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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 instituţia, 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:
1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în
raport cu sistemul instituțional existent;
2. Îmbunătățirea activității instituției;
3. Organizarea / sistemul organizațional al instituției;
4. Situația economico-financiară a instituției;
5. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru
îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de
autoritate;
6. Evoluția economico-financiară a instituției pentru următoarea perioadă de
management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către
autoritate.
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În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: 02.04.2018 la 31.12.2018, reprezentând
prima 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.
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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;
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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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2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform
criteriilor de performanţă ale instituţiei.
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.
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.

Partea II
A.
Propuneri manifestări cultural-artistice pentru următoarea perioadă de
management;
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B.
Proiecte propuse pentru introducerea în programul minimal pentru
următoarea perioadă de management.
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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 defăşoară 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 invăţământ 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 Topârceanu”,
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.
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Alături de instituţiile mai sus menţionate, se constată faptul că Biblioteca
Orăşenească, precum şi Biblioteca Franceză şi carte tehnică, 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.
În cadrul Centrului Cultural Mioveni funcţionează redacţia Ziarului de Mioveni,
ziar în care sunt mediatizate toate activităţile desfăşurare 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)

rudimentară) (sunet, microfoane, lumini);
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PUNCTE SLABE:

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

Repartizarea echilibrată a numărului de posturi aferente fiecărui compartiment
în raport cu activitățile desfășurare în cadrul acestora;

Insuficienta punere în valoare a monumentului istoric Cula Racovița, care
găzduiește Muzeul Etnografic Prof. C. I. Năstase, prin neincluderea acestuia în
circuitul turistic cultural local;

Dotarea tehnică a sălii de spectacol a Centrului Cultural este una foarte veche,
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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, la Centrul Cultural Mioveni a unei
săli de spectacole de dimensiuni apreciabile precum și a altor săli dotate corespunzător
și a unei tipografii digitale;
✓
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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Inexistența unui Consiliu științific;

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
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.
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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 populaţia 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;
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Eforturile managementului Centrului Cultural Mioveni , în perioada 2018-2020
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;
- 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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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 promovare de persoanele mai în vârstă, care
au misiunea de a le trasmite mai departe generaţiilor tinere. Amintim aici
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- Acţiune amplă de informare concretizată prin contacte cu organizaţi de tineri
(A.I.V Mioveni), asociaţii ale pensionarilor (Asociaţia pensionarilor Viaţă Lungă,
Mioveni şi Asociaţia persoanelor cu handicap Speranţa Vieţii, 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;
- 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 și adolescenții 12-17 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, toate activitățile întreprinse de
Centru, ca acestea să fie îndreptate către cetățean, într-un 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
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evenimentele organizate în parteneriat cu cele două asociaţii de pensionari din oraş:
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap sau sărbătorirea cuplurilor ce
sărbătoresc 50 de ani de căsătorie.

CENTRUL CULTURAL MIOVENI
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active cu o ofertă clară și inedită pentru public și totodată pentru artiști independenți
sau alți actori culturali.
B.
Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea
acesteia:

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al.Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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În aceeași perioadă, 02.04 – 31.12.2018, Centrul Cultural Mioveni a fost
partener în organizarea și desfășurarea altor evenimente dar a organizat și evenimente
sub egida „Centenarului Marii Uniri”. Evenimentele desfășurate în perioada raportată
sunt:
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În perioada 02.04 – 31.12.2018 Centrul Cultural Mioveni a desfăşurat 50 de
proiecte (evenimente). Au fost realizate 23 proiecte cuprinse în Programul Minimal –
Anexa nr. 2 la Contractul de management, acestea fiind:
1. Sărbătoarea Muncii, Primăverii și a Bucuriei;
2. Înălțarea Domnului- Depunere de coroane la monumentele eroilor ;
3. Ziua Europei – 9 Mai;
4. Lansare de carte « Contribuția Argeșenilor și a Muscelenilor la Întregirea
României »;
5. Lansare de carte „Timpul Chinei - Statul în secolul XXI, Modelul chinez”;
6. Lansare volum de poezii intitulat „Valsând prin ploaia vieții”;
7. Ziua Internațională a Copilului ;
8. Teatru pentru copii « Frozen, Regatul de gheață » ;
9. Zilele Orașului Mioveni;
10. Campionatul Național de RallyCross;
11. Festivalul Internațional de Folclor „Carpați”;
12. Lansare de carte „Poarta 3 - mașina cu nume de țară Dacia”;
13. „Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Târgul Meșterilor Populari”/ Ziua
Produselor Românești;
14. „Festivalul Național de teatru – Ludicus”;
15. Ziua Armatei - Lansare de film – „Jurnal de război”;
16. Teatru pentru copii: „Gâscănelul lăusăros”;
17. „Focul lu` Sumedru”;
18. 1 decembrie 2018 – Ziua Națională a României, sărbătorită în An Centenar;
19. Aprinderea iluminatului ornamental cu ocazia Sărbătorilor de iarnă;
20. Târgul de Crăciun – Mioveni 2018, ediția a III-a;
21. Spectacol pentru copii „Ceata lui Zâmbilici”;
22. Iată vin colindători/ Pomul de Iarnă;
23. Revelion 2018 – 2019.

CENTRUL CULTURAL MIOVENI
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1. Olimpiadei Naționale la disciplina Tehnologii - domeniul Mecanică;
2. Concurs Național de Dans „Împreună pentru Viitor” ;
3. « 2018 Anul European al Patrimoniului »- „Patrimoniul Național Construit în
Colaps” ;
4. Târgul de echipamente și utilaje agricole „Agro Pitești ;
5. Ziua Tineretului ;
6. Ziua Portului Popular;
7. Proiect educativ „În Pași de Dans” ;
8. Sesiunea Științifică a Academiei Oamenilor de Știință din România ;
9. « Spectacol de talente »;
10. Festivalul-concurs de poezie, cantec si teatru francez „ANNA DE NOAILLES”
11. Renault Day;
12. Turneul Muzical Național 2018 – „România în Sărbătoare”;
13. Spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri ;
14. Sărbătorile Argeșului și Muscelului la Muzeul Pomiculturii și Viticulturii
Golești” ;
15. Concert de jazz – „Trespass Trio”;
16. „Eduxanima” – program de informare;
17. „Ziua Mondială a Educației” ;
18. Proiecție de film – «La Centenar prin filmul românesc »;
19. Spectacol extraordinar « Tudor Gheorghe »;
20. „50 de ani de la înființarea colecției muzeistice – Cula Racovița” ;
21. Balul Centenarului - Iulia Zamfirescu” ;
22. Proiect educațional „Cântecele Unirii” ;
23. Proiecție de film – „Cine` marele război” ;
24. Un general cât un Centenar ;
25. Sfințirea Monumentului Eroilor din Clucereasa;
26. Proiecție de film - «Moromeții II»;
27. Serbarea cursurilor Centrului Cultural Mioveni;
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b1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității
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O parte din proiectele prevăzute în programul minimal anual la anexa 2 la
Contractul de Management au fost realizate înaintea perioadei de raportare, conform
„Agendei Proiectelor culturale pentru anul 2018”.
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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.
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 Europei;
 Ziua Eroilor – Înălțarea Domnului;
 Ziua Națională a Portului Popular;
 Campionatul Național de RallyCross ;
 Zilele Orașului Mioveni ;
 Sărbătorile Argeșului și Muscelului la Muzeul Pomiculturii și Viticulturii
Golești;
 Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului ;
 Spectacol extraordinar « Tudor Gheorghe » ;
 50 de ani de la înființarea colecției muzeistice – Cula Racovița
 Ziua Naţională a României – 1 Decembrie
 Târgul de Crăciun – Mioveni 2018;
 Sărbătorile Crăciunului şi ale Anului Nou – o perioadă bogată în obiceiuri, ce
diferă de la o zonă la alta, cuprinzând marile sărbători creştine, prăznuite în această
perioadă.

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al.Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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III. Dezvoltarea fenomenului cultural pe plan local

13

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:
 Concursul Național de dans « O șansă în plus pentru viitor » – eveniment
adresat preşcolarilor, elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal de etnie din țară;
 Ziua Internațională a copilului;
 Proiect educațional « În pași de dans» - eveniment adresat preşcolarilor,
elevilor din ciclul primar, gimnazial din județ ;
 « Spectacol de talente » adresat tinerilor talentați la muzică, dans și teatru ;
 Festivalul Național de Teatru « Ludicus » - unde au participat trupe de teatru
(gimnaziu și liceu) din țară ;
 Concursul județean « Cântecele Unirii » adresat elevilor talentați de la școlile și
liceele din județ;
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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:
 Lansări de carte - organizate la unul din sediile Centrului Cultural Mioveni,
cum ar fi: “Contribuția Argeșenilor și a Muscelenilor la Întregirea României”,
“Timpul Chinei – Statul în secolul XXI”, “Valsând prin ploaia vieții”, “Poarta 3 –
mașina cu nume de țară Dacia”
 Expoziţii – vernisaje: Expoziție de fotografie pe mătase Timpul Chinei – Statul
în secolul XXI”; Expoziţie „Eduxanima”, 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 și a Centenarului Marii
Uniri.
 Proiecții de film cum ar fi: Jurnal de război; La Centenar prin filmul românesc;
Cine’marele război – Ecaterina Teodoroiu și Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte
de război; Moromeții II.
 Proiecte și spectacole dedicate Centenarului Marii Uniri.
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 :
 Târgul Meșterilor populari;
 Festivalul Internațional de dans « Carpați » ;
 Focul lu’ Sumedru ;
 Iată vin colindători/ Pomul de Iarnă;

b3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al.Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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b2. Orientarea activității profesionale către beneficiari.
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
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.
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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.
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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 public de cultură – aşezământ cultural de drept public cu
personaliate juridică.
Organigrama actuală a Centrului Cultural Mioveni cuprinde un număr de 19
posturi, dintre care: 1 post de conducere şi 18 posturi de execuţie, fiind structurată pe
patru compartimente, după cum urmează:
- Compartimentul Financiar, Resurse Umane, Administrativ;
- Compartimentul Comunicare – asistență furnizori;
- Compartimentul Ansambluri folclorice ;
- Compartimentul Activități muzeografice.
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c1. Măsuri de organizare internă;
Centrul Cultural Mioveni a fost înfiinţat prin HCL nr. 118 din 27.10.2005,
modificată prin HCL nr. 149 din 13.12.2007 şi are în componenţă patru filiale: Casa
de Cultură Racoviţa, Căminul Cultural Colibaşi, Clădirea Multifuncţională Colibaşi şi
Căminul Cultural Făget.
În vedera eficientizării activităților specifice desfășurate de către Centrul Cultural
Mioveni pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost constituite:
• Comisia de inventariere anuală a elementelor de activ și pasiv aparținând
Centrului Cultural Mioveni - prin Decizia nr.59/9.11.2018;
• Certificarea documentelor justificative supuse vizei «bun de plată» - prin Decizia
nr. 16/02.04.2018 ;

www.centrulculturalmioveni.ro
oraș Mioveni, str. Aleea Înv. Al.Popescu, nr.5, județul Argeș; tel/fax: 0348.445.856
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• Curs de formare profesională pentru ocupația de Manager Cultural (Modul I) –
27.08 – 7.09.2018, conform contractului nr. 283/13.08.2018 și a adeverinței de
absolvire Nr. 3081/07.09.2018;
• Curs de formare profesională pentru ocupația de Manager Cultural (Modul II) –
12.11 – 16.11.2018, conform contractului nr. 383/30.10.2018 și a adeverinței de
absolvire Nr.4033/16.11.2018;
• H.C.L. nr73/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei și 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, precum și a
Regulamentului de Ordine Interioară aprobat prin HCL nr 211/15.11.2018.
Regulamentului de Ordine Interioară a fost adus la cunoștință personalului și
afișat la sediul instituției.
Au fost reactualizate fișele posturilor pentru întreg personalul Centrului Cultural
Mioveni, în conformitate cu Organigrama și Statul de funcții aprobate prin HCL.
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c4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare);
Personalul Centrului Cultural Mioveni este structurat după cum urmează: de
conducere, de specialitate şi auxiliar. Resursa umană a instituţiei este distribuită în
cadrul a patru compartimente:
- Compartimentul Financiar, Resurse Umane, Administrativ - 10 posturi;
- Compartimentul Comunicare – asistență furnizori – 3 posturi
- Compartimentul Ansambluri folclorice – 4 posturi;
-Compartimentul Activități muzeografice – 1 post.
Având în vedere deficitul de personal am hotărât prin Decizia nr. 21/2.05.2018
scoaterea la concurs a postului de îngrijitor, iar până la ocuparea postului a fost
detașată o persoană de la Primăria Mioveni, Piața Agroalimentară Dacia.
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c3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;
În perioada raportată nu au fost situații de delegare a responsabilităților și nici nu
s-au modificat limitele de competențe.
În urma Referatului cu nr. 89/14.01.2019, realizat de Compartimentul Juridic al
instituției a fost constituit Consiliul Administrativ ce își va desfășura activitatea prin
ședințe periodice în care se vor analiza și trasa principalele direcții privind activitatea
instituției.

www.centrulculturalmioveni.ro
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În perioada raportată au avut loc reîncadrări de personal în urma reluării
activității a două angajate aflate în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de
până la 2 ani.
În vederea eficientizării activităţilor specifice desfăşurate de către Centrul Cultural
Mioveni pentru realizarea obiectivelor propuse au urmat diverse forme de perfecţionare

profesională angajaţi ai instituţiei, după cum urmează:
Călinescu Alin Marian – Adeverință participare, Modulul I și II – “Curs de
formare profesională pentru ocupația de Manager Cultural”;
Moldoveanu Raluca – Diplomă de participare - Curs perfecționare de “Achiziții
publice pe înțelesul tuturor – de la planificare la atribuire”.
În ceea ce priveşte resursa umană externalizată, am făcut o evaluare concretă, în
funcţie de necesităţile determinate de activităţile desfăşurate.
c5.
Măsuri
luate
pentru
gestionarea
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;

patrimoniului

instituţiei,

În urma referatului cu nr. 3097/05.11.2018 prin care se propunea efectuarea
inventarului și a membrilor comisiilor s-a dat Decizia nr.59 / 9.11.2018 prin care s-au
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 252.090,41 lei întrucât utima casare a bunurilor din patrimoniu a
fost efectuată în 2015. Comisia de casare stabilită prin Decizia nr. 64/03.12.2018 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 – 560 lei;
 Centrul Cultural Mioveni (corp A) – 117.747,04 lei (mijloace fixe) + 49.957,33
lei (obiecte inventar);
 Centrul Cultural Mioveni (electronice) - 60.475,57 lei;
 Casa de Cultură Racovița – 19.225,77 lei;
 Cula Racovița – 2723,56 lei
 Centrul Cultural Mioveni (corp B) - 1401,14 lei.

www.centrulculturalmioveni.ro
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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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c6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii
sau a altor organisme de control în perioada raportată.
În perioada raportată nu s-au efectuat controale sau verificări din partea
autorităţii sau a altor organisme de control.
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lei
Cod indicator Program
02.04
31.12.2018

Total 30.05.30
53.000 lei

27.400 lei
15.000

0

5.900

6.500

128.050

124.800

2.948.000

2652.722,05

-

2.598

42.000

524.000

25.435,50
2.989.404,51

176.098,96
480.675

www.centrulculturalmioveni.ro
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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 venituri
36.10.50
II. TOTAL
CHELTUIELI, din
care
Sold la 31.03.2018
1)
Cheltuieli
de 10
personal

Realizat
– 02.04
–
31.12.2018
2.832.955,55
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Indicatori
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2) Bunuri și servicii
20
3)
Proiecte
cu finanțare
nerambursabilă
4) Cheltuieli de capital 71

2.617.202,96
-

490.000

2.466.740,36
-

41.989,15

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.
02.04.2018 - 31.12.2018
1.
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 0.72 lei
venituri - cheltuieli de capital)/nr. de
beneficiari
2.
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
3.
Număr de activităţi educaţionale
50
4.
Număr de apariţii media
1534
(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.
496/specacolul
„Tudor
Gheorghe” (bilete)
7.
Număr de expoziţii/Număr de
4
reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică
8.
Număr de proiecte/acţiuni culturale
50
9.
Venituri proprii din activitatea de 25.098 lei (bilete)
bază
10. Venituri
proprii
din 124.800 lei
donații/sponsorizări
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E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin proiectul de management:
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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 2.830.357,55 lei, realizate în
perioada 02.04 – 31.12.2018 și venituri realizate până la această dată în sumă de
159.046,96 lei. Cheltuielile totale pentru desfășurarea în condiții optime a tuturor
activităților propuse și asumate în contract au fost de 2.989.404,51 lei.
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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:
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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.
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.
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;
- Desfășurarea de activități de editare-tipărire.

e5. Strategia și planul de marketing
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- 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;
• 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.
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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
artistic
prin organizarea de festivaluriconcurs, dar și sprijinirea
tinerilor valoroși în afirmarea
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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

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 poetului național „Mihai Eminescu”
Unirea Principatelor Române
Ziua francofoniei
Ziua veteranilor de război
Ziua Europei
Ziua Națională a Franței
Ziua Armatei
Sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou
Înălțarea Domnului – Depunere de coroane la monumentele eroilor
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
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
Ziua Produselor Românești
Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului/ Târgul Meșterilor Populari
Festival Național de Teatru LUDICUS
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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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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Festivalul Primăverii
Festival de Hallowen
Cenaclu Literar
Expoziții
Sărbătorile Pascale
Piese de Teatru „Acasă sau la teatru”
Festivalul 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

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.
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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.
Ca idei de proiecte propun organizarea unor manifestări cum ar fi:
• Campaniile Umanitare „Venim în casa ta de Paște” și „Moș Crăciun vine
și la tine!”
• Săptămâna Europeană a Sportului
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e8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management.
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•
•
•
•
•

Ziua Mondială a Educației.
Ziua Internațională a femeii
Ziua Națională a Portului popular
Festivalul/Concurs Internațional de dans folcloric “MIOVENI”, Ediția I ;
Festival de tradiții și Obiceiuri

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 2019

Scurtă descriere Nr.
Denumirea
a programului
Proiecte proiectului

Nr.crt.

Program

1.

Programul are ca
obiect
de
Organizare organizarea
manifestări
în
a
manifestăril vederea
or cultural- promovării
oraşului Mioveni,
artistice de
16
cu
ocazia
promovare evenimentelor
a orașului dedicate anumitor
Mioveni
aniversări,
prin
incheierea
de
colaborări
şi
parteneriate
cu
unităţi
de
învăţământ, etc

Buget
prevăzut
pe
program
Ziua Internațională a 2.000 lei
persoanelor
cu
dizabilități
Ziua poetului naţional 1.000 lei
„Mihai Eminescu”
Unirea Principatelor
Române
1.000 lei

Ziua Francofoniei

2.000 lei
Ziua veteranilor de 2.000 lei
război

Ziua Europei
Ziua Armatei

2.000 lei
10.000
lei
Înăltarea Domnului 3.000 lei
– Depunere de coroane

Ziua

Națională

220.000
lei
10.000
lei
150.000
lei
a 20.000
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Zilele
Orașului
Mioveni
Program artistic de
Moș Nicolae
Târgul de Crăciun
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la monumentele eroilor
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României
Serată
muzicală
literă
Sărbătoarea Recoltei
pe Valea Argeșului

lei
5.000 lei

23.000
lei
Aprinderea iluminatului 2.000 lei
ornamental cu ocazia
Sărbătorilor de Iarnă –
minispectol pe platoul
Casei de Cultură

Cupa Rally Cross 5.000 lei
Mioveni
2.

Identificarea
tinerelor
talente
în
domeniul
culturalartistic

Programul are ca
scop descoperirea
tinerelor talente
din
rândul
elevilor
în 8
domeniul
cultural-artistic,
cu
ocazia
concursurilor
organizate
în
cadrul Centrului
Cultural Mioveni

Ziua porților deschise
la Centrul Cultural
Mioveni
Ziua Internațională a 30.000
Copilului
lei
Teatru pentru copii
25.000

lei
Festivalul Național de 45.000
Teatru « Ludicus »
lei
Festivalul Primăverii 10.000
lei
Festival de Hallowen 10.000
lei
Cenaclu Literar
15.000
lei
Concursul de Limba 4.000 lei
și Literatura Romană
« Nicolae Rizea »

Programul
urmărește
dezvoltarea
fenomenului
8
cultural pe plan
local,
prin
diversificarea
paletei
de
servicii culturale
pe care le poate
oferi
Centrul
Cultural

Expoziții - vernisaje
Sărbători Pascale

5.000 lei
15.000
lei
Concurs « Tradiții 15.000
de primăvară »
lei
Festivalul de teatru 100.000
Mioveni
Sărbătoarea Muncii, 30.000
Primăverii și a lei
Bucuriei
Festival de film
25.000
lei
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Dezvoltarea
fenomenului
cultural pe
plan local
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3.
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Lansare de carte
2.000 lei
Spectacol de colinde
« O,
ce
veste
minunată »

Elaborarea
de reviste şi
publicaţii de
specialitate

Programul
va
urmări punerea
în valoare a 7
tradițiilor,
meșteșugurilor
și obiceiurilor
locale

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

TOTAL
GENERAL

Nr.
crt.
(1)

20.000
lei
Târgul
meșterilor 25.000
populari
lei
Festivalul
100.000
Internațional
lei
« Carpați »
Focul lui Sumedru
10.000
lei
Izvorul Tămaduirii
5.000 lei
Sărbătoarea
Rusaliilor
Serbările
Crăciunului
Spectacol colinde
Broșură
de
prezentare
a
Centrului Cultural
Publicarea
« Ziarului
de
Mioveni

5.000 lei
5.000 lei

2.000 lei

5.000 lei

Broşură de prezentare 2.000 lei
a oraşului Mioveni

968.000
lei

Categorii
(2)
TOTAL VENITURI, din care:

1.

Dragobete

1.a. venituri proprii, din care:
1.a.1.venituri din activitatea de bază

Anul
2019
(3)
5.178.888
lei
250.000
15.000

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

27

5.

Cercetarea
și punerea
în valoare a
tradițiilor,
meșteșuguri
lor
și
obiceiurilor
locale

Page

4.
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1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenții/alocații

2.

TOTAL CHELTUIELI,
din care:
2.a. cheltuieli de personal, din care:
2.a.1. cheltuieli cu salariile
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

200.000
35.000
4.928.888
5.178.888
946.888
768.000
178.888
3.748.000
2.000.000
178.000
10.000
993.000
567.000
484.000

f2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru următoarea perioada de
management.
la sediu: 2.500
în afata sediului: 80.000
f3. Analiza programului realizat:
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• SĂRBĂTOAREA MUNCII, PRIMĂVERII ȘI A BUCURIEI;
28 - 29 Aprilie 2018 – „Sărbătoarea Muncii, Primăverii și a Bucuriei” s-a
desfășurat pe platoul Făget - zona de picnic, unde au fost prezenți producători de
bunuri tradiționale, meșteri populari, comercianți dar și un parc de distracție și jocuri
destinate copiilor.
Pe parcursul ambelor zile au fost organizate spectacole de muzică și dans
tradițional. Astfel, pe scenă au urcat artiștii și ansamblurile folclorice ale Centrului
Cultural, elevii de la „Clubul copiilor Mioveni”, dar și îndrăgita artistă Maria
Constantin.
Număr aproximativ de participanți: 3.500 de persoane;
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f3.1. Analiza programului minimal realizat:
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• ZIUA EROILOR - ÎNALȚAREA DOMNULUI ;
17 mai 2018 – „Ziua Eroilor - Înălțarea Domnului”. În anul Centenarului Marii Uniri
au fost comemorați eroii, astfel că și în orașul Mioveni, ca în fiecare an, au fost
oficiate slujbe de pomenire la cele 6 monumente ridicate în cinstea eroilor neamului
românesc, unde s-au despus coroane de flori și s-au adus omagii.
Număr aproximativ de participanți : 300 de persoane;
• ZIUA EUROPEI – 9 MAI
Orașul Mioveni a marcat Ziua Europei, sub egida Centenarului Marii Uniri, printr-o
serie de manifestări culturale.
Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură Racovița, într-un spațiu încărcat
de istorie, unde au fost prezente oficialități locale și județene, reprezentanți ai
Asociației Veteranilor de Război, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria,
Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Basarab I, Asociația Corul
Veteranilor de Război Mihai Viteazu și reprezentanta Instituției Avocatul Poporului
Pitești, Mihaela Stănciulescu, general de brigadă în retragere Constantin Năstase. În
cadrul evenimentului am avut în premieră, în județul Argeș, expoziția ”Arc peste
timp” cu obiecte ce au aparținut familiei regale, colecționate de Gabriel Despa. Cei
prezenți s-au bucurat de momentele artistice oferite de către Ansamblul Folcloric
Mugurașii Mioveniului și Corul Veteranilor Mihai Viteazul.
Evenimetele dedicate Zilei Europei, au continuat la Centrul Cultural Mioveni,
unde în parteneriat cu Instituțiile de învățământ din oraș, s-a organizat o sesiune de
comunicări, având ca temă semnificația zilei. De asemenea, elevii Centrului Cultural
au participat la un atelier de pictură, sub îndrumarea prof. Lucia Galan.
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• LANSARE DE CARTE „TIMPUL CHINEI - STATUL IN SECOLUL
XXI, MODELUL CHINEZ”
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•
LANSARE DE CARTE « CONTRIBUȚIA ARGEȘENILOR ȘI A
MUSCELENILOR LA ÎNTREGIREA ROMANIEI »
9 Mai 2018 - Lansare de carte, „Contribuția Argeșenilor și a Muscelenilor la
Întregirea României”, autor prof. Cristian Ștefan. Evenimentul a avut loc sub egida
Centenarului Marii Uniri, la Casa de Cultură Racovița. În cadrul evenimentului a avut
loc și o expozișie de documente, hărți și alte obiecte istorice ce datează din perioada
anilor 1980, dar și un moment artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Mugurașii
Mioveniului”.
Număr aproximativ participanți: 350 persoane;
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29 Mai 2018 - Lansare de carte, „Timpul Chinei - Statul în secolul XXI, Modelul
chinez”, autor Dan Tomozei. Lansarea celor două volume (proză și album foto) a avut
loc în sala de spectacole a Centrului Cultural unde autorul a făcut o incursiune în timp
și în spațiul unui teritoriu ce reprezintă un model demn de urmat pentru alte popoare.
Pe lângă lansarea cărții evenimentul a cuprins și o expoziție de fotografie imprimată
pe mătase în foaierul instituției. Participanții la eveniment au primit din partea
organizatorului un volum cu autograful scriitorului și jurnalistului Dan Tomozei.
Număr aproximativ de participanți: 170 de persoane;
• LANSARE VOLUM DE POEZII INTITULAT „VALSAND PRIN PLOAIA
VIEȚII”
31 Mai 2018 – Lansarea volum de poezii intitulat „Valsând prin ploaia vieții”,
autoare tânăra Bianca Mîciu. La eveniment au fost prezenți o parte din colegii
scriitoarei, admiratori, profesori dar și oficialități locale.
Număr aproximativ de participanți : 100 de persoane;
• ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI
1 iunie 2018 - Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul a fost dedicat copiilor de
toate vârstele, debutând cu demonstrații de judo, karate și bascket pe platoul din
centrul civic, dar și desene pe asfalt.
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• TEATRU PENTRU COPII „FROZEN, REGATUL INGHEȚAT”
4 Iunie 2018- Spectacol de teatru „Frozen, Regatul înghețat” a fost inspirat din
basmul Crăiasa Zăpezilor și s-a desfășurat în sala mare a Casei de Cultură a
Sindicatelor « Dacia » Mioveni. Reprezentația s-a dovedit a fi un show muzical în
limba română cu dansuri și momente de balet unice, costume și decoruri de basm,
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Pe parcursul întregii zile au fost organizate demonstrații sportive și un concurs de
șah, în parteneriat cu Cluburile Sportive din oraș, dar și unitățile de învățământ. De
asemenea, participanții au avut parte de surprize atent pregătite de către organizatori
(Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni) și anume, întâlnire cu
personaje pe picioroange, personaje din basme și desene animate.
Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol susținut de către artiști locali, trupele de
dans ce activează în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor « Dacia » Mioveni, elevii
Clubului Copiilor Mioveni, elevii Centrului Cultural și artistul Dorian Popa.
Pe tot parcursul evenimentului au fost oferite: tricouri, șepci și baloane tuturor
celor prezenți.
Număr aproximativ de participanți: 7000 de persoane;
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într-o lume de vis, alături de cele mai îndrăgite personaje : Prințesa Ana, Regina Elsa,
Prințul Hans, Kristoff, Olaf.
Spectacolul magic produs de Theatre du Soleil și echipa muzicalului a reușit să
atragă un număr de 500 de copii din Mioveni și nu numai.
Număr de participanți : 500 de persoane;
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Pe scena Centrului Cultural a avut loc un moment oficial de referință pentru orașul
Mioveni : semnarea acordului de înfrățire și colaborare cu orașul Gazzo din
Italia. Printre altele, acordul de înfrățire dintre Mioveni și Gazzo prevede derularea de
proiecte comune în educație, cultură şi sport.
Cu ocazia Zilelor orașului Mioveni, Automobile Dacia-Renault a dorit să
recompenseze elevii și sportivii de excepție din oraș, pentru seriozitatea și dedicarea
lor. Astfel, în cadrul unui eveniment organizat la Centrul Cultural, au fost premiați
110 elevi și sportivi cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele naționale și
internaționale. De asemenea în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor orașului, în sala
de spectacole a instituției, a avut loc evenimentul intitulat „Ziua Majoratului”, unde au
fost sărbătoriți tinerii care au/vor deveni majori în cursul anului, aceștia primind un
tort, o diplomă și flori, din partea sponsorului Cofetăria „Un băiat și o fată” și a
organizatorilor – Primăria orașului și Centrul Cultural.
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• ZILELE ORAȘULUI MIOVENI
29 Iunie - 1 Iulie 2018 - Zilele Orașului Mioveni, 533 de ani de la prima atestare
documentară.
Zilele orașului Mioveni reprezintă un eveniment mult așteptat de către locuitori și
nu numai. Anul acesta între 23 iunie – 1 iulie 2018, Consiliul Local Mioveni, Primăria
și Centrul Cultural a organizat numeroase manifestări cultural-artistice, competiții
sportive și spectacole cu prilejul împlinirii a 533 de ani de la prima atestare
documentară.
Vineri, 29 iunie la deschiderea Zilelor oraşului Mioveni, primarul Ion Georgescu
le-a mulțumit, în cadru oficial, tuturor celor care au răspuns invitaţiei administraţiei
oraşului. Primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu, a primit o plachetă aniversară din
partea Consiliului Judeţean cu prilejul aniversării a 533 de ani de atestare
documentară, precum şi pentru merite deosebite în promovarea şi dezvoltarea oraşului
Mioveni şi a judeţului Argeş.
După ce primarul Ion Georgescu a declarat deschise Zilele Orașului Primăriei au
urcat pe scena pentru a le transmite mesaje de felicitare locuitorilor, de ziua lor, edilul
orașului, oficialitățile invitate la eveniment, dar și reprezentanți ai delegațiilor din
țările înfrăție (Rusia, Bulgaria, Italia, Elveția și Republica Moldova).
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Ziua s-a încheiat un concert de excepție susținut de membrii Filarmonicii Pitești și
de soprana SOYUNG YU, din Coreea de Sud.
Număr aproximativ de participanți: 2000 de pesoane;
Sâmbătă, 30 iunie evenimentul a culminat cu Reconstituirea Bătăliei Istorice, sub
egida Centenarului. Reconstituirea a avut loc în zona Bemo, unde taberele militare au
interacționat cu publicul, au inițiat un atelier gastronimic, au prezentat o expoziție cu
obiecte din război și au pus în scenă un fragment din istorie - o bătălie din Primul
Război Mondial, dintre armatele române (care, în perioada 1916-1918 a luptat de
partea Antantei) și cele ale Austro-Ungariei și Bulgariei (Puterile Centrale).
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: Speak și Ștefania, Nicole Cherry și Delia.
Număr aproximativ de participanți: 10.000 de persoane;
Duminică, 1 iulie. Ultima seară a fost dedicată iubitorilor de folclor, pe scenă
urcând ansamblurile Centrului Cultural, dar și artiști de renume precum Olguța
Berbec, Emilia Dorobanțu și Ionuț și Doinița Dolănescu.
Număr aproximativ de participanți: 5000 de persoane;
Manifestările au fost susținute și de catre 12 sponsori: Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni, Haulotte, Martin Electric, Delta Invest, OMV Mioveni, Eden
Design, Florimar Forest Activ, Profi, Medicare Technics, Cofetăria „Un băiat și o
fată”, Amteh International, Automobile Dacia.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR „CARPAȚI”
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• CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RALLYCROSS
23 - 24 Iunie 2018 - Campionatul Național de RallyCross, etapa a II-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, dar și 2 participanți din Bulgaria. 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 divertismentului și
promovarea sportului automobilistic în rândul locuitorilor orașului Mioveni.
Număr aproximativ de participanți : 500 de persoane;
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11 August 2018 - Festivalul Internațional de Folclor „Carpați”. Evenimentul este
organizat de către Consiliul Județean Argeș în parteneriat cu Primăria orașului
Mioveni și Centrul Cultural. În acest an, la festival au participat ansambluri folvlorice
din 11 țări: Bulgaria, China, Bosnia&Hertegovina, Cote d' Ivoire, Georgia, Grecia,
Moldova, Serbia, Spania, Turcia și România.
Evenimentul a debutat cu o paradă a ansamblurilor participante, urmată de un
spectacol muzical-coregrafic, desfășurat în Centrul Civic al orașului. Ansamblul
Folcloric „Plai de Dor” a reprezentat orașul Mioveni.Ansamblurile prezente la
eveniment au primit din partea orașului, câte un trofeu de participare personalizat.
Număr aproximativ de participanți: 3000 de persoane;
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•
„SARBATOAREA RECOLTEI PE VALEA ARGEȘELULUI – TARGUL
MEȘTERILOR POPULARI”
28 – 30 septembrie 2018 – „Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Târgul
Meșterilor Populari și Ziua Produselor Românești”. Consiliul Local, Primăria şi
Centrul Cultural a organizat în perioada 28 – 30 septembrie 2018, “Sărbătoarea
Recoltei pe Valea Argeşelului” manifestare ce a cuprins: Târgul Meşterilor Populari şi
Sărbătoarea Recoltei și Ziua Produselor Românești. La manifestare au fost invitați să
participe producători agricoli și meșteri populari din județ pentru a comercializa:
fructe, legume, lactate, produse din carne, băuturi tradiționale precum și obiecte din
creația proprie. În cadrul acestor manifestări s-a desfășurat pe 30 septembrie 2018 –
„Concursul Recolta Toamnei” – în cadrul căruia au fost premiate 3 secțiuni: cea mai
bună zacuscă, murături și dulceață. Eveniment susținut în Centrul Civic de către
membrele Asociației de Pensionari « Viață Lungă » Mioveni. Fiecare zi a manifestării
a fost încheiată printr-un spectacol ce a cuprins muzică și dans popular. Printre cei
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• LANSARE DE CARTE „POARTA 3 - MAȘINA CU NUME DE ȚARA
DACIA”
5 Septembrie 2018 - Lansare de carte „Poarta 3 - mașina cu nume de țară Dacia”,
autor Nicolae Badiu. Amintirile omului de presă despre „Dacia”, combinate cu
documentele pe care le-a studiat vreme de 15 ani, dar şi cu discuţiile purtate cu
oamenii din conducere sau cu muncitori de rând au devenit pagini scrise într-o cronică
inedită despre evoluţia uzinei de la Mioveni. Lansarea volumului a avut loc în sala de
spectacole a instituției și s-a încheiat cu o sesiune de autografe oferite de autor, iar
primi sosiți vor avea parte de câte un exemplar gratuit, în limita stocului disponibil.
Număr aproximativ de participanți: 150 de persoane;
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care au încântat publicul participant la manifestare s-au aflat cursanții Centrului
Cultural dar și Petrică Mâțu-Stoian, Steliana Sima și Raluka.
Număr aproximativ de participanți: 3000 de persoane;
•
„FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU – LUDICUS”
12 – 14 octombrie 2018 – „Festival de teatru – Ludicus”, s-a desfășurat în perioada
12-14 octombrie 2018, 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 secțiuni: (gimnaziu și liceu) și a durat 3
zile. În prima zi a festivalului, 12 octombrie, a avut loc deschiderea, prezentarea
juriului și a trupelor participante. Câștigătorul premiului cel Mare al Festivalului
Ludicus a fost Trupa « Bastion » din Buftea. Festivalul National de teatru « Ludicus »
a reunit aproximativ 300 de copii talentați și pasionați de arta teatrală.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane/zi;
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•
„FOCUL LU` SUMEDRU”
25 octombrie 2018 – „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
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•
ZIUA ARMATEI - LANSARE DE FILM – „JURNAL DE RAZBOI”
24 octombrie 2018 – Ziua Armatei Române - Lansare de film – „Jurnal de
război” – în parteneriat cu Asociația Ordessos. Evenimentul a avut loc la Centrul
Cultural Mioveni și menit să marcheze, într-un mod inedit, ziua de 25 octombrie,
Ziua Armatei Române.
Astfel, Asociația ORDESSOS, în parteneriat cu Asociația ASOCA au prezentat, în
premieră, trailer-ul filmului documentar ”Jurnal de Război”, făcut după volumul cu
același nume, coordonat argeșeanul Dan Drăgoi.
În finalul întâlnirii, președintele Asociației ORDESSOS a acordat, în semn de
recunoștință pentru sprijinul acordat în realizarea proiectelor asociației, diplome de
excelență prefectului Emilian Dragnea, primarului Ion Georgescu, directorului
Muzeului Județean, Cornel Popescu și managerului Centrului Cultural Mioveni, Alin
Călinescu.
Număr aproximativ de participanți: 50 de persoane;
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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: 4000 de persoane/toate locațiile;
• TEATRU PENTRU COPII – „GÂSCĂNELUL LĂUSĂROS”
9 noiembrie 2018 – Teatru pentru copii – „Gâscănelul lăusăros”. Proiectul s-a
desfășurat în sala de spectacole a instituției, în parteneriat cu Teatrul Anton Pann din
Râmnicu – Vâlcea, unde elevii preșcolari și școlari au vizionat piesa de teatru în regia
Mariei Gornic. Alături de actorii teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea pe scenă
vor fi și păpuși care vor interacționa cu micul public. În cadrul piesei de teatru copii au
aflat ce se întâmplat cu un ou de gâscă rătăcit printre ouăle de găină, dintr-un cuibar
de pe prispa casei a două vecine. Astfel, se naşte o poveste cu un gâscănel.
Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural
Mioveni.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane;

• 1 DECEMBRIE 2018 – ZIUA NAȚIONALA A ROMANIEI,
SARBATORITA IN AN CENTENAR
1 decembrie 2018 – Ziua Națională a României, sărbătorită în An Centenar. În
An Centenar, Oraşul Mioveni, prin Consiliul Local şi Centrul Cultural Mioveni, a
pregătit locuitorilor şi invitaţilor o suită de manifestări culturale, artistice şi militare de
mare ţinută, la care au fost invitaţi să participe toţi locuitorii oraşului.
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La eveniment au participat oficialităţi locale, judeţene, cadre militare aparţinând
M.A.I., M.Ap.N (Batalionului 49 Apărare CBRN), A.N.P, precum și reprezentanţi ai
Guvernului şi Parlamentului, ai Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”, ai Fanfarei
Argeșul, veterani de război şi cetăţeni.
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Coroane și jerbe de flori au fost depuse, sâmbătă, începând cu ora 10.00, la
monumentele eroilor din Mioveni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. De la ora 13.30, a
avut loc o demonstraţie de acrobaţie aeriană realizată de Aeroclubul României.
Depunerea de coroane, care a marcat cinstirea eroilor neamului românesc, a fost
precedată de intonarea imnului de stat și de o slujbă religioasă oficiată de un sobor de
preoți în fața monumentului din centrul civic.
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Tot în această zi a avut loc Aprinderea iliminatului festiv de Sărbători iar
seara s-a încheiat cu un spectacol extraordinar, desfășurat la Casa de Cultură a
Sindicatelor Mioveni dedicat Centenarului Marii Uniri, spectacol în cadrul căruia
publicul s-a delectat cu Alexia Niculae, Ansamblul „Dor Bucovinean”, Cernăuți ,
Emilia Dorobanțu și Taraful „Gabi Bunea”.
Număr aproximativ de participanți : 3000 persoane;
• TARGUL DE CRACIUN – MIOVENI 2018, EDIȚIA A III-A
6 – 25 decembrie 2018 – Cea de-a treia ediție a Târgului de Crăciun – Mioveni 2018
a fost deschisă oficial joi, 6 decembrie, de corul Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din
Râmnicu Vâlcea care ne-a introdus în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu un inedit
concert de colinde. Alături de aceștia, pe scenă au urcat și micii artiști ai Centrului
Cultural Mioveni, coordonați de Alexandra Martin, corurile instituțiilor de învățământ
din oraș, Corul Școlii Gimnaziale „George Topârceanu” alături de Flavia Dinu și
Corul Liceului teoretic ”Iulia Zamfirescu” conduși de Ana Bucur, elevii de la Clubul
Copiilor Mioveni din cadrul Cercului de muzică vocal – instrumentală, îndrumați de
Iuliana Radu dar și Moș Crăciun și spiridușii acestuia.
Număr aproximativ de participanți: 1.000 persoane;
Seara de vineri, 7 decembrie, a fost dedicată muzicii populare, pe scenă urcând
artiștii Alecsandra Păunoiu, Roxana Dumitrache, Izabel Cristescu și Matei Gabriel
Alin, urmați de Nicolae Datcu, Constantin Enceanu și Taraful Cleante împreună cu
Diana Matei.
Număr aproximativ de participanți : 5.000 persoane;
Sâmbătă, 8 decembrie, pe scena din Centrul Civic s-au remarcat nume ca Antone
Alexandra, Cârstea Onel Maia, trupa de dans Excess Street Dance, Pantazi Rita și
Ștefania Voicu. Atmosfera de sărbătoare a continuat cu recitalurile cunoscuților artiști
Oana Radu și Connect-R.
Număr aproximativ de participanți : 8.000 persoane;
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Număr aproximativ de participanți : 10.000 persoane;
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În ultima seară dedicată spectacolelor, organizate în cadrul celei de-a treia ediții
a Târgului de Crăciun Mioveni, platoul Centrului Civic s-a dovedit neîncăpător pentru
publicul care a dorit să-și petreacă seara de duminică în atmosfera feerică a decorurilor
luminoase și să vadă spectacolul susținut de Andra și Mira. Pe scenă au mai urcat și
artiștii Centrului Cultural – Alexandra Pitoiu, Cerasela Băltărețu, Ingrid Lisaru dar și
Trupa de dans Latin Street Dance și Andra Oproiu.
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„Târgul de Crăciun Mioveni 2018” a fost vizitat de către locuitorii orașului și nu
numai până în data de 26 decembrie 2018, în intervalul orar 10:00 – 22:00, unde au
ocazia de a cumpăra produse specifice sărbătorilor de iarnă. Deasemenea la Târg a
fost prezent Moș Crăciun, spiridușii și renul.
• TEATRU PENTRU COPII „CEATA LUI ZAMBILICI”
14 decembrie 2018 – „Ceata lui Zâmbilici” – Spectacolul tematic Ceata lui
Zâmbilici a fost oferit de Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni în
parteneriat cu Teatrul Junior din Târgoviște, preșcolarilor și școlarilor de la instituțiile
de învățământ din oraș cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă. Evenimentul s-a desfășurat
la Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia” Mioveni unde au avut loc două reprezentații
spre încântarea celor mici.
Număr aproximativ de participanți : 1000 persoane;
• IATA VIN COLINDATORI/ POMUL DE IARNA
21 decembrie 2018 – „Iată vin colindători/ Pomul de Iarnă”. Ca în fiecare an,
Primăria orașului Mioveni primește grupuri colindători de la grădinițele, școlile și
liceele din oraș. 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: 350 persoane;
• REVELION 2018 – 2019
31 decembrie 2018 – „Revelion 2018 - 2019”, Consiliul Local, Primăria și Centrul
Cultural Mioveni a organizat la cumpăna dintre ani, în Centrul Civic al orașului un
spectacol de excepție, alături de impresionantul foc de artificii. La eveniment au
participat artiști consacrați precum: Ruby, Edward Sanda, Daniela Cernea și taraful.
Număr aproximativ de participanți : 10.000 persoane;

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

Page

• OLIMPIADA NAȚIONALE LA DISCIPLINA TEHNOLOGII - DOMENIUL
MECANICĂ - 5 Aprilie 2018 - Deschiderea „Olimpiadei Naționale la disciplina
Tehnologii – domeniul Mecanică”. Evenimentul s-a desfășurat în sala de spectacole a
Centrului Cultural, unde artiștii instituției au oferit un spectacol de muzică și dans
cadrelor didactice și participanților la olimpiadă.
Număr aproximativ de participanți: 200 persoane;
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f3.2. Analiza altor programe realizate:
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• CONCURS NAȚIONAL DE DANS „ÎMPREUNA PENTRU VIITOR”;
18 Aprilie 2018 - Concurs Național de Dans „Împreună pentru Viitor” și Concurs
Național Diversitatea „O șansă în plus pentru viitor”. Evenimentele au fost organizate
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar General al ISJ Argeș. Concursurile s-au
desfășurat în sala de spectacole, unde au participat 20 de echipe de dans, însumând un
număr de peste 180 de copii implicați. Ansamblul folcloric „Mugurașii Mioveniului”
a participat ca invitați în deschiderea concursurilor.
Număr aproximativ de participanți: 220 persoane;
•
« 2018 ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI »- „PATRIMONIUL
NAȚIONAL CONSTRUIT IN COLAPS”;
19 Aprilie 2018 - Vizita reprezentanților Uniunii Arhitecților din România, în cadrul
Proiectului Cultural „2018 Anul European al Patrimoniului”- „Patrimoniul Național
Construit în Colaps”, la Cula Racovița. Au participat 120 arhitecți, din toate zonele
țării în ideea documentării profesionale a stării monumentelor istorice.
Număr aproximativ de participanți: 130 persoane;
• TARGUL DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE AGRICOLE „AGRO
PITEȘTI ;
26 -29 Aprilie 2018 - Târgul de echipamente și utilaje agricole „Agro Pitești”, ediția
a II- a. Evenimentul a avut loc în parcarea Complexului Comercial ”Jupiter City”
Pitești. Centrul Cultural a participat cu un stand de prezentare a orașului și a
specificului culinar zonal. Ansamblul Folcloric „Plai de Dor”, ce activează în cadrul
instituției, a susținut un spectacol în cadrul evenimentului.
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• ZIUA PORTULUI POPULAR
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• ZIUA TINERETULUI
2 Mai 2018 –Cu prilejul acestei zile, Centrul Cultural Mioveni, împreună cu
instituțiile de învățământ din oraș au organizat la Baza sportivă Gabriel Catillaz, din
cartierul Racovița, „Crosul Centenarului” iar în centrul civic al orașului, desene pe
asfalt și spectacol de muzical, oferit de artiștii Centrului Cultural. În cadrul
evenimentului, au fost oferite tuturor participanților tricouri, șepci și baloane.
Număr aproximativ de participanți: 1000 de persoane;
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13 mai 2018 –Sărbătorită în a doua duminică din luna mai, Ziua Națională a Portului
Popular a fost instituită printr-o lege publicată pe 13 mai 2015, în Monitorul Oficial.
Evenimentul a fost organizat în centrul civic al orașului și a cuprins o paradă a
costumelor naționale specifice mai multor zone din județ, dar și un spectacol folcloric
susținut de cursanții Centrului Cultural, ansambluri folclorice de amatori, copii și
adulți. La Ziua Portului Popular, au participat ansambluri din 17 localități argeșene, iar
cel mai frumos costum popular a fost premiat de către organizatori (Consiliul Local,
Primăria și Centrul Cultural Mioveni).
Număr aproximativ de participanți : 2500 de persoane;
• PROIECT EDUCATIV „ÎN PAȘI DE DANS” ;
24 Mai 2018 - Proiect educativ „În Pași de Dans”. Concursul a fost organizat în
parteneriat cu Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni, desfășurându-se în sala
de spectacole a instituției. Au participat 22 de grupuri, de la insituțiile de învățământ
din județ, cu diferite genuri de dans.
Număr aproximativ de participanți : 200 de persoane;
• SESIUNEA ȘTIINȚIFICA A ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚA
DIN ROMANIA
25 - 26 Mai 2018 - Sesiunea Științifică a Academiei Oamenilor de Știință din
România. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Orașului și
Academia Oamenilor de Știință din România, iar Centrul Cultural a fost gazdă.
Evenimentul a fost structurat pe două secțiuni: Energie Mediu și Productica 2018,
unde s-au prezentat lucrări în plen.
Număr aproximativ de participanți : 150 de persoane;
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• FESTIVALUL-CONCURS DE POEZIE, CANTEC SI TEATRU FRANCEZ
„ANNA DE NOAILLES”
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
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• „SPECTACOL DE TALENTE”;
31 Mai 2018 –Spectacolul a fost organizat în parteneriat cu Asociația « Inițiativele
Voluntarilor For Mioveni » în sala de spectacole a instituției. Au participat tineri
talentați la muzică, dans și teatru din Mioveni și împrejurimi, în număr de
aproximativ 80 de copii.
Număr aproximativ de participanți : 180 de persoane;
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de participanți. Festivalul a fost organizat de asociaţia de prietenie MioveniLanderneau, 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;
• RENAULT DAY
1 Iulie 2018 - Renault Day. Evenimentul s-a desfășurat pe platforma Uzinei de
Automobile Dacia, iar Centrul Cultural a asigurat o parte din programul artistic, cu
echipa de gimnastică si balet a instituției dar și interpreți de muzică ușoară si populară.
• TURNEUL MUZICAL NAȚIONAL 2018 – „ROMÂNIA ÎN
SĂRBĂTOARE”
3 - 5 August 2018 - Turneul Muzical Național 2018 – „România în Sărbătoare”.
Evenimentul a cuprins 3 zile de spectacol în centrul civic al orașului, alternând muzica
ușoară cu populară. În cadrul evenimentului au fost prezenți și comercianți și
producători din țară.
Număr aproximativ de participanți: 3500 de persoane;
• SPECTACOL DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI
12 August 2018 - Spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul a avut
loc în centrul civic al orașului, unde au urcat pe scenă artiști și ansambluri ale
Centrului Cultural, dar și grupul Vocal Ștefan Vodă - Căpriana, Republica Moldova.
Număr aproximativ de participanți: 1.000 de persoane;
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• CONCERT DE JAZZ – „TRESPASS TRIO”
29 septembrie 2018 – Concert de jazz – „Trespass Trio” a fost susținut de trupa
Trespass Trio din Suedia/Norvegia pe scena Centrului Cultural Mioveni unde au
prezentat publicului piesele unui album eveniment, cu mare încărcătură emoțională,
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• SARBATORILE ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI LA MUZEUL
POMICULTURII ȘI VITICULTURII GOLEȘTI”
18 August 2018 – „Sărbătorile Argeșului și Muscelului la Muzeul Pomiculturii și
Viticulturii Golești”. În cadrul evenimentului, Centrul Cultural Mioveni a participat
cu un stand de prezentare, degustare de mâncare tradițională și un moment artistic
susținut de Ansamblul Folcloric „Mugurașii Mioveniului”.
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inspirat de Fenomenul Pitești, cumplitul experiment al ”Reeducării” aplicat studenților
închiși de autoritățile comuniste între anii 1949-1951, pe care Aleksandr Solzhenitsyn,
laureatul premiului Nobel pentru literatură, l-a numit „cel mai teribil act de barbarism
din lumea contemporană”.
Număr aproximativ de participanți: 150 de persoane;
• „ZIUA MONDIALA A EDUCAȚIEI”
4 octombrie 2018 – „Ziua Mondială a Educației”.Administrația orașului Mioveni,
alături de instituțiile de învățământ din oraș au marcat Ziua Mondială a Educației și 50
de ani de la înființarea Inspectoratului Școlar Județean Argeș în sala mare a Centrului
Cultural Mioveni.
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• „EDUXANIMA” – PROGRAM DE INFORMARE
24 octombrie 2018 – „Eduxanima” – În sala de festivități a Centrului Cultural
Mioveni, a fost lansat, la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ primar din orașul
nostru, programul EDUXANIMA, o inițiativa a Federatiei Nationale pentru Protectia
Animalelor, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Argeș,
Organizația Internațională People for Ethical Treatment of Animals din Germania și
Primăria Mioveni.
EDUXANIMA este un program de educație adresat în special copiilor, motiv pentru
care se va desfășura în școlile din oraș și va consta în parcurgerea broșurii ”Să iubim
animalele”, acțiuni de informare și de învățare despre atitudinea corectă față de
animale.
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În cadrul acestui eveniment, în semn de apreciere și recunoștință, conducerile
tuturor instituțiilor de învățământ din oraș, respectiv Școala Gimnazială ,,George
Topârceanu” Mioveni, Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Mioveni, Școala
Gimnazială Nr.1 Mioveni, Liceul Teoretic ,,Iulia Zamfirescu” Mioveni, Liceul
Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, Grădinița cu Program Prelungit ,,Tic
Pitic” Mioveni, Grădinița cu Program Normal ,,Campionii” Mioveni, Grădinița cu
Program Normal ,,Florile soarelui” Mioveni, Clubul Copiilor Mioveni, Centrul
Cultural Mioveni au primit câte un trofeu aniversar.
Momente artistice susținute de micuții artiști din Mioveni au fost inserate între
discursuri și au încântat pe toți cei prezenți.
Au fost prezenți secretarul de stat din cadrul MDRAP, Nicolae Tudose,
deputatul Simona Bucura Oprescu, inspectorul școlar general al ISJ, prof. Dumitru
Tudosoiu, președintele CJ Argeș, Dan Manu, subprefectul Adrian Bughiu, consilieri
județeni, profesori, elevi și părinți.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane;
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La evenimentul de lansare al programului EDUXANIMA în Mioveni au participat
oaspeți din țară și de peste hotare - Harald Ullmann - presedintele organizatiei PETA
Germania, Sylvie Bunz - responsabil programe educaționale PETA Kids Germania,
Andra ARSENE - director program Eduxanima, Carmen ARSENE - presedinte
FNPA, Inspectorul Scolar Judetean adjunct, Mihaela Crișan, conducerea administrației
locale din Mioveni și ai S.Ed.C. Mioveni, profesorii și directorii unităților de
învățământ implicate în proiect.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane;
• SPECTACOL EXTRAORDINAR « TUDOR GHEORGHE »
28 octombrie 2018 – „Spectacol extraordinar Tudor Gheorghe”, intitulat – „Tot
ce-i românesc nu piere” a fost organizat cu prilejul Centenarului Marii Uniri de către
Primăria, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni.
Maestrul Tudor Gheorghe a susținut un spectacol într-o formulă unică, avândui alături pe dirijorul și orchestratorul Marius Hristescu și Orchestra Concertino din
Chișinău. Au putut fi reascultate melodii care au intrat în patrimoniul muzical
național, precum „Acolo este țara mea”, „Muică, toți suntem un neam” și multe alte
melodii ce emană un puternic sentiment de naționalism și patriotism, așa cum ne-a
obișnuit ”olteanul universal” în spectacolele sale.
Număr aproximativ de participanți: 500 de persoane;

Page

• „50 DE ANI DE LA INFIINȚAREA COLECȚIEI MUZEISTICE – CULA
RACOVIȚA”
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• PROIECȚIE DE FILM – «LA CENTENAR PRIN FILMUL
ROMANESC »
2 noiembrie 2018 – „Proiecție de film – La Centenar prin filmul românesc”,
proiectul în parteneriat cu Asociația Enkidu, s-a desfășurat în sala de spectacole a
Centrului Cultural Mioveni, unde au fost vizionate două filme - unul de lung metraj,
intitulat - Nea Mărin miliardar, regizat de Sergiu Nicolaescu și scurt-metrajul Cadoul de Crăciun, în regia lui Bogdan Mureșanu.
Proiectul a fost organizat de Asociația Enkidu cu sprijinul Primăriei orașului,
Consiliului Local și a Centrului Cultural Mioveni și co-finanțat de Guvernul României
prin Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Număr aproximativ de participanți: 200 de persoane;

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

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

11 noiembrie 2018 – „50 de ani de la înființarea colecției muzeistice – Cula
Racovița”. Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Local, Primăria și Centrul
Cultural Mioveni și s-a desfășurat la Casa de Cultură Racovița. La Cula Racovița s-au
serbat 50 de ani de la înființarea colecției muzeistice inițiate de prof. Constantin I
Năstase, seniorul de vârstă al orașului Mioveni. În anul 1968 a început lăudabilul
demers al venerabilului profesor Năstase, care, așa cum a declarat în expunerea
prilejuită de eveniment. Începând cu anul 1985 Cula Racovița a devenit gazda acestei
colecții. Cei prezenți la eveniment au vizitat Cula și, mulți dintre ei, au văzut pentru
prima dată colecția muzeală, chiar dacă sunt oameni ai locului. De la an, la an,
exponatele sunt tot mai numeroase prin grija familiei Năstase sprijinite de Primăria
Mioveni și Centrul Cultural Mioveni.
Cu această ocazie s-a deschis pentru vizitatori și beciul culei, în care sunt expuse
obiecte de referință pentru meșteșugurile locale ale epocii. Casa de Cultură Racovița a
găzduit ceremonia oficială, ce l-a avut în centru pe prof. Constantin I Năstase.
Primarul Ion Georgescu i-a mulțumit pentru admirabila contribuție la conservarea
istoriei locale și i-a înmânat o diplomă omagială din partea comunității Mioveniului.
Număr aproximativ de participanți: 300 de persoane;

Page

• PROIECT EDUCAȚIONAL „CANTECELE UNIRII”
23 noiembrie 2018 – Proiectul educațional „Cântecele Unirii” s-a desfășurat în sala
mare a Centrului Cultural Mioveni și a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Argeș. Sub egida Centenarului Marii Uniri a avut loc un concurs de
muzică patriotică, populară și dansuri tradiționale românești la care au participat elevi
din instituțiile de învățământ din județ.
Număr aproximativ de participanți: 200 persoane;
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•
BALUL CENTENARULUI - 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 2018. Cei care au încins atmosfera din punct
de vedere musical au fost vedetele ADDA și Dj Silvan. Evenimentul a avut loc ca
urmare a unui parteneriat între Consiliul Local, Primăria, Centrul Cultural Mioveni și
Liceul Teoretic «Iulia Zamfirescu» și s-a desfășurat la Casa de Cultură Racovița.
Număr aproximativ de participanți: 300 de persoane;
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• PROIECȚIE DE FILM – „CINE` MARELE RAZBOI”
26 noiembrie 2018 – Proiecție de film – „Cine’ marele război”. Proiectul a fost
desfășurat în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Argeș și finanțat de către
Ministerul Culturii. În sala mare a Centrului Cultural Mioveni u fost proiectate două
filme istorice: „Ecaterina Teodoroiu” și „Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de
război”. Cele două proiecții au fost oferite în mod gratuit elevilor de la instituțiile de
învățămant din Mioveni dar și publicului larg.
Număr aproximativ de participanți : 180 persoane;
• UN GENERAL CAT UN CENTENAR
29 noiembrie 2018 – „Un general cât un Centenar”. Eveniment organizat de
Autoritățile locale din Mioveni și Consiliul Județean Argeș. Proiectul a avut ca și
motto – respectarea valorilor, astfel fiind sărbătorit generalul în retragere Constantin
Năstase, la Cula Racovița. La acest eveniment au participat pe lângă Consiliul
Județean și Primăria Mioveni, o parte dintre studenții Facultății de Istorie din cadrul
Universității din Pitești și elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a
Forțelor Terestre “Basarab I” din Pitești.
Cu acest prilej organizatorii au oferit generalului de Brigadă
în retragere
Constantin Năstase o Diploma Omagială, Medalia Centenară şi Tricolorul Regal, pe
care generalul l-a îmbrăţişat.
Număr aproximativ de participanți : 300 persoane ;
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• PROIECȚIE DE FILM - «MOROMEȚII II»
4 decembrie 2018 - Proiecție de film - „Moromeții II”. În sala mare a Centrului
Cultural Mioveni a fost difuzat filmul Moromeții II. După mai bine de 30 de ani
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• SFINȚIREA MONUMENTULUI EROILOR DIN CLUCEREASA
30 noiembrie 2018 - În anul Centenarului, Administrația Locală Mioveni a pregătit
locuitorilor din Cartierul Clucereasa un monument în memoria eroilor neamului
românesc. Astfel, inaugurarea și sfințirea Monumentului aflat în incinta Bisericii “Sf.
Ilie” au avut loc în data de 30 noiembrie, în prezența autorităților locale din Mioveni
dar și a delegațiilor din străinătate prezente la Mioveni cu prilejul « Zilei Naționale a
României ».
În cadrul evenimentului Ansamblului folcloric “Dorulețul” al Centrului Cultural
Mioveni a oferit celor prezenți un spectacol omagial.
Număr aproximativ de participanți : 150 persoane;
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personajele lui Marin Preda, în regia aceluiași Stere Gulea, au revenit pe marele
ecrane. Filmul continuă povestea familiei lui Ilie Moromete, din satul din Câmpia
Dunării, şi îl aduce în prim-plan pe mezinul Niculae. Accesul în sală a fost făcut pe
baza biletelor procurate de la caseria Centrului Cultural. În urma cererii pelicula a fost
redifuzată în intervalle orare diferite.
Număr aproximativ de participanți : 380 persoane;
• SERBAREA CURSURILOR CENTRULUI CULTURAL MIOVENI
20 decembrie 2018 – Spectacolul „Uite, vine Moș Crăciun!” Evenimentul a fost
organizat de către Consiliul Local, Primăria și Centrul Cultural Mioveni și a avut loc
în sala de spectacole a instituției. L-au așteptat pe Moș Crăciun copiii înscriși la
cursurile oferite gratuit de către Centrului Cultural Mioveni. În cadrul evenimentului
elevii instituției au oferit momente artistice tematice publicului prezent dar și lui Moș
Crăciun ce le-a oferit drept răsplată cadouri tuturor elevilor înscriși la cursurile
instituției.
Număr aproximativ de participanți : 1000 persoane;

CURSURILE GRATUITE
În cadrul instituției oferim pentru anul școlar 2018 – 2019, un număr de
unsprezece cursuri: Pian, Abilități Practice, Dans Modern/Sportiv, Artă Modernă și
Iconografie, Canto Muzică Ușoară, Balet, Dans Popular/Modern, Pictură, Dans
Popular și Mandolină. Numărul total de înscriși la cursuri este de 600 de copii.
Începând cu luna ianuarie 2019, se vor relua două cursuri gratuite: teatru și
vioară.

PARTEA II
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Consider oportună realizarea unor sondaje de opinie în rândul locuitorilor
orașului Mioveni, în vederea organizării și a altor manifestări specifice, în funcție de
preferințele șă necesitățile acestora.
Evenimentele ce se doresc a fi realizate vor avea o dinamică de desfășurare
anuală, 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.
Ca idei de proiecte propun organizare unor manifestări cum ar fi:
•
Campaniile Umanitare
„Venim în casa ta de Paște” și „Moș Crăciun
vine și la tine!” vor fi lansate în cadrul Centrului Cultural cu scopul de a face o
bucurie copiilor din familiile nevoiașe.
•
Săptămâna Europeană a Sportului – se vrea a fi un eveniment ce are ca
deviză conștientizarea importanței sportului în rândul cetățenilor orașului, din toate
domeniile de activitate.
•
Ziua Mondială a Educației – este un prilej de reconștientizare a rolului pe care
educația în sine îl are pentru orice stat. Astfel, Centrul Cultural dorește, ca în semn
de apreciere pentru munca lor, să răsplătescă cadrele didactice din instituțiile de
învățământ din Mioveni prin acordare de diplome și distincții.
•
Ziua Internațională a femeii - este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru
a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât
și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii.
Cu acest prilej ne dorim să oferim femeilor din oraș momente artistice de calitate
prin care să le arătăm prețuirea.
•
Ziua Națională a Portului popular - Sărbătorită în a doua duminică din luna
mai, Ziua Națională a Portului Popular a fost instituită printr-o lege publicată pe 13
mai 2015, în Monitorul Oficial. Evenimentul va fi organizat în centrul civic al
orașului și va cuprinde o paradă a costumelor naționale specifice mai multor zone
din județ, dar și un spectacol folcloric susținut de cursanții Centrului Cultural,
ansambluri folclorice de amatori, copii și adulți. La Ziua Portului Popular, se dorește
participarea mai multor ansambluri din localitățile argeșene.
• Festivalul/Concurs Internațional de dans folcloric “MIOVENI”, Ediția I.
Propunerea a luat ființă în cadrul «Federației Internaționale a Festivalurilor de Dans
– FIDAF », unde pentru o perioadă de patru ani România deține președinția Europei
prin persoana domnului Cătălin Oancea.
Festivalul are ca scop valorificarea folclorului tradiţional, muzical şi coregrafic
în prezentarea lui scenică prin schimbul de experiență al ansamblurilor participante,
aproximativ 12 grupuri de pe toate continentele.
În cadrul manifestării, se vor organiza parade ale cântecului, dansului şi portului
popular specific, matinee folclorice în aer liber şi spectacole folclorice.
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Festivalul va avea caracter competitiv și se vor acorda premii în bani, fiind astfel
unic în România.
•
Festival de tradiții și obiceiuri, Ediția I
Prin organizarea acestui festival Centrul Cultural își propune valorificarea,
cultivarea, promovarea, consevarea și redescoperirea obiceiurilor și tradițiilor autentice
românești (plugușorul, steaua, capra, etc.). Evenimentul va fi organizat în perioada 13-15
noiembrie, iar în spiritul Sărbătorilor de Iarnă și a tradiției că, urătorii trebuiesc răsplați,
organizatorii le vor oferi cadouri participanților. În cadrul festivalului ne vor bucura cu
prezența copii din instituțiile de învățamânt alături de cadrele didactice.

B. Proiecte propuse pentru introducerea în programul minimal pentru
următoarea perioadă de management :
Scurtă descriere Nr.
Denumirea
a programului
Proiecte proiectului

Program

1.

Programul
va
consta
în
Organizare organizarea de
a
manifestări
manifestăril pentru
or cultural- promovarea
artistice de orașului
2
promovare Mioveni,
cu
a orașului ocazia
Mioveni
evenimentelor
dedicate
anumitor
aniversări,
urmărind
încheierea
de
colaborări
și
parteneriate cu
unități
de
învățământ, etc.

Campaniile
Umanitare
„Venim în casa ta de
Paște” și
„Moș
Crăciun vine și la
tine!”

Buget
prevăzut
pe
program
0 lei

8 Martie – Ziua
Internațională
a
Femeii
50.000
lei
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2.

3.

Dezvoltarea
fenomenului
cultural pe
plan local

Programul
va
urmări
dezvoltarea
fenomenului
2
cultural pe plan
local,
prin
diversificarea
paletei
de
servicii culturale
pe care le poate
oferi
Centrul
Cultural
Cercetarea Programul
va
și punerea urmări punerea
în valoare a în valoare a 2
tradițiilor,
tradițiilor,
meșteșuguei meșteșugurilor
lor
și și obiceiurilor
obiceiurilor locale
locale

Ziua Mondială
Educației

Săptămâna
Europeană
Sportului

Ziua Națională
Portului Popular

a 3.000 lei

1.000 lei
a

a

10.000
lei
Festivalul/Concurs
400.000
Internațional
de lei
dans
folcloric
“MIOVENI”, Ediția
I;
Festival de tradiții și 35.000
obiceiuri, Ediția I
lei

TOTAL GENERAL

499.000 LEI
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