vioară.

Manager,
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