
PRIMĂRIA ORAŞULUI PUCIOASA

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului
de  către  Primăria  Oraşului  Pucioasa,  denumit  în  continuare  autoritatea,  pentru
Centrul  Cultural  European  Pucioasa,  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 ordonanţă de urgenţă precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.
În conformitate cu prevederile contractului de management,  datele şi  informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: Ianuarie - decembrie 2018

A.  Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară
activitatea

BĂILE PUCIOSA
Oraş  staţiune  balneară  de  peste  190  de  ani,  aşezată  pe  cursul  superior  al

Ialomiţei la 21 km nord de municipiul Târgovişte şi o altitudine de aproximativ 400m,
Pucioasa beneficiază de o poziţie frumoasă, deschisă, de o parte şi de alta cu dealuri
tărăgănate de sub care ţâşnesc binefăcătoarele izvoare de pucioasă (sulfuroase), de
unde i se trage şi numele de Pucioasa.

Apa  de  băut  este  de  cea  mai  bună  calitate,  fiind  apă  de  munte  adusă  prin
conducte în localitate.

Climatul dulce, plăcut, fără călduri prea mari, fără umiditate şi fără curenţi...”
(doctorul P. Dumitrescu, lucrarea CĂLĂUZA BĂILOR PUCIOASA, apărută în 1936.)

Localitatea  începe  să  devină  cunoscută  în  sec.  XIX,  după  descoperirea
izvoarelor sulfuroase de aici. Prima dovadă despre folosirea acestor izvoare datează
din 1832,  când soldaţii  ruşi  erau trimişi  la  cură la apele sulfuroase de aici.  În  vara
aceluiaşi  an  se  dă ordin  ca  mazilii  (mici  boieri,  sau  demnitari  scoşi  din  funcţii)  din
Brăneşti să întâmpine cu flori pe generalul Kiseleff care urma să meargă la Băile din
Pucioasa.



După amenajarea Băilor, în anul 1840, se aduce la cunoştinţă „înaltei nobilimi şi
cinstitului public din capitală şi judeţe că cei ce voiesc a întrebuinţa aceste băi minerale,
pentru o odaie în faţă şi una în dos, are de plătit patru lei pe zi, iar pentru fieşcare bae,
un leu şi parale 20; lemne încă se găsesc cu îndestulare şi cu un preţ cuviicios”.

În 1863, dr. Carol Davila recomandă „să se facă toate îmbunătăţirile şi analizele
apelor minerale în vederea dezvoltării staţiunii”, Băile Pucioasa devenind cunoscute în
Europa după 1873, când dr. Bernard a trimis mostre de ape minerale la expoziţia de la
Viena. În acea perioadă funcţionau patru fântâni:  „Fântâna de pucioasă pentru cură,
cea mare de sus pentru băi, cea mică din vale şi fântâna de fier” (ape feruginoase).

În parc, un Casino - locul de distracţie şi recreare pentru vizitatori - la serate,
baluri, conferinţe, cinematograf etc. Muzică militară, tenis, serbări sportive, excursiuni.

CENTRUL CULTURAL
Centrul Cultural a fost înfiinţat în anul 1924, iar în actualul sediu a funcţionat din

septembrie 1998 sub denumirea de Centrul Cultural „I.Al. Brătescu-Voineşti”. În anul
2008 este desfiinţat  ca instituţie  de cultură şi  devine parte  componentă a bibliotecii
locale, fără buget şi personal specializat. Centrul Cultural rămâne un spaţiu gazdă al
serbărilor  şcolare,  şedinţelor,  întrunirilor  localnicilor  şi  ocazional  al  spectacolelor
organizate de trupe de artişti ce treceau prin zonă.

Trebuie specificat faptul  că de la inaugurarea sa, în 1998, nu s-au mai făcut
igienizare, reparaţii, dotări sau îmbunătăţiri.

În anul 2016, la 24 noiembrie, la iniţiaţiva Administraţiei Locale şi prin Hotărârea
decizia Consiliului Local Pucioasa nr. 202, instituţia mai sus amintită devine  Centrul
Cultural  European al  oraşului  Pucioasa.  La 1 aprilie  2017 este numit  un director
interimar  şi  la  1  august  2017 se  finalizează concursul  pentru  ocuparea postului  de
manager.

Modernizarea, reparaţiile şi  eficientizarea spaţiilor clădirii,  dotarea acestora cu
aparatură (sunet şi lumini), birotică, au început în luna aprilie 2017 şi s-au finalizat în
martie 2018.

Centrul  Cultural  European al oraşului  Pucioasa este o instituţie de cultură de
interes  public  care  generează  spectacole,  unde  au  loc  manifestări  cultural  artistice
ocazionate de diversele evenimente din viaţa oraşului, manifestări, producţii proprii sau
evenimente prilejuite de schimburile culturale cu alte instituţii profesioniste din ţară şi
străinătate.  Are  o  sală  de  spectacole,  spaţii  pentru  cursuri  şi  ateliere,  săli  pentru
seminarii spaţii expoziţionale toate cu dotări specifice activităţilor pentru care servesc.

a.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care
se adresează aceleiaşi comunităţi

Parteneriate cu instituţii de învăţământ:
1. Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”;
2. Liceul Tehnologic Pucioasa;
3. Liceul de arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte;
4. Clubul Copiilor Pucioasa;
5. Şcoala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”;
6. Şcoala nr. 1 „Mihai Viteazul” Pucioasa.

Colaborări şi parteneriate cu instituţii de cultură:
1. Centrul Cultural Găeşti;
2. Centrul Cultural Vulcana Băi;
3. Teatrul PIK-POK Bucureşti;
4. Teatrul HAI-HUI Bucureşti;
5. Teatrul Junior - Ceata lui Zămbilici Târgovişte;
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6. Ordinul Arhitecţilor pe România şi filiala Dâmboviţa;
7. Asociaţia MOTORVLACH Dâmboviţa;
8. Asociaţia Retroclub România, filiala Dâmboviţa;
9. Teatrul de Vest din Reşiţa;
10.Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte;
11.Asociaţia Voodoo Films Bucureşti;
12.Universitatea Naţionala de Teatru şi Fim Bucureşti;
13.Fundaţia „Tinerimea Română” Bucureşti;
14.Societatea Română de Radio;
15.Fundaţia Phoenix Bucureşti.

Colaborări cu ambasade:
1. Ambasada Suediei;
2. Ambasada Republicii Federale Germania;
3. Ambasada Ungariei.

Alte instituţii:
1. Terasa Rustic;
2. Hotel Ceres.

PARTENERIATE - COLABORĂRI
Parteneriate cu instituţii de învăţământ:

1. Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”
- Conferinţele CENTRULUI CULTURAL EUROPEAN
Conf. univ. dr. Doina Işfănoni, etnolog, doctor în estetica artelor vizuale, profesor
asociat şi cercetător ştiinţific. „În căutarea lui Dragobete.”
Au participat aproximativ 200 de elevi.

2. Liceul Tehnologic Pucioasa
- Participarea în cadrul programelor de educaţie prin teatru. Programa teatrală
oglindită  în  dramaturgia  românescă.  Studioul  de  Teatru  şi  Film  –  Bucureşti,
România  în  colaborare  şi  parteneriat  cu  Inspectoratul  Școlar  Judeţean
Dâmboviţa  şi  Centrul  Cultural  European  Pucioasa,  au  prezentat  miercuri  28
februarie  2018 „Enigma Otiliei”  de George Călinescu.  Text  dramatic  inclus în
programa şcolară.
Au participat aproximativ 200 de elevi.

3. Liceul de arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte
-  Ordinul  Arhitecţilor  din  România,  Centrul  Cultural  European  din  Pucioasa,
Primăria oraşului Pucioasa şi Liceul de artă “Bălaşa Doamna” din Târgovişte au
făcut un prim pas, în aşa fel încât să armonizeze şi să coordoneze câteva bune
idei şi iniţiative şi toate să conducă spre(la) o reuşită. Să aduci la un loc, într-un
singur  proiect,  elemente  de  istorie,  de  arhitectură,  etnografice,  etnologice,
sociologice, de istorie orală etc., elemente care vor face vizibilă o marcă culturală
a unui oraş este din start o reusită şi cu siguranţă a fost un solid punct de plecare
pentru eventualele continuări. Tabăra de arhitectură realizată cu sprijinul elevilor,
cadrelor  didactice şi  foşti  elevi,  actualmente studenţi  la arhitectură,  a realizat
machete, relevee, desene, fotografii, toate regăsindu-se într-o expoziţie de gen şi
un calendar anual cu imagini.
Au participat aproximativ 20 de elevi.

4. Clubul Copiilor Pucioasa
-  Clubul  Copiilor  „Nicolae  Mateescu”  Pucioasa,  Primăria  oraşului  Pucioasa şi
Centrul Cultural European Pucioasa, organizatorii Festivalului concurs „Steluţele
Pucioasei”, care s-a desfăşurat în două secţiuni:
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Secţiunea  I: interpretare  vocală  (solist  vocal-muzică  uşoară);  au  participat
aproximativ 50 de elevi.
Secţiunea a II-a: interpretare vocală (solist vocal-muzică populară); au participat
aproximativ 60 de elevi.

5. Şcoala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”
- În perioada 23-25 aprilie, Teatrul de Vest Reşiţa a participat la Zilele Cultural
Europene  de  la  Pucioasa,  judeţul  Dâmboviţa.  Evenimentul  s-a  desfăşurat  la
Centrul  Cultural  European de la  Pucioasa,  unde actorii  reşiţeni  au prezentat,
marţi 24 aprilie, spectacolul „Emil şi detectivii”.
În cadrul acestui program s-au stabilit întâlniri şi spectacole pentru fiecare liceu şi
şcoală. Şcoala nr. 4 „Elena Donici  Cantacuzino” a participat cu elevii  claselor
mari, care, la finalul fiecărui spectacol, au intrat în dialog cu actorii elevi şi cu
realizatorii  spectacolelor.  Stimularea  copiilor  şi  a  tinerilor  de  a  participa  la
spectacole,  ateliere  dramatice,  discuţii  cu  actorii,  face  ca  pe  viitor  să  putem
spune  că  vom  avea  un  public  avizat  şi  dornic  de  cunoaştere.  Au  participat
aproximativ 400 de elevi.

Colaborări şi parteneriate cu instituţii de cultură:
1. Centrul pentru Cultură al judeţului Dâmboviţa

-  Colaborare  cu  Ansamblul  profesionist  CHINDIA la  Festivalul  de  cântece  şi
dansuri MOŢĂIANCA.

2. Centrul Cultural Găeşti
- Ansamblul de dansuri „Sânzienele” Găeşti, Dâmboviţa
- Ansamblul de dansuri „Sânzienele” jr. Găeşti, Dâmboviţa
Am colaborat la realizarea unor spectacole din cadrul Festivalului MOŢĂIANCA.

3. Centrul Cultural Gura Ocniţei
- Ansamblul „Comorile Satului” Gura Ocniţei,  Dâmboviţa;  colaborare în cadrul
Festivalului MOȚĂIANCA.

4. Teatrul de Vest din Reşiţa
-  Realizarea proiectului Primăvară Culturală la Pucioasa:

a. pentru copii şi tineri, spectacolul „Emil şi detectivii”;
b. pentru adulţi,  spectacolul de teatru „39 de trepte” de Alfred Hitchcock &

Patrick Barlow.
5. Teatrul PIK-POK, Bucureşti

- Spectacolul pentru copii: „Împăratul vrăjit”.
6. Compania HAI-HUI, Bucureşti

- Spectacolul „Fata Babei şi Fata Moşneagului”, după Ion Creangă.
7. Teatrul Junior - „Ceata lui Zămbilici”

- Colaborarea a constat în realizarea proiectului „Bucuriile Verii” - program de
vacanţă - spectacole, ateliere.

8. Ordinul Arhitecţilor din România şi filiala Dâmboviţa
-  Evenimentul s-a înscris în cadrul proiectului „Băile Pucioasa – Case de
poveste  arhitectura  şi  povestea  caselor  de  vilegiatură”,  finanţat  de  Ordinul
Arhitecţilor din România din Timbrul Arhitecturii şi realizat prin parteneriatul OAR
Filiala  Muntenia  Vest,  Centrul  Cultural  European  Pucioasa,  Primăria  oraşului
Pucioasa, Liceul de artă „Bălaşa Doamna”, Târgovişte.
Au fost  invitaţi  să participe şi  să susţină comunicări:  arhitecţi,  studenţi,  elevi,
cadre didactice, muzeografi, etnografi, sociologi, jurnalişti.
În cadrul Simpozionului s-a discutat despre importanţa conservării, valorificării şi
promovării  patrimoniului  balnear  şi  de  vilegiatură  al  oraşului  Pucioasa.  Holul
Centrului Cultural European a găzduit două expoziţii: „La pas pe strada Regală” -
expoziţie de ilustrate vechi din oraşul Pucioasa, din colecţia Arh. Dan Niţescu.
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9. Clubul Valah Motors Târgovişte în parteneriat cu Primăria oraşului Pucioasa şi
Centrul Cultural European Pucioasa au realizat Festivalul „Green Castel motors
festival” şi o paradă a motocicletelor, în cadrul proiectului cultural „Pucioasa Mon
Amour”.
Motociclişti din mai multe oraşe au defilat pe traseul Străzii Regale (Piaţa Gării -
Bulevardul Gării - Strada Republicii), momentul de pornire în paradă a fost la ora
12:00, de la Gara Pucioasa şi o expoziţie la intrarea în Parcul Central până la ora
17:00. Au participat aproximativ 250 de motociclişti.

10.Asociaţia Retroclub România, filiala Dâmboviţa
- În automobilele de epocă s-au instalat domnişoare cu braţele pline de flori şi
domni  îmbrăcaţi  în  ţinute  ce  ne  aminteau  de  ani  `30.  În  piaţetă  au  răsunat
acorduri  de şansonete, melodii  care îi  bucurau pe bunicii  şi  străbunicii  noştri.
După câteva ture întreprinse prin centrul staţiunii, autoturismele au fost trase la
intrare în Parcul Central  pentru a fi  admirate de toţi  cei  care petrec de zilele
Pucioasei. Au participat aproximativ 70 de invitaţi.

11.Teatrul „Tony Bulandra”, Târgovişte
-  Susţinerea la  Pucioasa a spectacolului  „Hansel  şi  Gretel”.  Regia este
semnată de Georgeta Lozincă, muzica de Zeno Apostolache-Kiss, cu Cristina
Dumitra,  Costin  Butăroiu,  Monalisa  Toncu,  Ana  Maria  Cucută.  Au  participat
aprox. 400 de elevi.

12.Asociaţia Voodoo Films, Bucureşti:
-  Arta se întoarce la Pucioasa!
„Le films de Cannes à Pucioasa”
După ce, în 2016, Festivalul „Le films de Cannes à Bucarest” s-a extins cu ediţii
locale, pentru a obişnui publicul din România cu un cinema de calitate. Caravana
a  ajuns  în  perioada  22-24  iunie  2018  şi  la  Pucioasa,  la  Centrul  Cultural
European.
Această iniţiativă din luna iunie 2018 a oferit publicului şansa de a viziona unele
dintre cele mai bune filme de artă recente, prezentate sau premiate la unul dintre
cele mai important festivaluri de film din lume.
-  Programul pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică a fost următorul:
VINERI, 25 MAI:
ORA 17:30 –  „GOOD TIME”  („PE BUNE,  O SĂ-ȚI  PLACĂ”)  –  filmul  a  primit
premiul  pentru  cea mai  bună coloană  sonoră  la  Festivalul  Internaţional  de  la
Cannes 2017
ORA 19:30 – „YOU WERE NEVER REALLY HERE” („N-AI FOST NICIODATĂ
AICI”)  –  filmul  este  interzis  minorilor;  reprezintă  povestea  unei  adolescente
dispărute, a unui ofiţer al legii brutal şi chinuit într-o misiune de salvare
SÂMBĂTĂ, 26 MAI:
ORA 17:30 – „SICILIAN GHOST STORY” – filmul revitalizează mitul Romeo şi
Julieta, plasându-l în lumea nemiloasă a mafiei
ORA 19:30 – „PATERSON” – un film „poem, eseu, peste care pluteşte un soi de
lină melancolie luminoasă şi optimistă”
DUMINICĂ, 27 MAI:
ORA  17:30  –  „CEA  MAI  FERICITĂ  ZI  DIN  VIAŢA  LUI  OLLI  MÄKI”  –  filmul
reprezintă  povestea  unui  luptător  care  concurează  pentru  titlul  de  campion
mondial la box. Acesta are însă o singură problemă: s-a îndrăgostit.
ORA 19:30 –  „A MAN OF INTEGRITY”  – filmul  a  primit  Premiul  „Un Certain
Regard” la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes 2017; acesta are ca temă
mijloacele prin care un regim represiv reuşeşte să aducă la tăcere punctele de
vedere dizidente. Au participat aproximativ 100 de elevi.
-  Caravana „Zilele Filmului Românesc”
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Între 22 şi  24 iunie 2018,  Caravana „Zilele Filmului  Românesc” a ajuns în
Pucioasa, la Centrul  Cultural  European, unde au putut fi  vizionate o serie de
filme de succes. Evenimentul a continuat să promoveze producţia autohtonă de
film şi să prezinte proiecţii cu cele mai recente producţii româneşti premiate la
festivaluri.
Din program:
- 22 iunie: ora 19:30 – „Fotbal infinit”, ora 21:00 – „Un pas în urma serafimilor”;
- 23 iunie: ora 19:30 – „Mariţa”, ora 21:00 – „6,9 pe scara Richter”;
- 24 iunie: ora 19:30 – „Hawaii”, ora 21:00 – „Pororoca”.
Au participat aproximativ 150 de spectatori.

13.Universitatea Naţională de Teatru şi Fim Bucureşti
- Primăria Pucioasa, Centrul Cultural European Pucioasa şi Ambasada Suediei la
Bucureşti în parteneriat cu UNATC Bucureşti au organizat în perioada 9-11 mai
2018 „Zilele Europene la Pucioasa”. Universitatea de Teatru şi Film, Facultatea
de Teatru, clasa Doru Ana, a prezentat spectacolul de teatru „Cântăreaţa cheală”
de Eugène Ionesco.
-  „Lecţia”  de  Eugène Ionesco -  UNATC Bucureşti,  regia  Diana Tănase
(spectacol masterat). Lumea, aşa cum o ştim noi, este un duet între un călău şi o
victimă  aşa  cum viaţa  însăşi  este  un  vals  paradoxal  între  început  şi  sfârşit.
Cunoscând  visceral  aceste  adevăruri,  Eugène  Ionesco  a  scris  o  lecţie  care
dincolo de aritmetică, filologie şi lingvistică scoate la iveală cu umor şi cruzime o
teorie: în relaţia dintre oricare doi indivizi există, întotdeauna şi în mod perpetuu,
un călău şi o victimă. Rolurile pot fi interşanjabile, dar realitatea rămâne aceeaşi.
Au participat aproximativ 300 de spectatori.

Colaborări cu ambasade:
1. Ambasada Suediei
-  Primăria  Pucioasa,  Centrul  Cultural  European  Pucioasa  şi  Ambasada
Suediei la Bucureşti au organizat în perioada 9-11 mai 2018 „Zilele Europene la
Pucioasa”;
-  Foaierul  Primăriei  Pucioasa,  vernisajul  expoziţiei  „Inovaţii  suedeze,
imaginaţie românească”;
-  Centrul Cultural European Pucioasa, vernisajul expoziţiei „Swedish Crime
Scenes”,  prin  intermediul  căreia  au  fost  descifrate  o  parte  dintre  misterele
fenomenului de literatură poliţistă Nordic Noir!;
-  Film Suedez: Bikes vs Cars (Documentar, 2015, Regie: Fredrik Gertten,
subtitrare în limba română); ora 19:30 – Film Suedez: Nice People (Documentar,
Sport,  2015,  Regie:  Anders  Helgeson,  Karin  af  Klintberg,  subtitrare  în  limba
română);
-  Film  Suedez:  Martha  &  Niki  (Documentar,  Dans,  2016,  Regie:  Tora
Mârtens, subtitrare în limba română);
-  Film  Suedez:  Call  Girl  (Dramă  –  True  Story,  2012,  Regie:  Mikael
Marcimain, subtitrare în limba română).
Au participat aproximativ 200 de elevi.

2. Ambasada Republicii Federale Germania
-  Ambasada Republicii  Federale Germania şi DAAD, cu sprijinul Goethe
Institut, au lansat campania „Germana – limba marilor idei”, campanie ce face
parte dintr-un amplu proiect derulat în mai multe state europene şi finanţat de
Ministerul  Federal  al  Afacerilor  Externe  al  Republicii  Federale  Germania.
Campania din  România  cuprinde mărturii  ale  unor  reprezentanţi  de  marcă ai
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societăţii noastre, cunoscători ai limbii germane, imortalizaţi de fotograful Oltin
Dogaru într-o serie de portrete ce fac obiectul unei expoziţii itinerante.
-  În data de 7 iunie 2018, ora 16:00, în cadrul programului „O ambasadă pe
lună”, program al Centrului Cultural European Pucioasa, s-a deschis pentru 
perioada 7 iunie-5 iulie 2018, expoziţia „Germana – limba marilor idei”, în cadrul
„Galeriei  PRIM”,  din  holul  Primăriei  Oraşului  Pucioasa.  În  această  perioadă,
organizatorii  şi-au  propus  să  aducă  la  întâlnirea  cu  publicul  o  parte  din
personalităţile cuprinse în cadrul campaniei „Germana – limba marilor idei”.

Au participat aproximativ 1200 de elevi în toata perioada de expunere.
3. Ambasada Ungariei

-  Prin  ataşatul  Cultural  şi  ataşatul  economic  al  Ambasada Ungariei,  care  au
întreprins două vizite, arătând interes faţă de proiectele propuse de noi. A rămas
ca în programele viitoare ale ambasadei să fie cuprins şi un program mai amplu
de colaborare.

Alte instituţii:
1. Terasa Rustic
2. Hotel Ceres

a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari,
puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)

Puncte tari: Puncte slabe:
- creşterea constantă a numărului de acţiuni culturale 
şi a nivelului acţiunilor culturale desfăşurate de 
instituţie;
- capacitatea operaţională de a gestiona iniţiative şi 
evenimente de mare anvergură, dobândită în procesul
de implementare a proiectelor;
- dezvoltarea relaţiilor pe termen lung între artiştii 
locali şi mediul cultural european şi internaţional;
- experienţa în crearea de evenimente culturale cu 
activităţi complexe, inovative, de tip experiment;
 - capacitatea instituţiei de a fi promotor de proiecte 
culturale de nivel local, naţional şi internaţional;
- credibilitate şi experienţă în gestionarea de fonduri 
publice;
 - imagine publică bună a instituţiei şi a angajaţilor săi;
- sistem informatic capabil să satisfacă cele mai multe 
dintre necesităţile instituţiei;
- existenţa unei pagini de facebook active;
- buna colaborare cu instituţii de cultură, instituţii de 
învăţământ, ONG-uri, presă.

- capacitate redusă de control 
intern datorată mentalităţilor 
învechite;
- insuccesul atragerii fondurilor
structurale;
-practicarea limitată a 
marketingului cultural pentru 
cunoaşterea nevoilor pieţei, 
pentru promovarea ofertei şi 
ca instrument de informare a 
managementului;
-dependenţa puternică de 
resursele bugetare;
- lipsa studiilor de specialitate 
pe piaţa culturală permite doar
estimarea evoluţiei produsului 
pe piaţă, fără a se putea face 
prognoze cu un grad ridicat de
consistenţă.

Ameninţări: Oportunităţi:
- menţinerea unui buget 
insuficient alocat culturii la nivelul 
unui oraş cu specific turistic, 
cultural şi balnear;
- încadrarea cu greutate în 
bugetele estimate pentru 
cheltuieli;
- lipsa de interes a grupurilor ţintă 

- trecutul, oraşului Pucioasa care deţine un 
patrimoniu material şi imaterial;
- colaborarea şi apartenenţa la reţele culturale 
europene;
- promovarea valorilor culturale locale;
- creşterea şi extinderea semnificativă a nivelului 
local al audienţei pentru cultură / creşterea 
numărului de consumatori culturali;
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vizate pentru conceptul şi 
programul cultural propus;
- membrii comunităţii preferă 
acţiunile în aer liber celor cu 
caracter cultural;
- cooperarea redusă între 
operatorii culturali (instituţii 
educaţionale- culturale, asociaţii 
culturale).

- utilizarea spaţiilor publice şi de artă publică 
pentru a aduce cultura mai aproape de oamenii din
oraş;
- apariţia unor evenimente şi manifestări culturale 
de anvergură europeană;
- creşterea constantă a numărului tinerilor şi 
copiilor interesaţi de manifestările artistice;
- creşterea nevoii de prestigiu, de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi ale tinerilor şi elevilor în 
domeniul cultural;
- implicarea activă a tinerilor în calitate de creatori 
şi/sau de participanţi;
- îmbunătăţirea incluziunii sociale pentru grupurile 
culturale stabilite ca obiective de impact (turişti, 
vârstnicii, romii, persoanele cu handicap etc.).

Important este de luat în calcul „binomul” P.T.–Op., care, întotdeauna, este cel
mai  favorabil  pentru o instituţie,  iar  managerul,  împreună cu marketingul,  trebuie să
profite. Un asemenea moment poate fi şi pentru Centrul Cultural European, în sensul
folosirii P.T. („dezvoltarea relaţiilor pe termen lung între artiştii locali şi mediul cultural
european şi  internaţional”) în cuplaj  cu Oportunitatea („colaborarea şi  apartenenţa la
reţele  culturale  europene”).  Acest  binom  P.T.–Op.  poate  deveni  un  instrument  de
gestionare a tuturor resurselor instituţiei în favoarea unei dezvoltări a activităţii instituţiei.
În acelaşi timp, la nivelul procesului privind managementul crizelor trebuie luate măsuri
de contracarare a apariţiei binomului P.S.–Am.

Din realizarea matricei SWOT se pot desprinde câteva concluzii (soluţii) pentru
optimizarea  activităţii  instituţiei,  care  pot  constitui  premisele  unui  management
performant. Astfel, contextul socio-economic actual poate însemna o provocare pentru
un  manager  cultural  care  nu  este  dispus  să  se  plângă  mereu  de  lipsa  banilor,  a
numărului redus de angajaţi, a mijloacelor tehnice modeste, logistice sau de altă natură.
Să  recunoaştem  că  încă  sunt  probleme  în  motivarea  personalului  (Ordonanţa  de
urgenţă  nr.  2/2017  privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,  precum  şi  modificarea  şi
completarea unor acte normative, a determinat o creştere a salariilor, dar a generat şi
unele anomalii  şi  frustrări),  în  atragerea unor  sume financiare din  zona sponsorilor.
Totodată, trebuie să luăm în calcul şi puterea de cumpărare a populaţiei, care va creşte
după  majorarea  salariilor  în  sectorul  bugetar.  Aceste  fenomene,  însoţite  şi  de
modificările legislative adoptate, pot constitui premisele unor instrumente manageriale
pe  care  trebuie  să  le  identific  în  vederea  ajungerii  la  un  optimism  moderat,  bine
argumentat la nivelul instituţiei.

Oricum,  analiza  SWOT are  dinamica  sa  firească.  Ea  poate  avea  o  anumită
configurare, de exemplu în dimineaţa acestei zile, şi o altă structură matricială seara, în
funcţie de noutăţile legislative apărute peste zi, astfel încât anumite Oportunităţi se pot
transforma în reale Ameninţări şi viceversa.

Adaug aici câteva elemente importante care pot fi luate în seamă de managerul
instituţiei şi care-l pot motiva: o subvenţie decentă şi o relaţie normală cu Primăria şi
Consiliul Local, o atmosferă de lucru modernă imprimată personalului, relaţii colegiale
între departamentele Centrului Cultural European.

a.3.  Evoluţia  imaginii  existente  şi  măsuri  luate  pentru
îmbunătăţirea acesteia

Într-o societate în care evoluţia aduce cu sine un grad ridicat de imprevizibilitate,
este  dificilă  crearea  unei  stabilităţi  persistente.  Schimbările  comportamentale  ale
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indivizilor  şi  ale grupurilor  sociale  produc un flux continuu de transformări  la  nivelul
tuturor domeniilor sociale, iar cultura este caracterizată de această dinamică puternică.

Diseminarea  informaţiei  pe  canalele  de  comunicare  adecvate  a  constituit  o
preocupare continuă a instituţiei, conştientizând importanţa mass-media în viaţa 
publică. Creşterea parteneriatelor media a determinat crearea unei mai bune vizibilităţi

a  instituţiei  şi  păstrarea  unui  contact  permanent  al  publicului  cu  activitatea
acesteia. Creşterea accelerată a apariţiilor în mass-media locale şi naţionale,
complexitatea  şi  frecvenţa  sporită  a  comunicatelor  de  presă  au  condus  la
cultivarea interesului  publicului  pentru proiectele  Centrului  Cultural  European
Pucioasa.  Expunerea  pozitivă  şi  susţinută  a  imaginii  Centrului  Cultural
European Pucioasa în mass-media a atras interesul multor instituţii, fundaţii sau
asociaţii  culturale,  care ulterior  au devenit  partenere în  cadrul  unor  proiecte
artistice.  Am  acordat  atenţie  sporită  optimizării  paginii  facebook  si  ne
concentram pe realizarea unei  paginii  web şi  la patrunderea în  motoare de
căutare.  Am  considerat  că  prezenţa  în  social  media  şi  folosirea  fiecărui
instrument pe care mediul online ni-l pune la dispoziţie sunt esenţiale pentru a
rămâne apropiaţi celor care cunosc deja instituţia şi pentru a o face cunoscută
unui număr cât mai crescut de persoane, dar mai ales în rândul tinerilor, dat
fiind faptul că potrivit unor studii, peste 70% dintre tineri folosesc mediul online
pentru a obţine mai multe informaţii. Folosind veritabilele canale de comunicare,
precum Facebook,  YouTube,  Twitter  actualizate  permanent,  cu  prezentarea
evenimentelor,  premierelor,  lansărilor,  expoziţiilor,  am  reuşit  diseminarea
informaţiei  unui  grup ţintă numeros, într-un timp foarte scurt.  De asemenea,
transmisia online (live) a celor mai importante evenimente a adus un număr
important de vizualizări, favorizând creşterea încrederii publicului.

O  reputaţie  solidă  locală  a  instituţiei  întăreşte  loialitatea  consumatorilor  de
cultură, iar prezenţa activă în viaţa comunităţii prin susţinerea evenimentelor caritabile
reafirmă  identitatea  şi  imaginea  Centrului  Cultural  European  Pucioasa,  stârnind  un
climat  de  încredere  şi  simpatie  în  rândul  publicului. Parteneriatele  încheiate  pentru
organizarea  unor  evenimente  culturale  au  fost  atent  selectate,  ţinând  cont  de
amploarea  evenimentului  şi  impactul  asupra  publicului,  notorietatea  instituţiei  sau
organizaţiei partenere, raportate la beneficiul de imagine pe care îl aduc insituţiei.

Promovarea evenimentelor
Evenimentele  organizate  au  fost  promovate  în  presa  scrisă  şi  în  cea

audiovizuală, la nivel local şi pe cât posibil la nivel naţional. Prin articole descriptive,
ştiri, note informative sau comunicate de presă, apărute în presa scrisă de specialitate
sau tangenţială cu privire la evenimentele organizate de instituţie, publicul consumator
de  cultură  a  avut  acces  permanent  la  informaţie  concretă  şi  completă.  Dată  fiind
tendinţa publicului de a accesa informaţia, cu precădere din mijloacele audiovizuale,
pentru  promovarea unor  evenimente de mare anvergură:  festivaluri,  spectacole sau
concerte  în  premieră,  au  fost  difuzate  spoturi  radio.  Pentru  detalierea informaţiei  şi
creşterea impactului asupra publicului ţintă au fost realizate reportaje în buletinele de
ştiri,  emisiuni  radio  şi  tv  dedicate  evenimentelor  de  importanţă  majoră  pentru
comunitate. Colaborarea cu posturile locale de televiziune, cu radiourile locale, dar şi cu
cele naţionale (în special Radio România Cultural), a contribuit la sporirea notorietăţii
instituţiei şi menţinerea imaginii pozitive. 

Realizarea raporturilor de colaborare cu revistele specializate în publicitate: Zile
şi  Nopţi,  festivaluriromanesti.ro,  eventya.ro  etc.,  care  atrag  public  larg  datorită
conţinutului şi diversităţii mesajelor publicitare, s-a dovedit foarte utilă pentru atragerea
publicului în sala de spectacol.

Pentru  sporirea  vizibilităţii  şi  în  vederea  diseminării  informaţiei  către  toate
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categoriile de public, s-a realizat şi  promovare outdoor, prin afişe şi  printuri  de mari
dimensiuni.  De  asemenea,  în  cazul  spectacolelor/festivalurilor,  mărturiile  (foto,
video, scrise) s-au dovedit a fi eficiente pentru creşterea numărului de participanţi.

Campaniile  de  e-mail  marketing,  (trimiterea de newslettere  pentru  informarea
publicului cu privire la evenimentele organizate) au reprezentat o metodă foarte bună
de comunicare,  însă marele beneficiu  a  fost  acela de a genera fidelizare,  păstrând
continuu instituţia în atenţia publicului.

Achiziţionarea unei centrale telefonice la care s-a adaugat un număr telefonic
vodafone (cetăţenii  folosindu-l  cel  mai  des)  a  sporit  numărul  de public  interesat  de
evenimentele organizate de Centrul Culturale (informaţii şi rezervare de locuri).

a.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
În scurta perioadă de timp de la înfinţare s-a realizat o statistică socio-culturală în

baza  a  1500  de  chestionare.  Din  analiza  acestei  statistici  a  rezultat  că  populaţia
Oraşului Pucioasa şi din împrejurimi preferă: în privinţa consumului public de bunuri
culturale: participarea la sărbători/evenimente locale (20% cel puţin o dată pe lună),
urmată  de  vizionarea  de  filme  în  cinematografe  (10%  cel  puţin  o  dată  pe  lună),
participarea la festivaluri de diferite feluri (10% cel puţin o dată pe lună), spectacole de
divertisment (10% cel puţin o dată pe lună), vizitarea muzeelor (5% cel puţin o dată pe
lună),  45%  preferă  spectacolul  de  seară  într-un  mediu  de  tip  restaurant,  unde  se
dansează şi se cântă - cel puţin o dată pe lună). Un motiv de nemulţumire îl reprezintă
concentrarea  evenimentelor  culturale  în  centrul  oraşului  şi  lipsa  ofertei  culturale  în
cartiere  mărginaşe,  foste  comune  sau  sate,  unde  căminele  culturale  nu  mai  sunt
funcţionale sau nu mai există. Referitor la consumul cultural de spectacole, locuitorii
Oraşului Pucioasa participă cel mai mult la spectacole de teatru, muzicale şi spectacole
eveniment. Aici putem spune că s-a format un public care participă frecvent. Activităţile
generale de petrecere a timpului liber sunt mult mai prezente în viaţa cetăţenilor decât
cele specifie consumului cultural. Profilul timpului liber pentru populaţia din Pucioasa
este compus din plimbări  prin parc şi  zone verzi,  vizite  în centre comerciale pentru
cumpărături şi sporturi de întreţinere. În spaţiul domestic, preferă să vizioneze programe
TV, să asculte muzică sau radio şi, nu de puţine ori, să vizioneze filme (toate aceste
activităţi  sunt  practicate  zilnic).  Mai  există  un  segment  de  populaţie  care  preferă
spectacolul  de seară într-un mediu de tip restaurant, unde se dansează şi se cântă
(reminiscenţe ale balurilor şi horelor de odinioară. Există o tendinţă de creştere a celor
care participă la produsul cultural  plătit.  Tinerii  sunt categoria demografică în rândul
cărora putem întâlni cei mai mulţi participanţi la diferite forme de consum cultural public
sau activităţi de petrecere a timpului liber în afara locuinţei. La nivelul oraşului există un
segment deloc neglijabil de cetăţeni care obişnuiesc să se angajeze zilnic în activităţi
creative,  participând frecvent  la  toată  oferta  culturală  (de  la  întâlniri  literare,  cecuri,
ateliere, competiţii). Aşadar, apare un potenţial creativ al populaţiei şi putem presupune
preferinţa acestora de implicare în actul creativ nu doar din perspectiva consumului.

a.5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Segmentarea  grupurilor-ţintă  se  face  după  criterii  geografice  (centru,  cartiere

mărginaşe,  zona  Filatură,  Serbăneşti,  Diaconeşti),  sociale  (copii,  tineri,  vârstnici,
minorităţi etnice, turişti) şi profesionale (nivel de pregătire).

Pe termen scurt
Publicul  vizat  de  Centrul  Cultural  European  Pucioasa,  pe  termen  scurt,  îl

reprezintă elevii, precum şi publicul activ, cu vârsta cuprinsă între 25 şi 50 de ani, cu un
venit lunar mediu şi peste medie, interesat de fenomenul cultural divers, precum şi de
elementele care privesc obiceiurile şi tradiţiile locale. De asemenea, vizăm şi publicul cu
studii  medii  şi  superioare,  cu  vârsta  de  peste  50  de  ani,  precum  şi  persoanele
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participante  la  tratament  în  staţiune.  Un  alt  tip  de  public  vizat  este  reprezentat  de
persoanele retrase în zonele în care au case de vacanţă. Un public destul de interesat
de produl cultural, dar de multe ori exclus, este vorba de publicul defavorizat. În acelaşi
timp, acordăm o atenţie sporită şi publicului  obişnuit al  instituţiei,  pe care dorim să-l
fidelizăm şi să-l păstrăm aproape de noi în continuare.

Pe termen lung
Pe termen lung, dorim să atragem publicul de toate vârstele, cu accent pe tinerii

sub 25 de ani, actuali sau viitori angajaţi, un public aflat în plină formare. Vizăm, de
asemenea,  şi  publicul  activ,  consumator  de  evenimente  culturale,  din  categoria  de
vârstă  30-50  de  ani,  cu  studii  medii  şi  superioare.  Dorim  să  ne  extindem aria  de
beneficiari şi către persoanele din împrejurimile oraşului, prin prezentarea producţiilor
noastre  (spectacole  sau  festivaluri)  în  localităţile  învecinate,  oraşele  din  judeţ  şi
participarea la evenimente naţionale.

a.6. Profilul beneficiarului actual
Cunoaşterea  grupului-ţintă  este  esenţială  pentru  asigurarea  atractivităţii

evenimentelor  Centrului  Cultural  European  Pucioasa,  motiv  pentru  care  instituţia
noastră a sondat prin mini-interviuri, chestionare, gradul de satisfacţie al spectatorilor şi
participanţilor la aceste eveneminte (de o paletă diversificată). O altă metodă eficace a
fost şi aceea de monitorizare a reţelelor de socializare, care permite un feed-back într-
un timp relativ scurt  şi  care provine în  principal  din  partea publicului  tânăr,  activ  în
mediul  online. Evenimentele postate pe pagina de facebook a Centrului  Cultural  au
atras,  în  medie,  pentru  fiecare  eveniment,  în  jur  de  1000-1500 de persoane.  Ştim,
astfel, că există public tânăr care a trecut pragul Centrului pentru evenimente culturale
dedicate  exclusiv  lor,  gen:  spectacole  de  teatru  pentru  liceeni,  rezidenţe  de  artă
contemporană, proiecţii de filme, proiecte de dezvoltare personală pentru copii şi elevi.
Există, de asemenea, publicul foarte tânăr pentru cursuri de formare şi spectacole de
teatru şi publicul adult pentru spectacole, concerte, spectacole diverse (teatru, muzică
de cameră, folclor, divertisment).

Dar, dincolo de dialogul cu publicul, un instrument neconvenţional de evaluare a
acestuia a fost emoţia pe care o simte la întâlnirea cu un anume artist, cu o anumită
personalitate a vieţii culturale sau ştiinţifice sau bucuria unui foarte tânăr participant la
spectacolul festiv. Rolul specialistului PR a fost esenţială în perceperea acestor emoţii
ale  publicului  şi  în  adaptarea  mesajului  la  aşteptările  şi  nevoile  participanţilor  la
evenimente.

B.  Evoluţia  profesională  a  instituţiei  şi  propuneri  privind
îmbunătăţirea acesteia

b.1.  Adecvarea  activităţii  profesionale  a  instituţiei  la  politicile
culturale la nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii

Centrul Cultural European Pucioasa a promovat cu precădere, o politică culturală
orientată către satisfacerea cererii, fără ca prin aceste orientări să abdice de la rolul
esenţial de a face act de cultură. Principala direcţie de acţiune a fost îndreptată spre
diversificarea ofertelor prin programe cu multiple valenţe culturale cu impact social, de
la  expoziţii  de pictură şi  fotografie,  concerte,  spectacole,  la  festivaluri  şi  manifestari
ample diverse.

Recunoscând creativitatea drept trăsătură caracteristică umană şi ingredient de
bază  al  produselor  şi  activităţilor  culturale  şi  artistice,  Centrului  Cultural  European
Pucioasa  şi-a  îndreptat  atenţia  spre  dezvoltarea  creativităţii,  ca  sector  de  acţiune
predilect al culturii.
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Creativitatea,  ca  activitate  intelectuală  şi  ca  o  bogăţie  inepuizabilă  a  fiecărei
naţiuni reprezintă în acelaşi timp liantul politicilor publice pentru cultură cu cele pentru
educaţie, mediu social şi mediu economic. Dat fiind acest fapt, instituţia a demarat un
amplu  program de  educaţie  prin  artă,  prin  deschiderea   celor  două  galerii  de  arta
(foaierul Primăriei cu o capacitate de peste 50 de lucrări şi holul central al Centrului
Cultural European Pucioasa cu o capacitate de peste 30 de lucrări de artă plastică),
oferind elevilor şi iubitorilor de frumos posibilitatea întâlnirii cu operele de artă ale unor
artişti contemporani de marcă.

Urmărind  promovarea  valorilor  culturii  româneşti  şi  universale  din  toate
domeniile,  susţinând mobilitatea  artiştilor,  au  fost  organizate  o  serie  de  evenimente
specifice în aceste spaţii,  de la lansări  de carte,  expoziţii  de artă fotografică şi  artă
plastică.

Tot  în  contextul  adecvării  activităţilor  la  politicile  culturale  la  nivel  naţional  şi
internaţional,  Centrul  Cultural  European  Pucioasa  a  promovat  un  proiect  unic  în
România şi anume, susţinerea unor parteneriate cu ambasadele şi centrele culturale ale
ţărilor membre din Comunitatea Europeană (program ce s-a derulat în anul 2018 cu
ocazia Centenarului, program iniţiat în 2017).

Consolidarea parteneriatelor cu reprezentanţii sectorului cultural non-profit pentru
dezvoltarea unor programe culturale s-a realizat prin organizarea unor evenimente cu
impact  sporit.  Dezvoltarea educaţiei  artistice şi  stimularea creativităţii  prin  programe
educaţionale s-a concretizat în cursurile de balet, dans, canto, teatru, arte plastice, pian
organizate în cadrul instituţiei.

b.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
O mare parte  a programelor  culturale  derulate  de  Centrul  Cultural  European

Pucioasa au ca direcţie de adresare locuitorii oraşului, dar şi atragerea populaţiei din
cartierele marginaşe (foste sate). Centrul Cultural European Pucioasa a încercat prin
programele propuse să răspundă cerinţelor publicului actual. În acest sens, şi-a propus
abordarea  unei  strategii  culturale  bazate  în  mare  măsură  pe  dezvoltarea  laturii
contemporane  a  producţiilor  artistice  şi  devierea  efectelor  globalizării  culturale:
omogenizarea şi hibridizarea.

S-a urmărit de asemenea menţinerea publicului orientat către zona activităţilor
culturale  tradiţionale ce se desfăşoară cu ocazia unor  evenimente locale,  cum ar  fi
spectacole de folclor (Zilele oraşului, Zilele toamnei), cele de teatru profesionist, cât şi
cele de teatru tânăr, concertele de muzică de cameră, producţiile proprii, dar şi cele ale
trupelor de amatori, spectacolele de dans ale trupei de copii. O atenţie deosebită a fost
acordată  atragerii  publicului  spre  întâlnirile  ocazionate  de  colocvii,  conferinţe,
simpozioane, dezvoltarea relaţiilor culturale cu instituţii similare, promovarea diversităţii
etnoculturale,  sprijinirea  mobilităţii  artiştilor  şi  a  produsului  cultural,  prezentarea
producţiilor culturale locale în alte localităţi din ţară şi străinătate.

b.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Pentru îndeplinirea misiunii specifice,  Centrul Cultural  European Pucioasa şi-a

propus  ca  programele  elaborate  să  fie  în  concordanţă  cu  următoarele  direcţii  de
acţiune:

 Dezvoltarea  relaţiilor  culturale  şi  promovarea  tradiţiilor  locale  şi  naţionale  în
parteneriate cu Centrele Culturale ale ţărilor din Comunitatea Europeană;

 Susţinerea, protejarea, promovarea actului creator;
 Promovarea tradiţiilor şi a creaţiei populare;
 Protejarea identităţii culturale locale;
 Dezvoltarea  relaţiilor  culturale  în  scopul  promovării  identităţii  culturale  a

comunităţii locale în afara graniţelor;
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 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.

C.  Organizarea,  funcţionarea  instituţiei  şi  propuneri  de
restructurare  şi/sau  de  reorganizare,  pentru  mai  buna  funcţionare,
după caz

Centrul  Cultural  European Pucioasa funcţionează conform Regulamentului  de
organizare  şi  funcţionare  aprobat  de  Consiliul  Local  Pucioasa,  completat  de
Regulamentul de ordine interioară.

Fucționarea instituției  se  asigură  prin  activitatea  personalului  angajat  în  baza
contractelor  individuale  de  muncă,  precum  și,  după  caz  de  persoane  fizice  care
participă la realizarea unor programe și proiecte specifice și care iși desfăsoară în baza
altor tipuri de contracte întocmite legislației aplicabile specifice activității.
Activitatea compartimentelor fucționale și interacțiunea dintre ele este controlată prin
reguli  si  proceduri  scrise,  ca  parte  a  sistemului  managerial  intern,  prin  definirea
posturilor a sarcinilor și a autorității coferite cestora prin fișa postului.

Postul de manager este ocupat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.189/208
de domnul manager Țopa Ion numit  în funcția de manager din data de 01.08.2017
( contract de management  înreg.sub numărul 17387/01.08.2017)

c.1. Măsuri de organizare internă

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Organigrama Centrului Cultural European Pucioasa în cursul anului 2018 a avut 
următoarea structură.

-  Mamager/director – 1 post ocupat funcție de conducere;
-  Contabil șef – 1 post ocupat, funcție de conducere
-  Compartiment financiar , contabilitate, tehnic și administrativ – 5 posturi 

ocupate
-  Compartoment Merketing , PR., proiecte culturale si imagine – 1 post vacant, 

funcție de execuție.
-  Compartiment artistic -1 post ocupat, funcție de execuție.

În decursul anului 2018 a fost demrate proceduri de ocupare a urmatoarelor 
posturi vacante, respectand prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor cotractuale, cu modificările și completările ulterioare:

- în data de 09.01.2018 a avut loc proba scrisa a concursului pentru ocuparea
postului vacant de contabil sef în cadrul Centrului Cultural European Pucioasa;

-  în datta de 22 10.2018 postul s-a vacantat,  salariata a încetat raportul  de
muncă conform prevederilor articolului 55 lit.b Codul muncii.

-  în decembrie 2018 a fost demarată procedura de desfășurare a concursului
de contabil șef.( proba scrisă a avut loc în data de 08.01.2019)

- în data de 15.01.2018 s-a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant
supraveghetor sala/controlor bilete, din cadrul Compartimentului financiar, Contabilitate
şi administrativ;

- în data de 08.02.2018 a avut loc proba scisa a concursului pentru ocuparea
postului vacant de inspector specialitate, gr II din cadrul Compartimentului Marketing,
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PR., proiecte culturale si imagine; în urma finalizării concursului nu a fost ocuăat postul
mai sus menționat;

-  în  data  de  16.04.2018  a  avut  loc  proba  scrisă  a  doua  concursuri  pentru
ocuparea a doua posturi vacante: de casier, tr.I, din cadrul Compartimentului financiar,
contabilitate  tehnic  și  administrativ  și  inspector  de  specialitate,  gr.II,  din  cadrul
Compartimentului Marketing, PR., proiecte culturale si imagine; ambele posturi au fost
ocupate în urma finalizării concursului.

 - Postul de inspector specialitate, gr II din cadrul Compartimentului Marketing,
PR.,  proiecte culturale si  imagine este vacant,  salariata a incetat raportul  de muncă
conf.prevederilor articolului 55,lit.b.

De asemenea Regulamentul de Organizare si  Fucționare al Centrului Cultural
European Pucioasa Dâmbovița a fost aprobat prin H.C.L. nr. 202/24.11.2016

c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
În  anul  2018,  nu  s-au  înaintat  Consiliului  Local  Pucioasa  propuneri  de

reglementare prin acte normative, decat scoaterea la concurs a postului de contabil şef,
casier, plasator-controlor bilete.

c.3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
În perioada de raportare, Consiliul local a aprobat toate proiectele şi programele

propuse în programul minimal, bugetul şi rectificările acestuia. Consiliul artistic fiind o
entitate consultativă la întocmirea programului minimal se întâlneşte numai dacă este
nevoie. Anual se urmăreşte respectarea programelor din proiectul managerial aprobat
pentru perioada celor 5 ani, conform contractului de management.

c.4.  Dinamica  şi  evoluţia  resurselor  umane  ale  instituţiei
(fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare)

În perioada de raportare nu a fost sancţionat nici un salariat al Centrului Cultural
European Pucioasa.

c.5.  Măsuri  luate  pentru  gestionarea  patrimoniului  instituţiei,
îmbunătăţiri ale spaţiilor

Bugetul instituţiei, pentru anul 2018,  a fost structurat astfel:
1. Prima etapă a fost aprobată pentru perioada ianuarie-iunie 2018
2. Etapa a doua rectificată la septembrie-decembrie 2018

20.01.01 Furnituri de birou – 5.000 lei, cheltuit 11.888 lei
Suma  alocată  s-a  folosit  pentru  achiziţionarea  de  rechizite,  birotică  şi  afişe

necesare funcţionării  instituţiei, materiale necesare cercului de arte şi a taberelor de
Graffiti şi arhitectură.

20.01.02 Materiale de curaţenie şi întreţinere – 4.000 lei, cheltuit 0 lei
La finele anului 2017 s-au achiziţionat materiale în valoare de 5.000 lei, materiale

care au acoperit necesarul şi pe anul 2018.

20.01.30 Bunuri şi servicii – alocat 393.000 lei, cheltuit 367.282 lei
Suma  alocată  s-a  folosit  pentru  a  se  achiziţiona  bunuri  şi  servicii  necesare

desfăşurării proiectelor artistice şi evenimentelor culturale derulate în anul 2018.

20.05.30 Obiecte de inventar – 30.000 lei, cheltuit 15.771 lei
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Suma alocată s-a folosit pentru achiziţionarea următoarelor materiale de natura
obiectelor  de  inventar:  covor  scenă,  draperii,  garnitură  scenă,  aspirator,  drapele,
aerotermă şi convector separatori tâmplarie PVC, ştampile şi alte dotări.

20.02. Reparaţii curente – 50.000 lei, cheltuit 49.890 lei
Spaţiile din interiorul Centrului Cultural sunt bune din punct de vedere estetic şi

starea lor funcţională este foarte bună după reparaţiile anterioare începute în 2017. A
fost  îndepărtată  de  umezeală  din  subsolul  clădirii  care  a  deteriorat  şi  majoritatea
pereţilor.

Pentru finalizarea reparaţiilor a întregului patrimoniu a mai fost necesară o ultimă
etapă de eficientizare şi modernizare a spaţiilor de la etaj. Au fost necesare următoarele
lucrări: modernizarea băilor de la etaj, reparararea şi modernizarea spaţiilor aferente
birourilor şi claselor de studiu, repararea pereţilor din spaţiul scărilor şi a tuturor pereţilor
şi  tavanelor  existente  în  interiorul  etajului,  repararea  uşilor  şi  ale  ferestrelor,
împrospătarea vopselelor şi lacului existent.

Transformarea unei simple săli de curs în sală de balet şi dotarea acesteia cu
oglinzi, parchet şi covor de dans.

Reorganizarea holurilor şi a spaţiilor neutilizate.
Amenajarea unui mic studio.
Amenajarea şi modernizarea culoarului de acces la clase.
Alte lucrări realizate.
Refacerea instalaţiei de încălzire şi achiziţionarea a două centrale termice (de

către Primărie).
Izolarea termică a podului instituţiei.
Mochetarea sălii de spectacol şi a sălilor de curs.

c.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării

         Nu au existat pâna în prezent controale externe . Încercăm pe căt posibil să ne 
adaptăm programele si proiectele în funcție de cerințe și finanțări. Centrul Cultural a 
avut o întreagă evoluție dupa schimbarea repetată a contabilului sef. si demararea 
prodedurilor de angajare a schemei a fost lentă.  În prezent, instituția nu are echipa 
completă urmănd( sperăm sa demarăm și procedura de angajare a inspectorului de 
specialitate pe marketing, PR. 
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei
d.1.  Analiza  datelor  financiare  din  anexa  nr.  3  la  planul  de

management (obiective şi criterii de performanţă) corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate

d.1.1 Execuţia bugetară a perioadei raportate (mii lei)
Denumire indicator Planificat Realizat

01.01- 31.12.2018 01.01.-31.12.2018
BUGETUL DE VENITURI 793.000 783.566
Subvenţie 738.000 738.000
Venituri proprii 55.000 45162
BUGETUL DE CHELTUIELI 799.000 779.361
Personal 292.000 291.125
Bunuri şi servicii 507.000 448.441
Excedent/deficit - + 9.481

Planul de venituri proprii (mii lei)
Denumire indicator Planificat Realizat

01.01-31.12.2018 01.01.-31.12.2018
Venituri proprii din activitatea de bază 55.000 45.162
Venituri din prestari servicii 40.000 43.162
Venituri din concesiuni şi inchirieri 5.000 2000
Gradul de acoperire din venituri 
proprii a cheltuielilor instituţiei

6,6% 7,66%

Gradul de creştere al veniturilor proprii
2018

1,10%

Gradul de creştere al veniturilor obţinute din activitatea de bază
2018
10,00%

d.2.  Evoluţia  valorii  indicatorilor  de  performanţă  în  perioada
raportată,  conform  criteriilor  de  performanţă  ale  instituţiei  din
următorul tabel:

Nr.
crt.

Indicatori de performanţă
Perioada
evaluată

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari (la sediu)

lei/beneficiar

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) -
3. Număr de activităţi educaţionale 82
4. Număr de apariţii media 40

16



5. Număr de beneficiari neplătitori la manifestări publice 26.500
6. Număr de beneficiari neplătitori la sediu 2.500
7. Număr de beneficiari plătitori 1.827
8. Număr de expoziţii 13
9. Număr de reprezentaţii (la sediu) 47
10. Număr de proiecte/acţiuni culturale 83
11. Venituri proprii din activitatea de bază 45.162
12. Venituri proprii din alte activităţi 0

Cuantificarea  beneficiarilor  neplătitori  la  manifestările  mari  din  aer  liber  s-a
efectuat prin chestionare, flyere, ecusoane, bilete gratuite şi estimări.

 Serbările  Băilor  Pucioasa:  aproximativ  14.000  spectatori  (în  cele  trei  zile  de
spectacole)

 Festivalul Pucfast: aproximativ 2.700 spectatori în cele trei zile de festival
 Festivalul MOŢĂIANCA: aproximativ 2.000 spectatori în cele trei zile de festival
 Film în aer liber: aproximativ 800 spectatori
 Serbările lui Moş Crăciun: aproximativ 3.000 spectatori
 Pucioasa  MON  AMOUR (Parada  motocicletelor,  Parada  maşinilor  de  epocă,

Bătaia cu flori, Concertul TANGO): aproximativ 2.500 spectatori
 Întâlnire cu Trupa ZAMBILICILOR: aproximativ 500 spectatori
 CĂUTATORII AURULUI DE CIOCOLATĂ: aproximaţiv 1.000 spectatori

E.  Sinteza  programelor  şi  a  planului  de  acţiune  pentru
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management

e.1. Viziune
Materia primă pentru creaţie şi implicit cultură, se ştie, e viaţa. Iar viaţa este ceea

ce  ni  se  întâmplă  nouă  aici  şi  acum.  Prin  urmare,  Centrul  Cultural  îşi  propune  să
producă spectacole despre oamenii de azi, pentru oamenii de azi. Să devină, astfel, un
spaţiu cultural vital şi necesar. Un spaţiu care, alături de aer, apă şi hrană să facă parte
din viaţa comunităţii din care se hrăneşte şi pentru care trăieşte.

De asemenea, îşi propune recuperarea memoriei oraşului şi a sentimentului de
apartenenţă comunitară, încrederea locuitorilor în valorile culturale, recunoaşterea lor şi
dobândirea confortului spiritual în oraşul în care au ales să trăiască.

e.2. Misiune
Centrul  Cultural  European  al  Oraşului  Pucioasa  îşi  asumă  misiunea  de  a

contribui  activ  la  promovarea  şi  valorificarea  patrimoniului  cultural  şi  stimularea
creativităţii  contemporane  prin  diseminarea  fenomenului  cultural  şi  derularea  de
proiecte  şi  programe  culturale  garantând  participarea  la  diversitatea  culturală  ce
caracterizează Europa.

Scopul programelor Centrului  Cultural  European al Oraşului  Pucioasa vizează
satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii prin îndeplinirea următoarelor obiective:

 asigurarea  accesului  la  dialog  cultural  interdisciplinar  şi  la  cunoaşterea
patrimoniului  cultural  în  scopul  educării,  dezvoltării  şi  integrării  comunităţii  în
dimensiunea europeană a culturii;

 susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi artistice locale şi naţionale;
 întreţinerea unui permanent şi viu dialog între diverse genuri ale creaţiei;
 stimularea cercetării şi studiilor privitoare la cultura naţională;
 păstrarea şi cultivarea specificului cultural zonal sau local;
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 promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural.

e.3. Obiective (generale şi specifice)
 Creşterea profilului spiritual al oraşului prin intermediul culturii;
 Promovarea naţională şi europeană a oraşului;
 Promovarea imaginii României în Europa;
 Transformarea atitudinilor şi a percepţiilor faţă de cultură la nivelul oraşului 

Pucioasa;
 Atragerea unor noi categorii de public prin crearea unei oferte culturale 

diversificate.

e.4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management
 cunoaşterea  nevoilor,  preferinţelor,  aşteptărilor  şi  a  practicilor  de  consum

specifice  diverselor  segmente  ale  populaţiei  şi  proiectarea ofertei  culturale  în
funcţie de aceşti indicatori de consum;

 identificarea  celor  mai  adecvate  şi  eficiente  căi  de  difuzare  a  bunurilor  şi
serviciilor  culturale  şi  stimularea  comunicării  dintre  creatori  şi  publicul
consumator;

 promovarea creativităţii artistice;
 realizarea  unor  programe  şi  proiecte  cu  impact  direct  în  oraşul  Pucioasa  şi

împrejurimi;
 armonizarea proiectelor într-o ofertă culturală unitară care să scoată în evidenţă

atât diversitatea culturală, cât şi satisfacerea nevoii de prestigiu a comunităţii;
 iniţierea de programe de dezvoltare culturală menite să atragă tinerii, facilitând

cunoaşterea artelor care implică folosirea celor mai noi tehnologii de informare,
comunicare şi expresie artistică.

e.5. Strategie şi plan de marketing
Strategia de marketing şi  de comunicare a cuprins acţiuni care au determinat

apariţia „necesităţilor”  culturale ale cetaţenilor  oraşului  Pucioasa,  pentru a obţine un
nivel ridicat de aşteptare pentru programul cultural. Pentru 2018, scopul principal nu a
fost neapărat creşterea numărului  spectatorilor cu orice preţ,  cât mai  ales educarea
obiceiului de consum cultural, printr-o atitudine de reîmprietenire a cetăţenilor cu spaţiul
şi fenomenul cultural. 

Pe  lângă  instrumentele  clasice  de  promovare  (mass-media,  mediul  on-line,
tipărituri etc.), folosite în majoritatea cazurilor, promovarea locală a cuprins şi campanii
promoţionale  de  bilete,  publicitate  outdoor  şi  indoor  (sedii,  unităţi  turistice,  parcuri,
intersecţii, obiective de interes public).

Orientarea spre evenimente culturale (festivaluri) adresate unor grupuri sociale
mai mari, la care oamenii să fie încurajaţi să vină împreună cu familia sau prietenii, ca
formă  de  stimulare  a  coeziunii  comunitare  s-a  dovedit  inspirată.  De  altfel,  Centrul
Cultural European Pucioasa este în acest moment instituţia care produce şi găzduieşte
cele mai multe evenimente culturale în oraş. 

Planul de marketing a promovat înţelegerea importanţei actului cultural în viaţa
comunităţii şi va restrânge percepţia nonconsumatorilor despre existenţa unui privilegiu
al elitelor intelectuale. În plus, promovarea extinsă şi eficientă a ofertei culturale prin
campanii online şi trimiterea de newslettere la o bază de date consistentă, obţinută prin
realizarea unor tichete pe care cumpărătorii de bilete le-au completat cu datele lor au
contribuit la extinderea categoriilor de public.

De asemenea, există o colaborarea cu ONG-uri locale şi naţionale pentru derularea
în comun a unor  proiecte cultural-educaţionale.  Centrul  Cultural  European Pucioasa
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promovează  politici  de  măsuri  economice  pentru  susţinerea  consumului  cultural  al
elevilor şi persoanelor în vârstă, de tipul subvenţiilor (bilet redus sau gratuităţi). O altă
prioritate va fi susţinerea creşterii gradului de acces a persoanelor aflate în staţiune, a
turiştilor şi a persoanelor aflate în localităţile limitrofe.

e.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Programele propuse pentru întreaga perioadă de management  sunt bazate pe

multiculturalitate  şi  dialog  inter-cultural,  deschidere  europeană  şi  adecvare  la  noile
realităţi româneşti, integrarea valorilor locale în spaţiul cultural european, promovarea
culturii  şi  a tradiţiei,  sprijinirea mobilităţii  artiştilor  locali.  Programele şi  proiectele din
cadrul acestora vor da dimensiunea unui centru cultural viu.

A. STRADA SCHIMBĂ ORAŞUL
Fiecare  comunitate  îşi  scrie  propriul  destin  prin  oamenii  săi  care  lucrează,

creează şi traiesc împreună. Prin munca lor de zi cu zi, oamenii pot schimba ORAŞUL,
bucată cu bucată, stradă cu stradă, casă cu casă. Acesta este motivul pentru care ne-
am gândit ca manifestările din cadrul acestui program să se desfăşoare sub semnul
schimbării,  în  stradă,  în  spaţii  neconvenţionale,  în  centrul  oraşului,  în  cartierele
mărginaşe, în zonele limitrofe, implicând în actul artistic şi locuitorii oraşului.

„Strada Umbrelelor” este un loc de întâlnire şi socializare a cetăţenilor şi chiar a
tinerilor.

Copacul solar VTree este o instalaţie urbană de socializare care îşi propune să
vină în întâmpinarea nevoilor societăţii de azi. Este încărcător de gadgeturi şi maşini
electrice, furnizează energie reţelei  energetice a oraşului,  integrează un Wi-Fi  cloud
gratuit,  iluminează noaptea şi funcţionează ca loc de întâlnire pentru tineri. Produsul
este conceput şi asamblat local, în România. Pucioasa este singurul oraş care deţine
acest proiect alături de mari capitale ale lumii. Din anul 2018 este amplasat la intrarea
în Parcul Central, în faţa Centrului Cultural European, zonă frecventată de tineri. Aici
încercăm să organizăm ateliere şi spectacole în aer liber.

B. EUROPA CULTURALĂ – Proiecte Mari în Oraşe Mici
O lună, o ambasadă
Centrul  Cultural  European  trebuie  să  fie  implicat  direct  în  viaţa  culturală  a

comunităţii în permanentă legătură cu viaţa culturală europeană.
Promovarea  culturii  locale,  naţionale  în  spaţiul  cultural  european  şi  contactul

cetăţeanului cu creaţii artistice de prestigiu din spaţiul cultural european reprezintă o
prioritate.

Prin acest program, Centrul  Cultural  European Pucioasa urmăreşte realizarea
unor manifestări  comune -  expoziţie de artă plastică,  fotografie,  promovare turistică,
spectacole muzicale, de teatru, cât şi spectacole reprezentative ale folclorului şi tradiţiei
ţărilor europene. Manifestările se vor desfăşura în cadrul Centrului Cultural European
Pucioasa şi în alte spaţii necesare programului. Am contactat mai multe ambasade care
şi-au  arătat  deschiderea  către  noi,  prin  proiecte  comune:  Ambasada  Suediei,
Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Ungariei.

C. TEATRU-N TEATRU
Neexistând  o  instituţie  teatrală  a  oraşului,  Centrul  face  parteneriate  cu  alte

instituţii de gen care să aducă spectacole din dramaturgia românească şi universală.
Centrul  Cultural  European  Pucioasa  este  instituţia  care  poate  produce  şi  propriile
spectacole.

D. DIMINEȚILE COPILĂRIEI - ȘCOALA DE VARĂ
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Pentru a apropia copiii şi tinerii de mişcare, creaţie şi joc deschidem uşa şcolii de
vară, fără note şi fără catalog.

Programul  se  adresează  celor  care  îşi  petrec  vacanţa  de  vară  în  oraş.
Organizăm în perioada de vacanţă de vară ateliere şi cursuri de canto, pian, desen. Un
punct important îl  regăsim în aceste proiecte apropierea copiilor şi tinerilor de scenă
prin includerea lor în spectacole montate în cadrul Centrului în perioda de vară şi nu
numai.

E. EXCURSIUNI CULTURALE - AGENŢIA DE CULTURĂ
Pentru  că  oraşul  Pucioasa  este  aşezat  strategic  faţă  de  oraşe  culturale

importante, Centrul Cultural European Pucioasa organizează excursii culturale pentru
vizitarea instituţiilor de cultură din oraşele apropiate: Bucureşti, Braşov, Ploieşti, Piteşti,
Târgovişte. Astfel, locuitorii oraşului Pucioasa vor avea ocazia să viziteze şi să participe
la evenimente culturale inedite.

F. MOȘ CRĂCIUN SOSEȘTE… LA NOI!
Sărbătorile de iarnă sunt adunate într-un spaţiu de basm. Parcul lui Moş Crăciun

(parcul  central  al  oraşului  Pucioasa),  unde  iubitul  personaj  vine  cu  alaiul  lui  de
sărbătoare, cu spiriduşi, reni şi personaje de basm pentru a se întâlni cu copiii oraşului
Pucioasa. Moş Crăciun Soseşte… La Noi în fiecare an cu săgeata albastră.

Prin acest program de suflet, Centrul Cultural European Pucioasa încearcă să
readucă în sufletul tuturor locuitorilor spiritul sărbătorilor de iarnă cu frumuseţea lor.

e.7. Proiecte din cadrul programelor

A. STRADA SCHIMBĂ ORAŞUL
a. Căutătorii oului de ciocolată
Proiect ce se adresează copiilor participanţi în ziua de Paşte. Concursuri, jocuri
şi mici spectacole. Animaţie, pictură pe faţă etc. Copiii vor căuta ouă fierte şi de
ciocolată în interiorul parcului Central din Pucioasa. Vor fi ascunse peste 1000
de ouă.
b. PUCFAST, Festivalul de Animaţie Stradală pentru Tineret
Centrul Cultural European a organizat ediţia Festivalului de Animaţie Stradală
pentru Tineret, PucFast 2018. Pe perioada a patru zile, PucFast 2018 a adus la
Pucioasa spectacole, piese de teatru, concerte şi ateliere pentru copii şi tineri.
c. ZILELE BĂILOR PUCIOASA - Pucioasa „Mon Amour”
Ne-am  oprit  la  această  temă  ca  posibil  brand  al  oraşului,  definitoriu  şi
recognoscibil.  Pentru  aceasta,  vrem  să  refacem  atmosfera  anilor  ‘30  prin
fotografie,  panouri  supradimensionate  cu  imagini  ale  oraşului  de  altădată,
muzică,  parade,  concerte  şi  spectacole  în  curţi,  case  vechi,  aducând  în
actualitate poveştile caselor de viligiatură şi poveştile de viaţă ale vechilor familii.
Astfel,  am realizat  o paralelă între clasic şi  modern, prezentând o altă faţă a
oraşului.
d. ŞI FANFARA CÂNTĂ… în PARC
e. NE VEDEM ÎN PARC (concursuri artistice şi sportive ale tinerilor în weekend-

urile lunilor de vară)
f. Şah în PARC (concursuri de şah cu piese gigant în zona special amenajată.

Se adresează în general persoanelor în vârstă)

B. EUROPA CULTURALĂ – Proiecte Mari în Oraşe Mici
Zilele  Culturale  Europene,  se  vor  organiza  evenimente  culturale  şi  sportive
dedicate Zilei Europei.
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Zilele Europene la Pucioasa – Suedia, invitat de onoare / 9-11 mai 2018

Program 9 MAI
Ora 13:30 Foaierul Primăriei Pucioasa, vernisajul expoziției “Inovații suedeze,
imaginație  românească”  -  Invitați  din  partea  Ambasadei  Suediei,  Alexander
Peyre-Dutrey, Adjunct Șef, Mihai Leontescu, Ofițer proiecte și comunicare.
Expoziția a putut fi vizitată pe tot parcursul lunii mai 2018.
Ora 14:00 Vizită în Orașul Pucioasa
Ora 17:30  Centrul Cultural European Pucioasa,  vernisajul expoziției „Swedish
Crime Scenes” – publicul a fost invitat  să descifreze misterele fenomenului de
literatură polițistă Nordic Noir!  Invitați din partea Ambasadei Suediei, Alexander
Peyre-Dutrey, Adjunct Șef, Mihai Leontescu, Ofițer proiecte și comunicare.
Ora 18:00 Centrul Cultural European Pucioasa - Recital cameral (Stănescu 
Corina – pian/ Octavian Gorun –vioară/ Cristina Munteanu - harpă)
Ora 19:30 Spectacol de teatru “Cântâreața cheală” de Eugen Ionescu – 
spectacol UNATC București – Facultatea de Teatru, Clasa Doru ANA

Program 10 MAI
Ora 17:30 – Film Suedez: Bikes vs Cars (Documentar, 2015, Regie: Fredrik 
Gertten)
Ora 19:30 – Film Suedez: Nice People (Documentar, Sport, 2015, Regie: Anders
Helgeson, Karin af Klintberg).

Program 11 MAI
Ora 17:30 – Film Suedez: Martha & Niki (Documentar, Dans, 2016, Regie: Tora 
Mårtens)
Ora 19:30 – Film Suedez: Call Girl (Dramă - True Story, 2012, Regie: Mikael 
Marcimain)

Manifestările s-au desfășurat în cadrul programului “O AMBASADĂ PE 
LUNĂ – Cutură - Tradiții - Turism
Cu acest prilej s-a aniversat un an de la deschiderea oficială a Centrului
Cultural European PUCIOASA

C. TEATRU-N TEATRU
a. Spectacole de teatru pentru copiii - ianuarie/decembrie;
b. Producţii teatrale proprii - martie/septembrie.

D. „DIMINEȚILE COPILĂRIEI” - ŞCOALA DE VARĂ
Ateliere, întâlnire cu Trupa Clubului Victorioșilor în dimineața zilei de 21 iulie. A 
doua zi după Sf. Ilie ne-am bucurat împreună de momente inedite oferite de 
trupe consacrate de dansuri din România și Bulgaria.
Centrul Cultural şi-a dorit să ajute familiile care nu au plecat din oraş în vacanţa
de vară. S-au organizat în perioada de vacanţă de vară ateliere şi cursuri de
canto, pian, teatru, modelaj, chitară, desen.
În perioada vacanţei de vară, în cadrul proiectului „Eu sunt vedeta!”, s-au realizat
spectacole cu copiii din oraş.

E. Excursiuni Culturale - Agenţia de Cultură

21



a. Excursii  culturale la obiective din oraşele apropiate: Bucureşti,  Ploieşti,  Piteşti
,Braşov;

b. Participări la spectacole la operă, operetă, teatru în oraşele apropiate: Bucureşti,
Ploieşti, Piteşti, Braşov.

F. MOŞ CRĂCIUN SOSEŞTE… LA NOI!
Farmecul sărbătorilor de iarnă a învăluit oraşul Pucioasa! E vremea colindelor şi
a bucuriei, e vremea când minunea Naşterii Mântuitorului cuprinde sufletele şi le
înnobilează!  Mii  de  ghirlande,  globuleţe  şi  figurine  împodobesc  localitatea
noastră, iar luminiţele de poveste îi vor ghida calea lui Moş Crăciun.

a. PARCUL LUI MOŞ CRĂCIUN - 1-25 decembrie;
b. POVEŞTILE LUI MOŞ CRĂCIUN - 21 decembrie;
c. MOŞ CRĂCIUN SOSEŞTE… LA NOI - 21 decembrie;
d. SPECTACOLELE IERNII - 22 decembrie.

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

f.1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă
de raportare (mii lei)

Denumire indicator Planificat
anul 2019

BUGETUL DE VENITURI 793.000
Subvenţie 738.000
Venituri proprii* 55.000
BUGETUL DE CHELTUIELI 790.000
Personal 405.000
Bunuri şi servicii 385.000

Planul de venituri proprii (mii lei)
Denumire indicator Planificat

anul 2019
Venituri proprii din activitatea de bază 55.000
Venituri din prestări servicii 50.000
Venituri din concesiuni şi închirieri 5.000
Total venituri proprii 55.000

*suma  alocată,  aprobată  de  Primăria  Oraşului  Pucioasa,  conform  HCL
nr.40/15.02.2018 prin proiectul de buget pentru anul 2018 este pentru perioada ianuarie
2018-iunie  2018  şi  reprezintă  numai  o  parte  din  necesarul  realizării  integrale  a
programului minimal de activităţi al Centrului Cultural European.

Această subvenţie a fost rectificată în baza Hotărârii  Consiliului  Local în luna
Octombrie sume ce au fost alocate în funcţie de veniturile Primăriei Oraşului Pucioasa.

f.2.  Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă
de management
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Număr de beneficiari
Anul la sediu în afara sediului
2019 7.500 37.000
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f.3. Analiza programului minimal realizat
Nr.
crt.

Programul Proiectul Scurtă descriere Beneficiari Perioada 
de realizare

Finanţare

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Denumirea 
iniţială/ 
modificată

Denumirea iniţială / 
modificată

Denumirea iniţială / modificată Estimat / 
Realizat

Alocat / 
Realizat
[lei]

1. Zilele Culturale 
Europene

AMBASADA 
SUEDIEI
Primăria Pucioasa, 
Centrul Cultural 
European Pucioasa şi
Ambasada Suediei la 
Bucureşti 
organizează în 
perioada 09-11 mai 
2018 „Zilele 
Europene la 
Pucioasa”
Foaierul Primăriei 
Pucioasa, vernisajul 
expoziţiei „Inovaţii 
suedeze, imaginaţie 
românească”
Centrul Cultural 
European Pucioasa, 
vernisajul expoziţiei 
„Swedish Crime 
Scenes” – vă invităm
să descifraţi misterele
fenomenului de 
literatură poliţistă 

Pentru a promova valorile locale, 
naţionale şi europene trebuie să 
arătăm consumatorilor de artă oferta 
propusă de noi. În cadrul acestor 
propuneri sunt artişti şi arte 
reprezentând zone culturale „Mă bucur
că sunt în Pucioasa pentru serbarea 
Zilei Europei, oraş care are ca invitat 
de onoare Suedia. În acest program 
avem expoziţii şi filme suedeze. Ne 
bucurăm că ţara noastră participă ca 
invitat de onoare şi vă felicităm pentru 
că organizaţi astfel de evenimente! 
Este prima dată când suntem aici şi 
sperăm că nu va fi ultima!”, spune 
Alexander Peyre, care susţine prima 
dată un discurs în limba română. 
Aceasta va fi deschisă până la data de
30 mai şi deja a avut parte de vizitatori,
precum elevi ai Colegiului Naţional 
„Nicolae Titulescu”, alături de profesorii
lor.

4.000-6.000
de pers.

9-14 mai 
2018

19.705/
18.838,01 lei
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Nordic Noir!
Filme Suedeze: 
„Bikes vs Cars” 
(Documentar, 2015, 
Regie: Fredrik 
Gertten)
Ora 19:30 – „Nice 
People” (Documentar,
Sport, 2015, Regie: 
Anders Helge-son, 
Karin af Klintberg).
„Martha & Niki” 
(Documentar, Dans, 
2016, Regie: Tora 
Mârtens).
„Call Girl” (Dramă – 
True Story, 2012, 
Regie: Mikael 
Marcimain)
Au participat aprox. 
200 de elevi.

Ambasada 
Republicii Federale 
Germania
Ambasada Republicii 
Federale Germania şi
DAAD, cu sprijinul 
Goethe Institut, 
lansează campania 
„Germana – limba 
marilor idei”, 
campanie ce face 
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parte dintr-un amplu 
proiect derulat în mai 
multe state europene 
şi finanţat de 
Ministerul Federal al 
Afacerilor Externe al 
Republicii Federale 
Germania. Campania 
din România cuprinde
mărturii ale unor 
reprezentanţi de 
marcă ai societăţii 
noastre, cunoscători 
ai limbii germane, 
imortalizaţi de 
fotograful Oltin 
Dogaru într-o serie de
portrete ce fac 
obiectul unei expoziţii 
itinerante.
- „O ambasadă pe 
lună”, program al 
Centrului Cultural 
European Pucioasa, 
s-a deschis pentru 
perioada 7 iunie – 5 
iulie 2018, expoziţia 
„Germana – limba 
marilor idei”, în 
cadrul „Galeriei 
PRIM”, din holul 
Primăriei Oraşului 
Pucioasa. În această 
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perioadă ne-am 
propus să aducem la 
întâlnire cu publicul o 
parte din 
personalităţile 
cuprinse în cadrul 
campaniei „Germana 
– limba marilor idei”

2. Strada schimbă 
oraşul

Căutătorii oului de 
ciocolată

Proiect ce se adresează copiilor 
participanţi în ziua de Paşte.
Concursuri, jocuri şi mici spectacole.
Animaţie, pictură pe faţă etc.
Copiii vor căuta ouă fierte şi de 
ciocolată în interiorul parcului Central 
din Pucioasa. Vor fi ascunse peste 
1000 de ouă.

1.500-2.000
de pers.

14.04.2018 sponsor

 3. Strada schimbă 
oraşul

PUC F.A.S.T.
Festivalul de Artă 
Stradală
pentru Tineret

VINERI, 1 IUNIE
ora 11:00 – Parada 
Festivalului „MĂŞTI 
PE BICICLETE” 
Traseul: Parcare 
Primărie, Parc 
Central
- apel către toţi 
cetăţenii să 
participe pe 
bicicletă , cu o 
mască şi îmbrăcat 

Ateliere de lucru în aer liber, ateliere 
de pictură, tir cu arcul, streetball, carte 
şi poveşti, dar şi ateliere de orientare 
turistică. Nu vor lipsi din programul 
acestor zile spectacolele pentru copii, 
tineri şi părinţi, concerte şi competiţii 
sportive”.

Prezenţă dorită de copii şi părinţi în 
prezentarea manifestării.

Spectacol Tradiţional în târgurile şi 
festivalurile vremii. Invitată o 
personalitate a teatrului de păpuşi, dă 
viaţă acestor personaje pentru copiii şi 
părinţii spectatori ai acestui festival.

1.000-2.000
de pers.

1-3 iunie 
2018

30.000/
28.429,15 lei
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cât mai fistichiu.
ora 12:00 – 
Deschiderea 
Festivalului
- deschiderea 
oficială o va face 
Domnul Primar.
Scena Mare 12,30 – 
POVESTEA CELOR 
TREI PURCELUŞI, 
după Serghei 
Mihalkov. Teatrul 
DIN PARC - 
Pucioasa
ora 12:00 - Strada 
artelor - Parcul 
Central
Amalia/Sorana –
Pictură pe obiecte 
(şoşoni, cauciucuri 
şi alte obiecte)
Beţe cu măşti,
Portrete pe cartoane
de ouă
Pânză-şasiuri
Liviu Brezeanu 
modelaj
Emi Ionescu atelier 
tobe africane
Confecţionat 
instrumente
Scriere caligrafică
TIR CU ARCUL

Ateliere culturale şi sportive 
supravegheate de profesionişti din 
lumea jocului.

orientare turistică, prezentare a 
oraşului – jocuri

Spectacole oferite de copii şi elevi din 
şcolile şi grădiniţele din Oraşul 
Pucioasa.

Copiii participă activ la desăvârşirea 
acestei opere de artă colectivă.
Completează câte o căsuţă din 
desenul indicat şi conturat; astfel, 
desenul prinde contur.

Un spectacol dedicat în primul rând 
părinţilor, dar şsi cei mici pot fi 
prezenţi.
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MINI BASCHET
TENIS DE MASĂ
ATELIER DE 
MODELAJ
ATELER DE 
CONFECŢIONAT ŞI 
MÂNUIT PĂPUŞI
CORTUL TURISTIC 
orientare turistică, 
prezentare a oraşului 
– jocuri)
CORTUL „Micul 
Artist” Concurs de 
pictură pe pânză 
(şevalete)
Animaţie, Muzică de 
Ambient
ora 13:00 – Scena 
mare Spectacol 
susţinut de copii şi 
tineri din Oraşul 
PUCIOASA
DESEN GIGANT/ 
copiii vin şi 
completează câte o 
căsuţă din desenul 
indicat şi conturat
Ora 14:00 – 16:00 – 
Muzică de 
promenada
ora 17:00 – Spectacol
de teatru pentru copii 
Teatrul DIN PARC

Copiii însoţiţi de părinţi, bunici, fraţi 
mai mari pot participa ca spectatori şi, 
astfel, intră în contact cu texte din 
dramaturgia românească şi universală.
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Povestea celor Trei 
Purceluşi
ora 18:00 – Paul 
Ionescu – Hai la 
păpuşiiii, hai la 
păpuşiii!!!

ora 20:00 – 
NOTEBOOK – 
MIRCEA BODOLAN, 
RADU IONESCU – 
Cu păpuşi pentru 
ADULŢI

SÂMBĂTĂ, 2 IUNIE

ora 10:00 - Teren 
amenajat Parc 
Central Streetball
ora 11:00 Scena 
Mare – Spectacolul 
Cercurilor artistice 
CCE:
Balet, dans, Ateliere:
TIR CU ARCUL
MINI BASCHET
TENIS DE MASĂ
ATELIER DE 
MODELAJ
CORTUL CĂRŢII Şl 
AL POVEŞTILOR…
CORTUL TURISTIC
orientare turistică, 
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prezentare a oraşului 
– jocuri)
CORTUL „Micul 
Artist” Concurs de 
pictură pe pânză 
(şevalete)
Animaţie: Interpreţi 
stradali şi personaje 
îndrăgite
Ora 12,30 - SCENA II
Parcul Central - 
Teatrul PIC-POC 
Bucureşti – 
ÎMPĂRATUL
Ora 14:00 – 16:00 – 
Muzică de 
promenadă
ora 16:30 – Scena 
mare
Spectacolul FATA 
BABEI ŞI FATA 
MOŞNEAGULUI, 
după Ion Creangă. 
Compania HAI-HUI 
Bucureşti
ora 17:00 – Scenele
ora 19:30 – 
CENTRUL 
CULTURAL 
EUROPEAN – 
Concert TRUPA 
PONTICE
Muzica tradiţională 
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Europeană. Muzica 
ce se cântă în Hanuri,
Târguri şi Cetăţi
ora 21:00 – Trupa
„DANSÂND CU 
FOCUL” Spectacol 
de dans şi jonglerii 
cu foc

DUMINICĂ, 3 IUNIE
ora 11:00 – Parcul 
Central Scena mare 
Spectacolul 
ÎMPĂRATUL VRĂJIT
Teatrul
ora 12:00 - Parada pe
Picioroange – Parada
TIR CU ARCUL
MINI BASCHET
PICIOROANGE
TENIS DE MASĂ
ATELIER DE 
MODELAJ
CORTUL CARŢI Şl 
AL POVEŞTILOR…
CORTUL TURISTIC 
(orientare turistică, 
prezentare a oraşului 
– jocuri)
CORTUL „Micul 
Artist” Concurs de 
pictură pe pânză 
(şevalete)
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ora 13:00 – Parcul 
Central Scena mare 
Spectacolul FATA 
BABEI SI FATA 
MOSNEAGULUI
Animaţie: Cântăreţi 
stradali şi personaje 
îndrăgite
Ora 14:00 – 16:00 – 
Muzică de 
promenadă
ora 17:00 – Scena 
mare, CONCERT 
SUSŢINUT DE 
TRUPE Şl ARTIŞTI 
INDIVIDUALI DIN 
PUCIOASA
ora 20:00 – Centrul 
Cultural European 
„LECŢIA” de Eugen 
Ionescu – Spectacol 
de teatru UNATC

4. Dimineţile 
copilăriei
- Şcoala de vară/

Şcoala de vară – 
proiecţie de film, 
ateliere, şah, 
spectacole pentru 
copii,anul acesta O 
întâlnire cu Trupa 
Clubului Victorioșilor 
si ansambluri 
profesioniste din 
România si Bulgaria

O întâlnire cu Trupa Clubului 
Victorioșilor în dimineața zilei de 21 
iulie. A doua zi dupa Sf. Ilie ne vom 
bucura împreună de momente inedite 
oferite de trupe consacrate de dansuri 
din românia și bulgaria.

Centrul Cultural are ca ţel să umple şi 
timpul în care nu toată lumea pleacă 
din oraş în vacanţa de vară. 
Organizează în perioada de vacanţă 

600-800
de pers.

iulie 2018 6.000/5.000 
lei
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Enigma Otiliei de 
George Călinescu, un
spectacol de teatru 
pentru tineri și nu 
numai

de vară ateliere 

Spectacole din programa scolară un 
important program ce atrage cat mai 
multi elevi spectatori.

400-500
de elevi

ian.-dec. 
2018

5.000/2.000 
lei

5. Văd, trăiesc şi 
mă bucur prin 
artă

Expoziţii de artă, 
plastică , fotografie şi 
de obiecte
- Vernisajul expoziției 
de păpuși din 
porțelan” PAPUȘA 
SIMBOLUL 
COPILĂRIEI”( colecți
a Victor Mihalache)
- vernisajul expozitiei 
de fotografie cu 
personalități 
românești 
"GERMANA - limba 
marilor idei" Invitată 
de onoare: 
Ambasada Germaniei
în București
- vernisajului 
expoziției “Swedish 
Crime Scenes”, 
Centrul Cultural 
European Pucioasa, 
de către un
reprezentant al 
Ambasadei Suediei la
 București. Expoziția 

În cadrul acestui program s-a lansat şi 
proiectul EDUCAŢIE PRIN ARTĂ – s-
au deschis 13 expoziţii de artă plastică
şi obiecte

Participanţii sunt pe lângă iubitorii de 
artă plastică, elevi din şcolile şi liceele 
din Pucioasa. Astfel, elevii intră în 
contact cu tehnicile folosite, manierele 
şi grupurile din care fac parte.

500-600
de pers.

500-1.500
de pers.

500-1.500
de pers.

500-1.500
de pers.

aprilie-dec.
2018

5.000/
4.500 lei
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“Swedish Crime 
Scenes” face parte 
din programul Zilelor 
Europene Pucioasa 
2018

500-1.500
de pers.

6. Strada schimbă 
oraşul

SERBĂRILE 
BĂILOR PUCIOASA
„PUCIOASA - MON 
AMOUR”

- „Parcul Tinerilor”, 
Copacul VTREE, 
jocuri şi aplicaţii 
online, proiecţii - 
mapping;
- Vernisajul expoziţiei 
de fotografie cu 
imagini din Pucioasa 
şi împrejurimi 
-Mădălin Anca / Radu
Chitiţă (Esplanda 
Pieţei Centrale);
- Vernisajul expoziţie 
– eveniment „Ceasul 
ca obiect de artă” 
(Galeria Prim);

„Ne-am oprit la această temă ca 
posibil brand al oraşului, definitoriu şi 
recognoscibil. Pentru aceasta, vrem să
refacem atmosfera anilor ‘30 prin 
fotografie, panouri supradimensionate 
cu imagini ale oraşului de altădată, 
muzică, parade, concerte şi spectacole
în curţi, case vechi, aducând în 
actualitate poveştile caselor de 
viligiatură şi poveştile de viaţă ale 
vechilor familii. Astfel, vom realiza o 
paralelă între clasic şi modern, 
prezentând o altă faţă a oraşului.

8.000-
10.000
de pers.

1-3 sept.
2018

100.000/
100.000 lei
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- Concert TANGOS
- CNTP Expoziţie de 
imagini turistice 
(Alcazar-Spania, 
Cartaxo-Portugalia, 
Jonava-Lituania, 
Pucioasa-România);
- Bătaia cu flori - 
Strada Regală 
(expoziţie cu fotografii
gigant vechi, 
Pucioasa de altădată,
parade cu maşini de 
epocă);
- Concert - Zavera, 
Alexandra Ușurelu, 
Trupa HOLOGRAF 
- Campionat de fotbal
– Piscina Green 
Heaven;
- Spectacole şi 
ateliere pentru copii –
„Primar pentru o zi”;
- În cadrul „Pucioasa 
Mon Amour”, 
concert : Trooper - 
lansare CD , Directia 
5, Cargo.

- Parada 
motocicletelor - 
expoziţie de 
motociclete (Str. 
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Republicii);
- „Moftul român”
- Catalin Crisan, 
Corina Chiriac, 
Mirabela Dauer, 
Turda( Salajan) , 
Jean Paler

7. Stagiunea 
Culturală - Zilele
Toamnei/
Zilele toamnei la
Pucioasa

Festivalul de cântece 
și dansuri populare 
”MOȚĂIANCA”  Zilele
Toamnei la Pucioasa

Centrul Cultural European, Centrul 
Național de Informare și Promovare 
Turistică și Primăria Pucioasa, au 
organizat prima ediție a Festivalului 
de cântece și dansuri populare 
„MOȚĂIANCA”, festival dedicat Zilelor
Toamnei la Pucioasa. Artiști 
profesioniști ai cântecului popular și 
ansambluri de renume din mai multe 
zone ale țării s-au reunit în cântec și 
joc la Pucioasa!

200-1.500
de pers.

octombrie
2018

45.000/
42.075 lei

8. Şi eu pot, şi eu 
vreau

Deschiderea 
sesiunii de cursuri 
CCE
Cursuri de canto, 
balet, pian, , dans.

Proiect de educaţie permanentă în 
lunile septembrie-decembrie. Dorim să
deschidem drumul cursanţilor către 
performanţă şi profesionalism. 
Participanţii la aceste cursuri vor avea 
bucuria să se întâlnească cu profesori 
(artişti profesionişti).
Am avut surpriza să ne întâlnim cu 
copii tot mai talentaţi, preferaţi de 
şcolile bucureştene.
Pe parcurs se mai retrag din lipsă de 
instrument şi dorinţă de afirmare.

60-100
de pers.

oct.-dec.
2018

9.020/
8.020 lei
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9. Spectacolele 
iernii /
Concert de 
suflet

Concertul Horia 
Constantin

Recital FOLCLORIC 
- Florin Ştefan, 
Alungulesei Ioan

Spectacole și 
ateliere de teatru şi 
improvizație

La Centrul Cultural European Pucioasa va 
răsuna jazz-ul şi muzicalul anilor ’30-’40.
Asta pentru că spectacolele de
suflet le recunoşti.

Recitalurile folclorice ale unor
nume tinere şi de seamă
face ca atmosfera sărbătorilor să dăinuie 
peste timp.

150-250
de pers.

15 dec.
2018

10.000/
9.606,40 lei

10. ŞI FANFARA 
CÂNTA... ÎN 
PARC

Muzică de 
promenadă

O întâlnire cu Trupa 
Clubului 
Victorioșilor

Fanfara a avut la Pucioasa o tradiție chiar 
din interbelic. În fiecare an
aducem Fanfara Militară (foşti militari din 
muzica militară) în perioda
Serbărilor Orașului şi alte
evenimente.
Animatorii trupei Victorioșii sunt
frecvent prezenți la Pucioasa pentru
a participa la evenimente organizate
de Centrul Cultural în aer liber. Astfel,
de evenimente sunt preferate de
tineri datorită participării directe.

6.000/5.500 
lei

11. Agenţia de 
cultură /
Excursiuni 
teatrale / 
Hai la concert!

Recitalul de poezie

Ziua Mondială a 
Teatrului. Un 

Poezia face parte din antrenamentul 
celor care iubesc şi ştiu să se bucure 
de viaţă.

O întâlnire de excepţie în debutul 
piesei lectură. Două premiere la 

400-500
de pers.

100-150
de pers.

12 oct.
2018

27 martie 
2018

5.000/5.000 
lei

5.000/4.000 
lei
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spectacol lectură „În 
doi”, în regia lui 
Alexandru Nagy. 
Invitat prin internet, în
direct de la Paris, 
autorul Matei Vișniec.

Pucioasa:
- Accesul publicului în direct cu autorul
piesei, de la Paris, Matei Vișniec.
- Un spectacol lectură pentru publicul 
din Pucioasa.

12. CONFERINŢELE
CENTRULUI 
CULTURAL

ÎN CĂUTAREA LUI 
DRAGOBETE

Simpozion – 
Pucioasa
„Arhitectura şi 
poveștile caselor de
vilegiatură”

Conferinţele CENTRULUI CULTURAL
EUROPEAN conf. univ. dr. Doina 
ISFĂNONI, etnolog, doctor în estetica 
artelor vizuale, profesor asociat şi 
cercetător ştiinţific.
Concertul VECHI CANTECE 
POVESTIND DE DRAGOSTE cu 
grupul de muzică veche europeană – 
TRUVERII
De ziua lui Dragobete, numit 
Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor, 
fecior chipeș și puternic, ce ne aduce 
iubirea în casă și în suflet. Legenda 
povestește despre Dragobete că este 
un personaj mitologic, similar lui Eros, 
al vechilor greci, şi lui Cupidon, al 
românilor, ce oficia în cer, la începutul 
fiecărei primăveri, nunta tuturor 
animalelor. Povestea a dat naștere 
unor obiceiuri specifice românilor din 
Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Nu trebuie uitat trecutul cu farmecul și 
spiritul său al unui oraș balnear cum 
este Pucioasa. Baza de date cu 
informații culese din arhive, teren, 
surse bibliografice și documentare, 

200-250
de pers.

20 de pers.
Participanţi:
peste 200
de pers.

24 februarie
2018

septembrie

5.000/4.000 
lei

10.000/9.000
lei
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este un instrument de lucru necesar 
atât administrație locale, cât și 
cetățenilor care doresc să se 
informeze. Un punct atractiv şi util 
tinerilor şi nu numai.

13. MOŞ CRĂCIUN 
SOSEŞTE LA… 
PUCIOASA

„IATĂ VIN 
COLINDĂTORII”

ORĂŞELUL LUI 
MOŞ CRĂCIUN

Expoziţie de artă 
plastică „Elena 
Ionescu”. Galeriile 
PRIM (Foaierul 
Primăriei)

Spectacol „Ceata lui
Zâmbărici în 
căutarea lui Moş 
Crăciun”

– Deschiderea 
oficială a 
„Orăşelului 
Copiilor” şi 
aprinderea luminilor
în oraş

Hai la joc de 
sărbători: alaiul 

Copiii au participat la un spectacol de 
colinde. Aici ei au fost protagoniştii.

Amenajarea în Parcul Central a unui 
Orăşel al lui Moş Crăciun cu căbănuţe,
figurine luminoase, a readus spiritul 
sărbătorilor de Crăciun.

Spectacol de animaţie.

Deschiderea oficială a „Orăşelului 
Copiilor” şi aprinderea luminilor în oraş
a creat un eveniment care a adunat 
întreg oraşul, cu mic şi mare, în jurul 
bradului. Aici am putut participa la un 
recital de colinde inedit.

Am avut ca invitate ansambluri de 
tineri colindători, dansatori, care s-au 

400-500
de pers.

1.500-2.000
de pers.

21 dec.
2018

10 dec.
2018

22 dec.
2018

22 dec.
2018

3.000/3.000 
lei

5.000/4.400 
lei

5.000/4.000

5.000/4.500 
lei
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Obiceiurilor de iarnă
- participă formaţii 
din judeţ;
Ansamblul 
Ghiocelul 
Târgovişte şi
Iată vin colindătorii

Moş Crăciun 
Soseşte la noi. 
Traseu: Gară, 
Bulevardul Gării, 
Bulevardul 
Trandafirilor, 
Bulevardul 
Republicii, Parc 
Central

Filmele lui Moş 
Crăciun

adeverit a fi adevărate alaiuri de 
colindători.

Parcul lui Moş Crăciun, (parcul central 
al Oraşului Pucioasa), unde iubitul 
personaj vine cu alaiul lui de 
sărbătoare, cu spiriduşi, reni şi 
personaje de basm pentru a se întâlni 
cu copiii oraşului Pucioasa.

Moş Crăciun Soseşte… La Noi în 
fiecare an cu săgeata albastră.

1.500-2.500
de pers.

22 dec.
2018

5.000/4.500 
lei

Manager

Regizor Ion ȚOPA
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	- Colaborarea a constat în realizarea proiectului „Bucuriile Verii” - program de vacanţă - spectacole, ateliere.
	Într-o societate în care evoluţia aduce cu sine un grad ridicat de imprevizibilitate, este dificilă crearea unei stabilităţi persistente. Schimbările comportamentale ale indivizilor şi ale grupurilor sociale produc un flux continuu de transformări la nivelul tuturor domeniilor sociale, iar cultura este caracterizată de această dinamică puternică.
	Diseminarea informaţiei pe canalele de comunicare adecvate a constituit o preocupare continuă a instituţiei, conştientizând importanţa mass-media în viaţa
	publică. Creşterea parteneriatelor media a determinat crearea unei mai bune vizibilităţi a instituţiei şi păstrarea unui contact permanent al publicului cu activitatea acesteia. Creşterea accelerată a apariţiilor în mass-media locale şi naţionale, complexitatea şi frecvenţa sporită a comunicatelor de presă au condus la cultivarea interesului publicului pentru proiectele Centrului Cultural European Pucioasa. Expunerea pozitivă şi susţinută a imaginii Centrului Cultural European Pucioasa în mass-media a atras interesul multor instituţii, fundaţii sau asociaţii culturale, care ulterior au devenit partenere în cadrul unor proiecte artistice. Am acordat atenţie sporită optimizării paginii facebook si ne concentram pe realizarea unei paginii web şi la patrunderea în motoare de căutare. Am considerat că prezenţa în social media şi folosirea fiecărui instrument pe care mediul online ni-l pune la dispoziţie sunt esenţiale pentru a rămâne apropiaţi celor care cunosc deja instituţia şi pentru a o face cunoscută unui număr cât mai crescut de persoane, dar mai ales în rândul tinerilor, dat fiind faptul că potrivit unor studii, peste 70% dintre tineri folosesc mediul online pentru a obţine mai multe informaţii. Folosind veritabilele canale de comunicare, precum Facebook, YouTube, Twitter actualizate permanent, cu prezentarea evenimentelor, premierelor, lansărilor, expoziţiilor, am reuşit diseminarea informaţiei unui grup ţintă numeros, într-un timp foarte scurt. De asemenea, transmisia online (live) a celor mai importante evenimente a adus un număr important de vizualizări, favorizând creşterea încrederii publicului.
	O reputaţie solidă locală a instituţiei întăreşte loialitatea consumatorilor de cultură, iar prezenţa activă în viaţa comunităţii prin susţinerea evenimentelor caritabile reafirmă identitatea şi imaginea Centrului Cultural European Pucioasa, stârnind un climat de încredere şi simpatie în rândul publicului. Parteneriatele încheiate pentru organizarea unor evenimente culturale au fost atent selectate, ţinând cont de amploarea evenimentului şi impactul asupra publicului, notorietatea instituţiei sau organizaţiei partenere, raportate la beneficiul de imagine pe care îl aduc insituţiei.
	Promovarea evenimentelor
	Evenimentele organizate au fost promovate în presa scrisă şi în cea audiovizuală, la nivel local şi pe cât posibil la nivel naţional. Prin articole descriptive, ştiri, note informative sau comunicate de presă, apărute în presa scrisă de specialitate sau tangenţială cu privire la evenimentele organizate de instituţie, publicul consumator de cultură a avut acces permanent la informaţie concretă şi completă. Dată fiind tendinţa publicului de a accesa informaţia, cu precădere din mijloacele audiovizuale, pentru promovarea unor evenimente de mare anvergură: festivaluri, spectacole sau concerte în premieră, au fost difuzate spoturi radio. Pentru detalierea informaţiei şi creşterea impactului asupra publicului ţintă au fost realizate reportaje în buletinele de ştiri, emisiuni radio şi tv dedicate evenimentelor de importanţă majoră pentru comunitate. Colaborarea cu posturile locale de televiziune, cu radiourile locale, dar şi cu cele naţionale (în special Radio România Cultural), a contribuit la sporirea notorietăţii instituţiei şi menţinerea imaginii pozitive.
	Realizarea raporturilor de colaborare cu revistele specializate în publicitate: Zile şi Nopţi, festivaluriromanesti.ro, eventya.ro etc., care atrag public larg datorită conţinutului şi diversităţii mesajelor publicitare, s-a dovedit foarte utilă pentru atragerea publicului în sala de spectacol.
	Pentru sporirea vizibilităţii şi în vederea diseminării informaţiei către toate categoriile de public, s-a realizat şi promovare outdoor, prin afişe şi printuri de mari dimensiuni. De asemenea, în cazul spectacolelor/festivalurilor, mărturiile (foto, video, scrise) s-au dovedit a fi eficiente pentru creşterea numărului de participanţi.
	Campaniile de e-mail marketing, (trimiterea de newslettere pentru informarea publicului cu privire la evenimentele organizate) au reprezentat o metodă foarte bună de comunicare, însă marele beneficiu a fost acela de a genera fidelizare, păstrând continuu instituţia în atenţia publicului.
	Achiziţionarea unei centrale telefonice la care s-a adaugat un număr telefonic vodafone (cetăţenii folosindu-l cel mai des) a sporit numărul de public interesat de evenimentele organizate de Centrul Culturale (informaţii şi rezervare de locuri).


