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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Primăria Orașului Pucioasa, denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul 

Cultural European Pucioasa, denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare ordonanță de urgență precum și cu cele ale regulamentului de evaluare. În conformitate cu prevederile contractului de  management, datele și 

informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: Ianuarie - decembrie 2019   

 

 

Cuvântul Managerului 

 

“ Materia primă pentru creație și implicit cultură, se ştie, e viaţa. Iar viaţa este ceea ce ni se întâmplă nouă aici şi acum. Prin urmare, Centrul Cultural  

European al orașului Pucioasa îşi propune să producă spectacole despre oamenii de azi, pentru oamenii de azi și să devină, astfel, un spațiu cultural vital şi 

necesar. Un spațiu care, alături de aer, apă şi hrană să facă parte din viaţa comunităţii din care se hrăneşte şi pentru care trăieşte. “ 

 

 

 

 

 

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 reorganizat ca instituţie de cultură şi devine parte componentă a bibliotecii locale, fără buget şi personal de specialitate. Centrul Cultural rămâne un spaţiu 

gazdă al serbărilor şcolare, şedinţelor, întrunirilor localnicilor şi ocazional al spectacolelor organizate de primăria orașului. 

 

În anul 2016, la 24 noiembrie, la iniţiaţiva Administraţiei Locale şi prin Hotărârea 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. 

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea 
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Centrul Cultural European al Oraşului Pucioasa este o instituţie culturală de interes public, unde au loc manifestări cultural artistice ocazionate de diversele evenimente 

din viaţa oraşului, producţii proprii sau evenimente prilejuite de schimburile culturale cu alte instituţii profesioniste din ţară şi străinătate. Are o sală de spectacole cu 200 

locuri), spaţii pentru cursuri şi ateliere, săli pentru seminarii, spaţii expoziţionale, toate cu dotări specifice activităţilor pentru care servesc. 

Centrul Cultural European îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu cele ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, în baza 

principiilor generale care guvernează sfera culturii în Romania: libertatea de creaţie, autonomia culturii şi artei, primordialitatea valorii, şanse egale la cultură, identitate 

culturala în circuitul mondial de valori. 

Obiectivele, misiunea, şi organizarea instituţiei sunt stipulate în „Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare al Centrul Cultural European al Orașului Pucioasa, întocmit conform structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.202 din 24 noiembrie 2016. 

  

       

 

parteneriate cu instituții de invațămân: 

1. Colegiul Național Nicolae Titulescu 

2. Liceul Tenologic Pucioasa 

3. Liceul de arte “Balasa Doamna” Târgoviște 

4. Colegiul Național “Ienachiță Văcărescu” Târgoviște 

5. Clubul Copiilor Pucioasa 

6. Scoala nr.4 “Elena Donici Cantacuzino” 

7. Scoala nr.1 “Mihai Viteazul”Pucioasa 

 

Colaborari si parteneriate cu instituții de cultură: 

1. Centrul Cultural Găesti 

2. Centrul Cultural Vulcana Băi 

3. Teatrul PIK _POK București 

4. Teatrul HAI – HUI Bucrești 

5. TeatrulNațional I.Luca Caragiale Bucuresti 

6. Teatrul Junior – Cetata lui Zămbilici 

7. Ordinul Arhitecților pe România și filiala Dămbovița 

8. Asociația MOTORVALACH Dâmbovița 

1.	  Colaborarea	  cu	  instituții,	  organizații,	  grupuri	  informale	  care	  se	  adresează	  aceleiași	  comunități	  
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9. Asociația Retroclub România filiala Dâmbovița 

10. Teatrul de Vest din Reșița 

11. Teatrul Tony Bulandra Târgoviște 

12. Asociația VoodooFilm Bucuresti 

13. Universitatea Naționala de Teatru si Fim Bucuresti 

14. Societatea Romana de Radio , 

15. Fundația Pheonix București 

 

Colaborari cu instituții de stat 

1. Ambasada Cubei 

2. Ambasada Venezuelei 

 

Alte instituții locale: 

1. Terasa Rustic 

2. Hotel Ceres 

3. Casa de odihna CARP 

 

PARTENERIATE- COLABORARI 

parteneriate cu instituții de invațămân: 

 

1. Colegiul Național Nicolae Titulescu 

- Caravana „Mândră Românie” se dorește a fi un proiect care să promoveze IA românească,   tradiționalul și întreaga țară, iar cu sprijinul Ministerului 

Culturii și Identității Naționale multe localități vor avea parte de câte o vizită autentică din partea artiștilor români. 

Și la Pucioasa, Centrul Cultural European a găzduit ateliere de lucru pentru copii, dar și un spectacol muzical susținut de Betty Stroe și de Cobzality. 

Prezentatorii evenimentelor au fost Victor Mihalache și Roxana Clopotaru. 

2. Liceul Tenhologic Pucioasa –Expoziție de ceasuri- AUGUSTIN MATEI 

- Participarea în cadrul programelor de educație profesională am gasit de cuvință ca acest tip de arta ar putea redeschide o meserie veche si anume 

ceasornicaria. Designer-ul punănd  
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- “Oficial, m-am apucat de treabă cam de doi ani, dar înainte de asta vreo patru ani m-am pregătit, am învăţat. A fost înfiorător de greu pentru că nimeni nu 

mi-a spus de unde să încep şi unde să termin. Am căutat pe internet tot felul de soluţii, am căutat cum se face un cadran de ceas. Sunt doar filmuleţe de 

prezentare şi nimeni nu m-a îndrumat. Am învăţat din greşeli, cu multă ambiţie“, spune designerul Augustin Matei 

 

3. Liceul de arte “Balasa Doamna” Târgoviște 

In cadrul Zileleor Băilor Pucioasa a fost deschisă  

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ – PROIECTELE ABSOLVENȚILOR 

Elevii Liceului de Arte „BĂLASA DOAMNA” din Târgoviște 

Scoala nr.4 “Elena Donici Cantacuzino” 

- Teatrul de Vest Reşiţa a participat în perioda noiembrie – decembrie în cadrul unor programe culturale ale Centrului Cultural European Pucioasa 

- În cadrul acestor programe s-au stabilit intalniri si spectacole pentru fiecare liceu si scoala. Scoala nr.4 “Elena Donici Cantacuzino” a participat cu elevii 

claselor mari care la finalul fiecarui spectacol au intrat in dialog cu actorii elevi si realizatorii spectacolelor. Stimularea copiilor si tinerilor de a participa la 

spectacole , ateliere dramatice, discuții cu actorii, face ca pe viitor sa putem spune ca vom avea un public avizat si dornic de cunoastere. Au participat 

aproximativ 400 elevi. 

- Spectacolele prezentate de Teatrul de Vest Reșița : Aventurile Peștisorului Azuriu și ALADIN  

 

Colaborari si parteneriate cu instituții de cultură: 

-  Ansamblul ”COMORILE SATULUI” Gura Ocniței – Dâmbovița colaborare in cadrul Festivalului MOȚĂIANCA alaturi de Ceata lui Zămbilici  

16. Teatrul de Vest din Reșița 

-‐ realizarea proiectului PRIMAVARA CULTURALA LA PUCIOASA: 

a. pentru copii și tineri spectacolul Aventurile Pestisorului Azuriu și Aladin  

b. pentru adulti spectacol de teatru „După repetiție” de Igmar Bergman 

17. Teatrul PIK – POK –București 

-‐ Spectacol pentru copii 

ÎMPĂRATUL VRĂ JIT -Teatrul 

PIC POC Bucureşti 

18. Compania HAI-HUI Bucureşti 

– Spectacolul Aventurile Celor Trei Purcelusi . 

 

19. Teatrul Junior – Ceata lui Zămbilici 
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            -  Colaborarea a constat in realizarea   priectului  “Bucuriile Verii" -         

           program de vacanță- spectacole, ateliere. 

 

20. Ordinul Arhitecților din România și Filiala Dămbovița 

-‐ Evenimentul se inscrie în cadrul proiectului ” BĂILE PUCIOASA – CASE DE POVESTE - arhitectura și povestea caselor de vilegiatură”, finanțat de 

Ordinul Arhitecților din România din Timbrul Arhitecturii și realizat prin parteneriatul OAR Filiala Muntenia Vest , Centrul Cultural European Pucioasa , 

Primăria Orașului Pucioasa, Liceul de artă ”Balașa Doamna” Târgoviște. 

Au fost invitati să participe si să sustina comunicări: arhitecti, studenti, elevi, cadre didactice, muzeografi, etnografi, sociologi, jurnalisti. 

In cadrul Simpozionului s-a discuta despre importanța conservării, valorificării și promovării patrimoniului balnear si de vilegiatură al orașului Pucioasa. 

Holul Centrului Cultural European va gazdui două expozitii: 

”La pas pe strada Regală” - expozitie de ilustrate vechi din orașul Pucioasa, din coletia Arh. Dan NIȚESCU.  

 

21. Clubul Valah Motors Târgovişte  în parteneriat cu Primăria Oraşului Pucioasa și Centrul Cultural European Pucioasa au realizat Festivalul “GreenCastel 

motors festival” și o paradă a motocicletelor, în cadrul proiectului cultural PUCIOASA MON AMOUR. 

Motocicliști din mai multe orașe au defila pe traseul Străzii Regale (Piața Gării - Bulevardul Gării - Strada Republicii), momentul de pornire în paradă fiind la 

ora 12:00 Gara Pucioasa și o expozitie la intrarea în Parcul Central pana la ora 17:00. Au participat aproximativ 250 motociclisti. 

 

22. Asociația Retroclub România Filiala Dâmbovița 

- În automobilele de epocă s-au instalat domnişoare cu braţele pline de flori şi domni îmbrăcaţi în ţinute ce ne amintesc de anii ‘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 invitați de colecționari și public pe măsură. 

 

23. Teatrul Tony Bulandra Târgoviște 

-‐ Susținerea la Pucioasa a spectacolului "HANSEL și GRETEL" , recenta premiera pentru copii a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște . Regia este 

semnata de Georgeta Lozincă, muzica de Zeno Apostolache-Kiss cu Cristina Dumitra, Costin Butaroiu, Monalisa Toncu, Ana Maria Cucută. Copiii ai fost 

invitați  la TEATRU! Au participat aproximativ 400 elevi. 

 

24. Asociația VoodooFilm Bucuresti: 

Arta se întoarce la Pucioasa!  - „Le films de Cannes a Pucioasa” 
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-‐ După ce, în 2016, Festivalul „Le films de Cannes a Bucarest” s-a extins cu ediții locale, pentru a reobișnui publicul din România cu un cinema de calitate, 

Caravana a ajuns în perioada mai 2019 și  la Pucioasa, la Centrul Cultural European în cadrul programului ZILELE CULTURALE EUROPENE LA 

PUCIOASA 

Aceasta inițiativă a lunii mai 2019, oferă publicului șansa de a viziona unele dintre cele mai bune filme de artă recente, prezentate sau premiate la cel mai 

important festival de film din lume. 

 

Programul Zilelor Culturale Europene la Pucioasa 

Lista filmelor : 

1. GIRL / BALERINA 

- Camérad’Or, Cannes 2018 Premiul pentru Cea mai bună interpretare Victor Polster,  

Premiul FIPRESCI Un Certain Regard, Cannes 2018/ Nominalizat la Globul de Aur pentru film strain 

Regia: Lukas Dhont 

BELGIA, OLANDA 2018 

Durata: 105 minute 

Data : 6 mai 2019 , ora 18,30 

Locația: Centrul Cultural European Pucioasa 

Genul: dramă 

Cu: Victor Polster,Arieh Worthalter,Oliver Bodart 

 

2. COLD WAR/RĂZBOIUL RECE 

Premiul pentru regie,Cannes 2018 

Nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun film străin  

Regia: Pawel Pawlikowski 

POLONIA 2018 

Limba originală: engleză 

Durata: 113 minute 

Data : 7 mai 2019, ora: 18:30 

Locația: Centrul Cultural European Pucioasa 

Genul: comedie, dramă, romance 

Cu: Joanna Kulig,Tomasz Kot,Agata Kulesza,Borys Szyc 
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3. SUNSET / APUSUL 

Propunerea Ungariei la Oscaruri 2019 

Premiul FIPRESCI, Festivalul de Film de la Veneția, 2018 

Regia: László Nemes 

FRANȚA, UNGARIA 2018 

Durata: 141 minute  

Data : 8 mai 2019, ora : 18:30 

Locația: Centrul Cultural European Pucioasa 

Genul: dramă, romantic, biografic 

Cu: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos 

 

4. BORDER / LA GRANIȚĂ 

PremiulUn Certain Regard, Cannes 2018 

Propunerea Suediei la Oscar  

Regia: Ali Abassi 

Produție: SUEDIA, DANEMARCA 

Durata: 108 minute 

Data : 10 mai 2019, ora:18:30 

Locația: Centrul Cultural European Pucioasa 

Genul: dramă 

Cu: Eva Melander,Eero Milonoff,Viktor Åkerblom,Rakel Wärmländer 

 

5. BURNING / ÎN FLĂCĂRI 

PremiulFIPRESCI, încompetiție–Cannes 2018 

Propunerea Coreei de Sud la Oscar 

Regia: Chang-dong Lee 

CHINA 2018 

Durata: 148 minute 

Data : 11 mai 2019; Ora:18:30 



 9 

Locația: Centrul Cultural European Pucioasa 

Genul: dramă 

Cu: Ah In Yoo,Steven Yeun,Jong-seo Jeon 

 

6. SHOPLIFTERS (O AFACERE DE FAMILIE) 

PremiulPalme d'Or la Cannes 2018 

Nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun film străin 

Regia: Hirokazu Koreeda  

JAPONIA 2018 

Durata: 121 minute 

Data : 12 mai 2019, Ora: 17:30 

Locația: Centrul Cultural European Pucioasa 

Genul: crimă, dramă, thriller 

Cu: Lily Franky,Sakura Andô,Mayu Matsuoka,Kirin Kiki,Jyo Kairi,Miyu Sasaki 

 

-‐ Universitatea Națională de Teatru si Film a prezentat spectacol de teatru „Cântăreaţa cheală” de Eugen Ionescu , Clasa Doru ANA 

-‐ Lecția de Eugene Ionescu - U.N.A.T.C. "I. L. Caragiale", București regia Diana Tănase 

Lumea, așa cum o știm noi, este un duet între un călău și o victimă așa cum viața însăși este un vals paradoxal între început și sfârșit. Cunoscând visceral 

aceste adevăruri, Eugène Ionescu a scris o lecție care dincolo de aritmetică, filologie și lingvistică scoate la iveală cu umor și cruzime o teorie: în relația 

dintre oricare doi 

indivizi există, întotdeauna și în mod perpetuu, un călău și o victimă. Rolurile pot fi interșanjabile, dar realitatea rămâne aceeași.- Spectacol masterat 

UNATC 

-‐ Au participat aproximativ 300 spectatori. 

 

Colaborari cu instituții centrale sau de stat 

3. Ambasada CUBEI și a VENEZUELEI 

- Primăria Pucioasa, Centrul Cultural European Pucioasa și-a propus colaborarea cu aceste doua ambasade arătând cetațenilor Orașului Pucioasa din cultura și 

frumusețile acestor doua țări prin expozitii de fotografie . 
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Alte instituții: 

4. Terasa Rustic 

5. Hotel Ceres 

6. Case de odihna CARP 

-‐ Aceste spații au fost puse la dispoziție colaboratorilor artistici care au fost invitați în proiectele Centrului Cultural al Orașul Pucioasa 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

- creșterea constantă a numărului de acțiuni culturale și a nivelului acțiunilor 

culturale desfășurate de instituție;  

- capacitatea operațională de a gestiona inițiative și evenimente de mare 

anvergură, dobândită în procesul de implementare a proiectelor; 

  

- dezvoltarea relațiilor pe termen lung între artiștii locali și mediul cultural 

european și internațional;  

- 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; 

- 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. 

 

2.	  Analiza	  SWOT	  (analiza	  mediului	  intern	  și	  extern,	  puncte	  tari,	  puncte	  slabe,	  oportunități,	  amenințări);	  
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- buna colaborare cu instituţii de cultură, instituţii de învățământ, ONG-uri, 

presă. 

 

 

Amenințări: Oportunități: 

 - menținerea unui buget insuficient alocat culturii la nivelul unui oraș cu 

specific turistic, cultural și balnear; 

- alocarea fracționată a bugetului și intarzierea transei a doua face sa se 

piarda proiecte importante propuse   

 - încadrarea cu greutate în bugetele estimate pentru cheltuieli;   

- lipsa de interes a grupurilor țintă vizate pentru conceptul și programul 

cultural propus;   

- membrii comunității preferă acțiunile în aer liber;           

-cooperarea redusă între operatorii culturali (instituții educaționale- 

culturale, asociații culturale); 

- trecutul, orașului Pucioasa care deține un patrimoniu material și imateri 

- Primaria Orașului Pucioasa a identificat noi spații publice , potrivite pentru 

susținerea unor evenimente culturale;      

- apariția unor evenimente și manifestări culturale de anvergură europeană; 

 - Administrația locala si-a propus încurajarea și promovarea constantă a 

artiștilor locali; 

- creșterea constantă a numărului tinerilor și copiilor implicați în manifestările 

artistice;   

 - stabilirea de evenimente publice noi, inclusiv festivaluri și în spații rurale din 

vecinătatea orașului;  

- satisfacerea nevoii de prestigiu; creșterea cunoștințelor, competențelor și 

abilităților tinerilor și elevilor în domeniul cultural;    

- implicarea activă a tinerilor în calitate de creatori și/sau participanți;  

- îmbunătățirea incluziunii sociale pentru grupurile culturale stabilite ca 

obiective de impact (turiști, vârstnicii, romii, persoanele cu handicap). 

 

 

 

 

Centrul Cultural European al Orașului Pucioasa iniţiază şi desfăşoară programe în domeniul educaţiei permanente, a culturii tradiţionale, pentru promovarea valorilor 

culturale şi artistice naţionale, în scopul atragerii locuitorilor orașului Pucioasa la activităţi culturale şi formaţionale, de tipul audiţiilor, lecturii, divertismentului, 

stimulării interesului pentru ştiinţă, muzică, teatru,arte plastice etc., urmărind cu consecvenţă: 

- promovarea în cadrul membrilor comunităţii locale cu deosebire în rândul tinerilor, a valorilor culturale, morale, estetice, artistice şi tehnice romaneşti şi universale; 

- stimularea interesului tuturor membrilor comunităţii locale pentru cunoaşterea, conservarea şi protejarea obiectivelor incluse în patrimoniul istoric local şi naţional; 

3.	  evoluția	  imaginii	  existente	  și	  măsuri	  luate	  pentru	  îmbunătățirea	  acesteia;	  
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- elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte specifice educaţiei permanente; 

- stimularea prin activităţi specifice a creativităţii tinerilor; 

- organizarea de evenimente culturale dedicate unor evenimente importante din istoria poporului român, evocării vieţii şi activităţii unor personalităţi ale artei, ştiinţei, 

culturii şi vieţii publice din ţara noastră; 

- iniţierea unor manifestări culturale în domeniile muzicii, filmului, artelor plastice, teatrului, artelor vizuale etc., cu caracter interjudeţean, naţional şi internaţional; 

- conservarea şi promovarea tradiţiilor locale, stimularea interesului locuitorilor pentru păstrarea şi transmiterea acestora, precum şi a meşteşugurilor şi obiceiurilor 

moştenite de la generaţiile anterioare; 

- organizarea unui puternic centru de informare a publicului cu ajutorul presei scrise şi audio-vizuale, a internetului, conferinţelor pe diverse teme etc.; 

- Infintarea unui post de radio online in care  să se regasescă cu precadere partea socio-culturala și sportive a vieții cetățenilor comunității 

 

Centrul Cultural European al Orașului Pucioasa desfășoară activităţi şi proiecte cu prioritate în: 

1. Educarea artistică a publicului prin programe specific: 

- Întalnirea periodică a elevilor cu creatori ( artiști plastici, oameni de teatru, muzicieni) 

- prezentarea perioadelor și curentelor artistice în pictura si sculptura românescă 

- perezentarea unor personalități din teatru si film 

2. Sprijinirea tinerilor creatori în domeniile culturii şi artei. 

- cursuri de teatru, balet, pian, canto, pictură-modelaj, dans popular și dans de societate 

3. Elaborarea, editarea şi diseminarea de studii, prognoze, publicaţii şi 

materiale informative şi documentare pentru animarea sectorului cultural 

local. 

4. Colaborarea cu Ministerul Culturii, cu fundatii şi asociatii culturale, reprezentanțe ale ambasadelor straine la București,  cu universitati române şi străine, cu centre 

culturale şi case de cultură din ţară şi din străinătate, în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei locale şi naţionale. 

- prezentarea periodica de spectacole , expoziții , concerte ale țărilor din Comunitatea Europeană (Zilele Culturii Europene). 

5. Promovarea schimbului de idei şi a cooperării artistice în toate genurile artei interpretative. 

- conferințe si întâlniri cu creatori importanți. 

6. Promovarea turismului cultural de interes local. 

- „AGENȚIA DE CULTURA” un program ce facilitează deplasarea elevilor și a turistilor aflați în stațiune, doritorilor adulți, în orașe importante din împrejurimi( 

București, Brașov, Ploiești) pentru a viziona spectacole, vizita muzee, instituții importante ale locului sau de interes național. 

7. Cercetarea, conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor locale. 

- Organizarea de târguri și ateliere de creație ocazionate de evenimente importante, ZIUA ORASULUI, ZIUA RECOLTEI, SĂRBĂTORI DE IARNA. 
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Managementul Centrului Cultural European Pucioasa are ca principale obiective strategice derulate deja şi în perioada 2016-2019: 

-  Cunoaşterea nevoilor, preferinţelor, aşteptărilor şi a practicilor de consum specifice diverselor segmente ale populaţiei . 

-  Proiectarea ofertei culturale în funcţie de aceşti indicatori de consum. 

-  Identificarea celor mai adecvate şi eficiente căi de difuzare a bunurilor şi serviciilor culturale. 

-  Stimularea comunicării dintre creatori şi publicul consumator al Orașului Pucioasa. 

-  Promovarea creativităţii artistice şi a produselor cultural-educative. 

-  Realizarea unor programe şi proiecte care au un impact direct în spaţiile culturale ale orașului Pucioasa. 

-  Identificarea elementelor importante şi utilizarea reţelelor sociale în vederea diseminării complexe a bunurilor şi serviciilor în toate zonele de interes, apropierea 

actului cultural de comunităţile umane 

Centrul Cultural European Pucioasa este o instituție publică de cultură, preocupată în permanenţă să realizeze o agendă culturală diversificată, adresată tuturor 

categoriilor sociale. Mai mult, este o instituţie unică în peisajul cultural al orașului care are ca obiect de activitate educaţia văzută sub diverse aspecte: de la organizarea 

de cursuri vocaţionale sau profesionale - la conferinţe de cultură generală, venind în întâmpinarea tuturor celor interesaţi de educaţie permanentă. Scopul insituţiei este 

formarea profesională continuă prin sisteme educaţionale, corespunzătoare cerinţelor de pe piaţa muncii, precum şi organizarea de activităţi şi manifestări culturale: 

spectacole, expoziţii sau conferinţe publice din domeniul: cultural, social, turistic, religios, medical, politic. 

 

 

   

Segmentarea grupurilor țintă se face după criterii geografice (centru, cartiere mărginașe, zona Filatură, Serbănești, Diaconești) , sociale (copii, tineri, vârstnici, minorități 

etnice, turiști ) și profesionale (nivel de pregătire).             

Pe termen scurt  

Publicul vizat de Centrului 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 si 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 participante la tratament în stațiune. Un alt tip de public vizat este reprezentat de persoanele 

4.	  măsuri	  luate	  pentru	  cunoașterea	  categoriilor	  de	  beneficiari;	  

5.	  grupurile-‐țintă	  ale	  activităților	  instituției.	  
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retrase în zonele în care au case de vacanță . 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 obișnuit al instituției, 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 orașului, prin prezentarea producțiilor noastre (spectacole sau festivaluri) în localitățile învecinate, orasele din judet și 

participarea la evenimente naționale.  

 

      

                                                                      

   

Cunoaşterea grupului-ţintă este esenţială pentru asigurarea atractivităţii evenimentelor Centrului Cultural European Pucioasa, motiv pentru care instituţia noastră 

sondează prin mini-interviuri, chestionare,  gradul de satisfacţie al spectatorilor și participanților la aceste eveneminte (de o paletă diversificată). O altă metodă eficace 

este și aceea de monitorizare a rețelelor de socializare care permite un feed-back într-un timp relativ scurt și care provine în principal din partea publicului tânăr, activ în 

mediul online.Evenimentele postate pe pagina de facebook a Centrului Cultural atrage în medie pentru fiecare eveniment în jur de 1000/1500 de persoane. 

Ştim astfel că există public tânăr care trece pragul Centrului pentru evenimente culturale dedicate exclusiv lor, gen: spectacole de teatru pentru liceeni, rezidențe de artă 

contemporană, proiecții de filme, proiecte de dezvoltare personală pentru copii și elevi. Există deasemenea publicul foarte tânăr pentru cursuri de formare și spectacole 

de teatru și publicul adult pentru spectacole, concerte, spectacole diverse (teatru, muzică de cameră, folcloric, divertisment). 

Dar, dincolo de dialogul cu publicul, un instrument neconvențional de evaluare a acestuia este 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 este esenţial în perceperea 

acestor emoţii ale publicului şi în adaptarea mesajului la aşteptările şi nevoile participanţilor la evenimente. 

 

 

 

 

 

 

6.	  profilul	  beneficiarului	  actual.	  

	  

1.	  adecvarea	  activității	  profesionale	  a	  instituției	  la	  politicile	  culturale	  la	  nivel	  național	  și	  la	  strategia	  culturală	  a	  autorității;	  

B.	  Evoluția	  profesională	  a	  instituției	  și	  propuneri	  privind	  îmbunătățirea	  acesteia:	  
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  Centrul Cultural European Pucioasa promovează cu precădere, o politică culturală orientată către satisfacerea cererii, fără ca prin aceste orientări să abdice de la 

rolul esențial de a face act de cultură.  

Potrivit accepţiunii unanime cultura reprezintă „…întregul complex de elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale şi emoţionale ce caracterizează o societate 

sau un grup social. Cultura include nu numai artele şi literatura, ci şi moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, tradiţii şi credinţe.” 

(Raport al Conferinţei Mondiale privind Politicile Culturale, UNESCO – Mexic). 

Componentă a sistemului social, cultura determină toate celelalte componente 

(economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) şi este determinată la rândul său de acestea. Trebuie adăugată următoarea paradigmă europeană a culturii, aşa cum 

este prezentată în Rezoluţia cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul Europei: 

- Cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară; în contextul dezvoltării durabile, cultura are multiple funcţiuni şi implicaţii; 

- Cultura este un factor al calităţii vieţii; orice evaluare a standardelor de calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi a societăţilor trebuie să ia în considerare acest 

indicator; 

- Cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor – un element prin care acestea se diferenţiază; 

- Cultura este expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale etc.) şi miză a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care trebuie asumate şi susţinute prin 

demersuri şi  programe pro-active; 

- Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; 

- Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în respingerea oricărei forme de excluziune şi marginalizare; 

- Cultura este o forţă de coeziune socială. 

 

1. Necesitatea  revizuirii și completării Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020 (SSDCPN 2014-2020), elaborată 

de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii (2013), în momentul conturării și negocierii noului cadru de programare europeană 2014-2020, dar care, deși 

a fost supusă unui proces de consultare publică, nu a fost aprobată prin intermediul unei Hotărâri a Guvernului. Față de documentul din 2013, au fost operate o serie de 

schimbări, dintre care cele mai importante se referă la: actualizarea datelor statistice cu privire la sectorul cultural, diminuarea părții de analiză teoretică, reformularea 

indicatorilor cu respectarea recomandărilor  Ghidului de monitorizare și evaluare (Guvernul României, Direcția de Politici Publice), schimbarea abordării din cadrul 

planificării strategice, respectiv, trecerea de la o abordare preponderent sectorială, la o abordare preponderent transversală, identificarea unor măsuri aferente obiectivelor 

și direcțiilor de acțiune formulate, ținând cont de tipul intervenției potențiale a administrației publice; 

 

2. Necesitatea  corelării cu obiectivele și măsurile relevante pentru acțiunea în sectorul cultural, prezentate în alte documente strategice de la nivel național a fost o 

prioritate pentru Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020 (SCPN 2016-2020), în scopul poziționării domeniului într-o relație de interdependență cu 

celelalte acțiuni ale planificării publice și promovării coordonării și colaborării interministeriale pentru atingerea scopurilor prioritare legate de creșterea capacității de 



 16 

livrare a serviciilor publice în domeniul culturii, de promovarea accesului la cultură și a diversității expresiilor culturale, a susținerii rolului culturii ca factor de 

dezvoltare durabilă, a economiei creative sau a prezenței culturii române la nivel internațional. 

Strategiile naționale integrate în SCPN 2016-2020 sunt: Strategia de dezvoltare teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune ş competitivitate teritorială, 

dezvoltare şi şanse egale pentru oameni (2016);   Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020 (aprobată prin HG 1081/2013); 

Strategia națională a locuirii (2016);  Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii si îmbunătățirea mediului de afaceri din 

Romania - Orizont 2020 (aprobată prin HG 859/ 2014);  Orientările strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate 2014-2020 (aprobate 

prin Memorandum, 2014);   Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030; Strategia Națională de învățare pe tot parcursul 

vieții (2015-2020); Strategia Națională Anticorupţie 2016-2020; Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; Strategia Naţională privind Agenda 

Digitală pentru România 2020; Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome - pentru perioada 2014-2020; Strategia 

națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; Strategia europeană 2010-2020 pentru persoane cu dizabilități: un angajament 

reînnoit pentru o Europă fără bariere; Strategia naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020;  Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării ; Planul 

Național de Acțiune 2016-2018 pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă; Strategia Națională a Locuirii și proiectul strategic de țară România Competitivă 

(2016). 

 

3. Situația actuală a sectorului cultural, care reclamă un cadru coerent de desfășurare a activităților proprii, care să aibă în vedere pe de o parte, reglarea problemelor 

sistemice și de precaritate, iar pe de alta, racordarea sectorului cultural și a activității acestuia la realitățile secolului 21, în context european și internațional. 

Concomitent cu elaborarea SCPN 2016-2020 Ministerul Culturii a lucrat la conceperea și redactarea principiilor, respectiv a tezelor prealabile care vor sta la baza 

Codului Patrimoniului. Acestea au fost supuse consultării publice și au fost integrate în documentul de strategie. De asemenea, la nivelul INCFC s-a lucrat în perioada 

martie-octombrie 2016 la elaborarea Cărții albe a sectoarele culturale și creative, document al cărui scop este să fundamenteze o valorificare programată a potențialului 

sectoarelor culturale și creative în sensul elaborării unor politici economice care să dea un răspuns viabil nevoii economice de comercializare a culturii și nevoii sociale a 

păstrării autenticității expresiilor culturale neviciate de mecanismele de piață. 

 

 

 

O mare parte a programelor culturale derulate de Centrul Cultural European Pucioasa  au ca direcție de adresare locuitorii orașului , dar și atragerea populației 

din cartierele marginașe ( foste sate). Centrul Cultural European Pucioasa a încercat prin programele propuse să răspundă cerinţelor publicului actual. În acest sens, își 

propune abordarea unei strategii culturale bazate în mare măsură pe dezvoltarea laturii contemporane a producţiilor artistice şi devierea efectelor globalizării culturale: 

omogenizarea şi hibridizarea.  

2.	  orientarea	  activității	  profesionale	  către	  beneficiari;	  
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Se urmăreşte 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 orașului, Zilele toamnei), cele de teatru profesionist cât și cele de teatru tânăr, concertele de muzică de cameră, producţiile proprii dar și 

cele ale trupelor de amatori, spectacolele de dans ale trupei de copii. O atenţie deosebită este 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,  

 

 

 

   

Pentru îndeplinirea misiunii specifice, Centrul Cultural European Pucioasa și-a propus ca programele elaborate să fie în concordanță cu următoarele direcții de 

acțiune: 

- Dezvoltarea relațiilor  culturale și promovarea tradițiilor locale și naționale in    parteneriate cu Centrele Culturale ale țarilor din  Cumunitatea Europeană. 

- Susținerea, protejarea, promovarea actului creator; 

- Promovarea tradițiilor și a creației populare; 

- Protejarea identității culturale locale; 

- Dezvoltarea relațiilor culturale în scopul promovării identității culturale a comunității          locale în afara granițelor 

- Protejarea și punerea în valoar a patrimoniului cultural național; 

 

 

 

 

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

de ordine interioară . 

Personalul instituţiei este încadrat pe funcţiile prevăzute în statul de funcţii al Centrului Cultural European Pucioasa, aprobat de Consiliul Local Pucioasa. 

Din păcate lipsa fondurilor a dus la renunțarea unor posturi importante( cheie) si preluarea lor de catre alti membrii sau chiar de manager. Acolo unde s-a putut 

s-a apelat la colaboratori, cum ar fi profesor balet, profesor pian și canto.  

3. analiza	  principalelor	  direcții	  de	  acțiune	  întreprinse.	  

C.	   Organizarea,	   funcționarea	   instituției	   și	   propuneri	   de	   restructurare	   și/sau	   de	   reorganizare,	   pentru	   mai	   buna	  
funcționare,	  după	  caz:	  
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Cu regret trebuie sa anunt ca postul de PR, Marketing a fost blocat si ducem o lipsa de vizibilitate atât de necesară conceptului nostru. 

Funcţionarea Centrului Cultural European Pucioasa se asigură prin activitatea personalului angajat în baza contractelor individuale de muncă, precum şi, după 

caz, de persoane fizice care participă la realizarea unor programe şi proiecte specifice şi care îşi desfăşoară activitatea în baza altor tipuri de contracte, întocmite potrivit 

legislaţiei aplicabile specificului activităţii. 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Anul 2019 a fost anul in care Centrul Cultural European si-a gasit linia de echilibru incepand cu luna februarie. Luna februarie a fost momentul in care s-a scos la 

concurs postul de contabil sef.  

Din luna Februarie am intrat in normal avand o continuitate la toate proiectele si programele propuse. 

1. Structura organizatorică a Centrului, concretizată în Organigramă, fundamentată 

la propunerea conducerii Centrului se întocmeşte de către instituţie. 

2. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Centrului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în raport cu obligaţiile sau cu programele stabilite, astfel 

încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor şi activităţilor specifice. 

3. Conducerea Centrului este asigurată de Director ( manager) care este sprijinit de un Consiliu Artistic, format din personalitati locale, judetene și nationale. 

4. Conform Organigramei şi Statului de funcţii, Centrul este format din : 

Director/Manager, Contabil sef, Referent specialitate , administrator, îngrijitor, supraveghetor sala, corepetitor, casier 

5. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin, Centrul are următoarea structură organizatorică: 

a. Personal de conducere: 

 -  Director/Manager; contabil sef 

b. Personal de execuţie: 

Compartimente de specialitate: 

1. Compartimentul Marketing, PR , Proiecte Culturale și Imagine. 

2. Compartiment Artistic ,  

3. Compartimentul Financiar, Contabilitate şi Administrativ; 

4. Compartiment Resurse Umane, Achiziţii Publice, juridic. 

 

De la data la care facem referire ( ianuarie – decembrie 2019) Centrului Cultural European Pucioasa avea in derulare procedeele pentru ocuparea postului de 

contabil sef.  

1. măsuri	  de	  organizare	  internă;	  
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În anul 2019, nu s-au înaintat Consiliului Local Pucioasa propuneri de reglementare prin acte normative, decat scoaterea la concurs a postului de contabil sef , 

după ocuparea acestui post incercam sa gasim cautam un dialog cu noul angajat si sa dam o linie noua acestei instituții . 

 

 

 

 

 

În perioada de raportare, Consiliul local a aprobat toate proiectele si programele propuse în  programul minimal , bugetul si rectificările acestuia. Consiliul 

artistic fiind o entitate consultativă (se intalneste numai daca este nevoie ). Anual se urmarește respectarea programelor din proiectul managerial aprobat pentru perioada 

celor 5 ani, conform contractului minimal managerial. 

  

 

 

 

 

 

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

Au fost discuții cu personalul tehnic si administrativ, legat de recuperări și libere.Parte din cursuri se tin sambata si duminica si aici legea prevede recuperari de 

170 și 200 % .  

 

 

 

Bugetul instituției, pentru anul 2019,  a fost structurat astfel :  

1. Prima etapa a fost aprobata pentru perioada Ianuarie – septembrie 2019 

2. Etapa a doua rectificata la septembrie – decembrie 2019 

2. propuneri	  privind	  modificarea	  reglementărilor	  interne;	  

	  

3. 	  sinteza	  activității	  organismelor	  colegiale	  de	  conducere;	  

	  

4. dinamica	  și	  evoluția	  resurselor	  umane	  ale	  instituției	  (fluctuație,	  cursuri,	  evaluare,	  promovare,	  motivare/sancționare);	  
 

5.	  măsuri	  luate	  pentru	  gestionarea	  patrimoniului	  instituției,	  îmbunătățiri	  ale	  spațiilor;	  
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20.01.01       Furnituri de birou – 6.000 lei, cheltuit 5.996 lei 

 

Suma alocată s-a folosit pentru achiziționarea de rechizite și materiale consumabile necesare funcționării instituției inclusiv desfășurării proiectelor cultural artistice. 

 

20.01.02       Materiale de curațenie și întreținere – 5.000 lei, cheltuit 1,638 lei 

 

Materialele de curățenie și întreținere au acoperit necesarul funcționării instituției. 

 

20.01.30      Bunuri și servicii –  alocat 412.000 lei , cheltuit 374,512 lei  

 

Suma alocată s-a folosit pentru achiziționarea de diverse bunuri si servicii pentru întreținerea și funcționarea în bune condiții a instituției. De asemenea, s-au 

achiziționat diverse bunuri si servicii necesare desfășurării  de manifestări culturale, festivaluri, producții artistice, proiecte artistice si evenimente culturale respectiv 

achitării contractelor de cesiune drepturi de autor- cursuri de canto, pian, dans, balet- conform Programului minimal asumat pentru anul 2019. 

 

20.05.30      Obiecte de inventar –  4.000 lei, cheltuit 3.164 lei 

 

Suma alocată s-a folosit pentru achitarea ratelor la centrala telefonică Telekom , stampile și alte dotări. 

71.01.30        Alte active fixe  -  25.000 lei, cheltuit 24.724 lei 

 

              În anul 2019 conform Programului de investiții s-a achiziționat un Sistem integrat de gestiune financiar contabilă – modulele Buget, Contabilitate, Gestiune 

stocuri, Registru de casă și Salarizare absolut necesar bunei desfășurări a activității proprii a Centrului Cultural. 

De asemenea, s-a achiziționat un computer portabil –Laptop, necesar funcționării în condiții optime a  Sistemului  integrat de gestiune financiar contabilă. 

S-a achiziționat un Sistem antiefracție adresabil- potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Sistemul  antiefracție 

achiziționat prevede supravegherea video pe căile de acces, holuri și zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces. 

 

 

 

 

6.	  Măsuri	  luate	  în	  urma	  controalelor,	  verificării/auditării	  din	  partea	  autorității	  sau	  a	  altor	  organisme	  de	  control	  în	  perioada	  raportată.	  	  
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În perioada 01.04.2019 – 31.06.2019 s-a efectuat o misiune de audit public intern de către Biroul audit intern din cadrul Unitții administrative Pucioasa cu tema 

„Conformitatea modului de organizare și exercitare a activitățiicontrolului financiar proventiv propriu si ALOPinstituit în procesul de utilizare a fondurilor publice, în 

raport cu prevederile legale în vigoare”. Recomandările au fost  implementa conform planului de acțiune  . 

 

 

 

 

 

Execuţia bugetară a perioadei raportate (mii lei)                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de venituri proprii (mii lei) 

Denumire indicator Planificat Realizat 

 01.01- 31.12.2019  01.01.-31.12.2019 

BUGETUL DE VENITURI 972.000 909.535 

Subvenţie 917.000 852.000 

Venituri proprii 55.000   57.535 

BUGETUL DE CHELTUIELI 982.000 883.024 

Personal 408.000 385.497 

Bunuri şi servicii 549.000 473.803 

Cheltuieli de capital               25.000 23.724 

Excedent/deficit -           + 26.511 

Denumire indicator Planificat Realizat 

 01.01-31.12.2019 01.01.-31.12.2019 

Venituri proprii din activitatea de bază 55.000 57.535 

Venituri din prestari servicii 50.000 53.935 

Venituri din concesiuni şi inchirieri 5.000   3.600 

1. analiza	  datelor	  financiare	  din	  anexa	  nr.3	  la	  planul	  de	  management	  (obiective	  și	  criterii	  de	  performanță)	  corelat	  cu	  bilanțul	  contabil	  al	  
perioadei	  raportate;	  

	  

D.	  Evoluția	  situației	  economico-‐financiare	  a	  instituției:	  
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Gradul de  creştere al veniturilor proprii  

 

2019 

1,27% 

 

Gradul de creştere al veniturilor obţinute din activitatea de bază  

 

2019 

1,16% 

 

 

 

    

 Nr. crt. Indicatori de performanță Perioada evaluată 

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

beneficiar 

 2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

 3.  Număr de activități educaționale     83 

 4.  Număr de apariții media       45 

 5.  Număr de beneficiari neplătitori la manifestari publice 30.500 

 6. Număr de beneficiari neplătitori la sediu   2.500 

 6.  Număr de beneficiari plătitori   2.390 

 8.  Număr de expoziții       10 

 9.  Număr de reprezentații (la sediu)        52 

Gradul de acoperire din venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei 
    5,6 %     6,5 % 

2.	  evoluția	  valorii	  indicatorilor	  de	  performanță	  în	  perioada	  raportată,	  conform	  criteriilor	  de	  performanță	  ale	  instituției	  din	  
următorul	  tabel:	  
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 10.  Număr de proiecte/acțiuni culturale        54 

 11.  Venituri proprii din activitatea de bază   57.535 

 11.  Venituri proprii din alte activități     3.600 

 

 

Cuantificarea beneficiarilor neplatitori la manifestarile mari din aer liber s-a efectuat prin chestionare, flyere, ecusoane, bilete gratuite și estimari. 

• Serbarile Bailor Pucioasa : aproximativ 17.000 spectatori ( in cele trei zile de spectacole) 

• Festivalul Pucfast : aproximativ 3000 spectatori in cele trei zile de festival. 

• Festivalul MOTAIANCA : aproximativ 2500 spectatori in cele trei zile de festival. 

• Film în aer liber: aproximativ 800 spectatori 

• Serbarile lui Mos Craciun : aproximativ 3000 spectatori 

• Pucioasa MON AMOUR( Parada motocicletelor, Parada masinilor de epocă, Bătaia cu flori,Concertul TANGO) : aproximativ 2500 spectatori 

• Intalnire cu Trupa ZAMBILICILOR : aproximațiv 500 spectatori 

• CĂUTATORII OULUI DE CIOCOLATA : aproximațiv 1000 spectatori 

 

 

 

 

 

 

     

Materia primă pentru creatie și 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 spațiu cultural vital şi necesar. Un spațiu care, alături de aer, apă şi hrană să facă 

parte din viaţa comunităţii din care se hrăneşte şi pentru care trăieşte. 

  De asemenea își propune recuperarea memoriei orașului și a sentimentului de apartenență comunitară, încrederea locuitorilor în valorile culturale, recunoașterea 

lor și dobândirea confortului spiritual în orașul în care au ales să trăiască.      

 

  

E.	  Sinteza	  programelor	   și	   a	  planului	  de	  acțiune	  pentru	   îndeplinirea	  obligațiilor	  asumate	  prin	  proiectul	  de	  
management:	  

	  
1.	  viziune;	  

2.	  misiune;	  
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Centrul Cultural European al Orașului 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 Centrul Cultural European al Orașului 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; 

• promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural. 

 

 

                                                                 

 

Centrul își desfășoară activitatea pe baza următoarelor obiective generale: 

 a) protejarea patrimoniului național al culturii tradiționale, potrivit căruia valorile și bunurile care aparțin moștenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale 

cunoașterii trecutului și prezentului nostru;  

b) libertatea de creație, potrivit căruia libertatea de exprimare artistică și de comunicare publică a faptelor și prestațiilor artistice de cultură tradițională reprezintă un drept 

fundamental;  

c) primordialitatea valorii, asigurându-se condițiile morale și materiale pentru susținerea aplicării criteriilor specifice de evaluare și de selecție, de promovare și afirmare 

a creativității și talentului;  

d) autonomia instituțională, potrivit căruia inițierea și desfășurarea proiectelor culturaleducaționale și științifice nu pot fi restrânse pe criterii de naționalitate, etnie, 

vârstă, sex, religie, concepții politice, situație socială ori grad de cultură; e) șanse egale la cultură și educație permanentă, conform căruia se asigură accesul și 

participarea tuturor cetățenilor la cultura tradițională și educația permanentă, precum și dezvoltarea vieții spirituale a colectivităților, în toată diversitatea acestora;  

3.	  obiective	  (generale	  și	  specifice);	  



 25 

f) principiul identității culturale în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea patrimoniului cultural național și promovarea în circuitul național și 

internațional a valorilor spiritualității naționale.  

În conformitate cu aceste obiective generale, obiectivele specifice ale Centrului Cultural European Puciopasa sunt: 

 a) elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă ; 

 b) conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural național și universal ;  

c) păstrarea și cultivarea specificului zonal și local; 

d) stimularea creativității și talentului; 

e) revitalizarea și promovarea meșteșugurilor, meseriilor și îndeletnicirilor specifice zonei și susținerea celor care le practică;  

f) cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative neprofesioniste, în toate genurile – muzică, coregrafie etc.;  

g) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional; 

h) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la 

viața culturală; i) educație permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație; 

 

 

 

 

Strategia culturală constă în structurarea unui sistem de acțiuni care să poată asigura realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung. Valabilitatea și validitatea oricărei 

strategii depinde de concordanța între obiective și resursele existente. În acest sens, strategia culturală presupune o eficientă repartizare a responsabilităților între 

comunitatea culturală, instituții, societatea civilă, grupuri culturale, grupuri asociative și nu în ultimul rând autorități cu decizie administrativă și politică. O strategie 

eficientă în cazul particular al Centrului Cultural European Pucioasa presupune răspunsuri la următoarele întrebări: 

 - Care este situația existentă?  

- Cui se adresează oferta actuală?  

- Ce se poate face pentru îmbunătățirea calității actului de cultură și accesului cetățenilor?  

- Cum se poate face? 

 - Care sunt prioritățile? 

 Este o condiție esențială ca în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare sectoriale, la nivel local și regional, ca pe lângă obiectivele sectoriale, să se țină cont și de 

conexiunile și cu celelalte sectoare, și de contextul județean, ca regiune. În ultima perioadă sunt din ce în ce mai prezente acele argumente care evidențiază rolul 

determinant al culturii destinate zonelor rurale și periferice. Aceste abordări scot conceptul „culturii” de sub contextul de „educație culturală, a culturii generale”, și 

păstrarea valorilor culturale (tradițiilor), respectiv consumul cultural pasiv sau activ, cu scop recreativ. Conform acestor abordări, „cultura” este ansamblul 

4.	  strategie	  culturală,	  pentru	  întreaga	  perioadă	  de	  management;	  
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evenimentelor, organizărilor formale sau informale ale comunităților, a modului de conviețuire într-un context integrat sau mai puțin integrat. Este parte integrantă a 

conduitei de viață, a atitudinii, a cunoștințelor noastre, la scară individuală și colectivă. Această abordare poate fi folositoare, în sensul că, în procesul de dezvoltare a 

unei strategii, factorii culturali trebuie să-și găsească locul lor în acest proces. Este o condiție fundamentală în dezvoltare, ca în procesul în sine comunitatea locală să fie 

implicată în cel mai înalt grad. Interpretarea nouă a conceptului de cultură implică și faptul că pe lângă investițiile economice și sociale, primesc o atenție deosebită și 

proiecte ce vizează identitatea locală, imaginea comunității locale. Abordarea cultural-economică relevă că resursele culturale locale și regionale sunt una dintre 

condițiile și posibilitățile esențiale ale dezvoltării. Valorificarea acestor conținuturi de cultură înseamnă de fapt că politicile de dezvoltare din domeniul culturii trebuie 

conectate la modelele de funcționare ale comunităților locale sau regionale. O întrebare de bază, prin prisma modului de abordare de mai sus, este dacă actorii sociali, 

interesați în dezvoltarea regională (specialiști, instituții, structuri ale politicilor publice) pot identifica acele posibilități, care apar în extinderea conceptului de cultură, 

respectiv cu resursele culturale care apar în acest context. Experiența arată că este dificil de răspuns la această întrebare, pentru că în regiune abordările tradiționale 

privind cultura și păstrarea tradițiilor culturale sunt încă acceptate pe scară largă, iar această abordare și practică restrânge aria resurselor culturale ce pot fi utilizate în 

procesul de dezvoltare, a modalităților de implementare. Aceasta înseamnă că atunci când ne gândim la dezvoltarea culturii într-o anumită regiune, ca un ansamblu, 

respectiv a sistemului instituțional din interiorul acestui ansamblu, trebuie să dăm răspuns și la alte întrebări, nu numai la cele ce vizează contextul de organizare și 

funcționare a acestuia. Dacă cultura este privită ca o tradiție, iar instituțiile au doar rolul de finanțare și organizare, nu vom putea realiza o interconectare, o implicare a 

culturii în promovarea regiunii, în educație. Trebuie acordată atenție faptului că dezvoltarea instituțiilor culturale va deveni o investiție socială rentabilă, dacă noile 

funcții și conținuturi dezvoltate în urma acestora vor deveni părți integrante ale proceselor de dezvoltare locale sau regionale. Strategia Centrului trebuie să țină cont de și 

„Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020”, de strategiile culturale la nivel de județ și de localitate. Luând ca referință 

cadrul de dezvoltare asumat de Uniunea Europeană, analizând moștenirea culturală și potențialul de dezvoltare al ofertei culturale din Pucioasa precum și caracteristicile 

publicului local, pot fi identificate următoarele obiective:  

 

A. Obiective strategice 

a. Transformarea culturii într-un vector de dezvoltare a orașului și a regiunii. Trebuie subliniat, de la bun început, faptul că potențialul cultural al unui oraș este o 

componentă decisivă pentru standardul de viață din acel loc. Astfel încât, mediul de afaceri trebuie să înțeleagă că este obligația lui de a susține viața culturală 

de calitate, fie doar și pentru faptul că astfel crește implicit și nivelul de valoare a afacerii proprii sau gradul de atractivitate pentru 24 investiții. Un oraș cu o 

ofertă culturală mai diversificată și mai atractivă este, în egală măsură, o țintă și pentru consumatori și pentru investitori. În al doilea rând, pentru autoritățile 

locale, cultura trebuie valorizată nu pentru capacitatea de a fi instrumentalizată în acțiuni electorale, ci pentru prestigiul și valoarea adăugată pe care le conferă 

orașului, sporindu-i, cum spuneam, nivelul de calitate a vieții. De aceea, cultura trebuie privită ca investiție și autoritățile au obligația de a corobora dezvoltarea 

culturii din oraș cu proiectele de investiții complementare, în infrastructură și urbanism. Autoritățile locale trebuie să fie, preponderent, un facilitator între 

producătorii de cultură și beneficiarii ei, fie cetățenii de toate gradele de educație, fie mediul de afaceri. 

b. Implementarea conceptului de democrație culturală. Unul dintre conceptele centrale ale strategiilor pe termen lung în domeniul dezvoltării culturii în Uniunea 

Europeană este cel de democrație culturală. El marchează nevoia adoptării unui set de măsuri și a identificării de acțiuni eficiente care să poată fi puse în 
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practică referitoare la dimensiunea educativă și socială pe care cultura trebuie să o asume în fața cetățenilor. Dacă excelența culturală se adresează publicului 

cultivat, din ce în ce mai puțin numeros ca efect al degradării ofertei culturale în societatea modernă sufocată de programele submediocre ale televiziunilor 

comerciale și a invaziei, la nivel popular, a produselor subculturale și a kitsch-ului, democrația culturală încearcă să introducă programe cu efect formativ care 

să ajungă și la cetățenii marginali, defavorizați din punct de vedere financiar sau educațional. De aceea, o direcție esențială de acțiune în viitor este legată de 

nevoia formării unui public capabil să discearnă valoarea de nonvaloare, precum și de asigurarea accesului la produse culturale de calitate pentru publicul 

defavorizat social.  

c. Asumarea de către Centru a rolului de releu zonal în domeniul valorilor culturale, precum și a strategiilor de dezvoltare a creativității și a potențialului cultural 

ale zonei Punctul nodal în care se intersectează toate planurile de acțiune și strategiile pe termen lung lansate de Uniunea Europeană este, cum e și firesc, 

gradul lor de adecvare și de promovare a identităților. Nicio strategie culturală nu poate face abstracție de faptul că apartenența la marea familie a Europei 

înseamnă atât participarea cu specificul național la concertul european, îmbogățind astfel, prin diversitate, cultura europeană în ansamblul ei, cât, mai ales, 

capacitatea de a intra în dialog cu alte culturi, de a înțelege și promova diversitatea, dar, în primul rând, capacitatea de a participa la proiecte comune, 

transfrontaliere. Faza superioară o reprezintă programele comune stabilite între țări și rezidențele pentru artiști din toată Europa. Încurajarea cooperării și 

mobilității europene reprezintă direcții esențiale în strategia Uniunii de încurajare a dialogului cultural între țările membre și aceste activități beneficiază de linii 

speciale de finanțare prin programul Europa Creativă. Nivelul superior, este însă adus de parteneriatele dintre instituții sau operatori culturali din țările 

europene care construiesc împreună un proiect cultural punând la bătaie mijloacele proprii (creative, logistice, financiare) și care, la final, își prezintă produsul 

artistic respectiv în țările de origine. Pe scurt, o prioritate din acest punct de vedere, al cooperării culturale cu terți parteneri europeni, o reprezintă găsirea 

mijloacelor necesare și crearea abilităților potrivite pentru realizarea de proiecte de colaborare cu parteneri europeni, și ne gândim astfel la înscrierea într-un 

proiect cu parteneri europeni finanțat prin programul Europa Creativă.  

 

B. Obiective operaționale  

a. Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului mobil și imobil, material și imaterial.  

b. Încurajarea creativității și inovației, precum și a excelenței în cultură.  

c. Sprijinirea dezvoltării industriilor creative ca vector economic de viitor. 

d. Sprijinirea accesului la cultură și a programelor culturale cu dimensiune socială, în cartiere și zone defavorizate.  

e. Programe de formare a publicului cultural, de educație pentru arte și de educație continuă.  

f. Lărgirea cooperării naționale prin activități mai concrete de parteneriat și coproducții în domeniul artistic în special pe componenta creațiilor folclorice . 

g. Încurajarea programelor de povestiri și istorie orală care să pună în valoarea resursele și identitatea regională. 

 

 

 

5.	  strategie	  și	  plan	  de	  marketing	  ;	  
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Centrului Cultural European Pucioasa se adresează unui public larg, compus din diferite categorii de vârstă (copii, tineri 18-30 de ani, adulți și vârstnici), având ocupații 

diferite (elevi, specialiști în etnografie și istorie, cercetători, artiști, oameni de cultură etc.) dar și publicului larg in general. 

 Stakeholderi  

1. Publicul țintă: principalul beneficiar al activității Centrului.  

2. Partenerii: instituții, autorități, centre, ONG-uri, artiști,  

3. Finanțatorii: Ministerul Culturii, alte Ministere și Institute, fundații, sponsori, autorități local etc. 

 Mesajul general al Centrului Cultural European Pucioasa vizează să mențină în actualitate tradiția populară, să contribuie la conștientizarea importanței moștenirii 

culturale, să reamintească de și să solidifice deopotrivă publicului identitatea tradițională românească. În funcție de produsul oferit și de publicul țintă specific, mesajul 

Centrului Cultural se adaptează astfel încât să atragă atenția, să transmită informații și să inducă impresia, atitudinea și/sau comportamentul dorite. Tonalitatea poate 

varia și ea, de asemenea, de la una caldă, prietenoasă, entuziastă, la una pragmatică sau academică. Poziționare/Concurență În zona orașului Pucioasa doar Centrului 

Cultural European Pucioasa poate furniza serviciile unui ansamblu folcloric profesionist si ale unui muzeu etnografic, fiind pilonul oficial și cel mai în măsură să 

vegheze asupra păstrării și reprezentării tradiției în zonă, precum și să contribuie la aceasta prin patrimoniul său material și prin colectivul de specialiști în domeniu. 

Astfel, pe aria domeniului său, Centrului Cultural European Pucioasa nu are un concurent direct. Există, însă, instituții, fundații, ONG-uri care se intersectează cu Centrul 

pe aria sa de activitate prin spectacole, cursuri și alte manifestări legate de tradiția populară. Acest lucru este benefic pentru Centrul Cultural, deoarece toți acești actori 

pot deveni parteneri pentru Centrului Cultural European Pucioasa și pot contribui la promovarea și vizibilitatea acestuia. Identitate Centrului Cultural European Pucioasa 

dispune de un logo, care îi creeze o identitate unitară. Toate materialele de promovare ale Centrului folosesc aceste elemente, alcătuind o prezentare coerentă, ușor de 

recunoscut și de diferențiat. Pe partea de online, Centrului Cultural European Pucioasa are o pagină de Facebook și cont de Youtube, unde publică informații, poze, 

video-uri despre evenimentele trecute și viitoare. Legat de zona Pucioasa mai există diferite site-uri și pagini Facebook are diferitelor instituții sau ONG-uri partenere, de 

știri sau axate pe promovarea turismului, ce pot fi potențiale medii de promovare. Pe partea de evenimente, Centrului Cultural European Pucioasa se promovează prin 

spectacole, tabere, festivalul „Moțăianca”,PUCFAST, Zilele Băilor Pucioasa, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice organizate împreună cu partenerii săi. 

Materiale În prezent, Centrului Cultural European Pucioasa își promovează activitatea prin pliante, fluturași, afișe, bannere, materiale promoționale inscripționate  

 

 

 

 

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. 

  

CONCEPTUL “STRADA SCHIMBA ORASUL” 

6.	  programe	  propuse	  pentru	  întreaga	  perioadă	  de	  management;	  
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Fiecare comunitate isi scrie propriul destin prin oamenii sai care  lucrează, 

creează  și traiesc împreună. Prin munca lor de zi cu zi, oamenii pot schimba 

ORAȘUL,  bucată cu bucată, strada cu stradă, casa cu casă.  Acesta este 

motivul pentru care  ne-am gandit ca manifestarile din cadrul acestui program se 

desfasoare sub semnul schimbarii, în stradă, în spații neconvenționale, în centrul orașului , în cartierele mărginașe, în zonele limitrofe, implicand în actul artistic 

și locuitorii orașului. 

“Strada Umbrelelor” este un loc de întalnire si socializare a cetățenilor si chiar a tinerilor  

Copacul solar VTree este o instalație urbană de socializare care îşi propune să vină în întâmpinarea nevoilor societății de azi. Este încărcător de 

gadgeturi și mașini electrice, furnizează energie rețelei energetice a orașului, integrează un Wi-Fi cloud gratuit, iluminează noaptea și funcționează ca loc de 

întâlnire pentru tineri. produsul este conceput și asamblat local, în România. Pucioasa este singurl Oras care deține acest proiect alaturi de mari capital ale lumii. 

Din anul 2018 este amplasat la intrarea în Parcul Central în fața Centrului Cultural European, zona frecventată de tineri . Aici organizăm  ateliere și spectacole 

în aer liber, seri de discuții cu tineri. 

Manifestările publice, festivaluri, proiecții de film în aer liber, atelierele de lucru . 

 

 

1. EUROPA CULTURALA(ZILELE CULTURII EUROPENE LA PUCIOASA) – Proiecte Mari în Orașe  Mici 

O luna o ambasadă. 

 

 

Centrul Cultural European iși dorește să fie implicat direct in viața culturală a comunității în  permanentă legatura cu viata culturala europeană. 

Promovarea culturii locale, naționale in spațiul cultural European. Contactul cetățeanului cu creații artistice de prestigiu din spațiul cultural European reprezintă 

o prioritate. 

 Prin acest  program Centrului Cultural European Pucioasa urmărește realizarea unor manifestări comune - expoziție de artă plastică, fotografie, 

promovare turistică, spectacole muzicale, de teatru cât și spectacole reprezentative ale folclorului și tradiției țărilor europene. Manifestările se vor desfășura în 

cadrul Centrului Cultural European Pucioasa și în alte spații necesare programului. Si în acest an am contactat mai multe ambasade care si-au aratat deschiderea 

catre noi, prin proiecte comune : 

Ambasada CUBEI 

Ambasada VENEZUELEI 

 

      2. TEATRU-N TEATRU 
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Neexistând o instituție teatrală a orașului am făcut parteneriate cu alte instituții de    gen care au adus spectacole din dramaturgia românească și 

universal, Centrului Cultural European Pucioasa este instituția care poate  și produce propriile  producții culturale. 

Am inițiat parteneriate/colaborari cu Teatre profesioniste pentru a putea aduce spectacole din repertoriul lor. Spectacolele sunt pentru copii, tineri și 

adulți. 

 

3. DIMINEȚILE COPILĂRIEI  ȘCOALA DE VARĂ  

Pentru a apropia copii și tinerii de mișcare, creație și joc deschidem ușa școli de vară, fără note și fără catalog. 

Programul se adresează celor care iși petrec vacanța de vară din oraș.   

Organizează în perioada de vacanță de vara ateliere și cursuri deCanto,Pian,   

Teatru, Modelaj, Chitara, Desen Ne jucam în Engleză. Un punc important îl   

regăsim în aceste proiecte apropierea copiilor și tinerilor de scena prin includerea  

lor în spectacole montate în cadrul Centrului în perioda de vară și nu num 

 

 

5. EXCURSIUNI CULTURALE - AGENȚIA DE CULTURA  

      Pentru ca Orașul Pucioasa este asezat strategic fata orașe  culturale importante, Centrul Cultural European Pucioasa organizează excursii 

culturale,pentru  vizitarea instituțiilor de cultura din orașele apropiate . București, Brașov, Ploiești, Pitești, Târgoviște. Astfel locuitorii orașului Pucioasa vor 

avea ocazia sa viziteze si sa participe la evenimente culturale inedite. 

 

6. MOȘ CRACIUN SOSEȘTE …LA NOI! 

  Sarbatorile de iarna sunt adunate intr-un spatiu de basm. Parcul lui Moș Craciun, ( parcul central al Orașului Pucioasa)  unde iubitul personaj vine cu 

alaiul lui de sarbatoare , cu spiriduși, reni și personaje de basm pentru a se intalni cu copii orașului Pucioasa. Mos Craciun Sosește …la Noi în fiecare an  cu 

săgeata albastra. 

            Prin  acest  program de suflet Centrul Cultural European Pucioasa încearcă   

          sa readucă în sufletul  tuturor locuitorilor spiritual sarbătorilor de iarna cu  

          frumusețea lor.  

 

 

 

 

7.	  proiecte	  din	  cadrul	  programelor;	  
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Conceptul “STRADA SCHIMBA ORASUL” 

 

a. CĂUTĂTORII OULUI DE CIOCOLATĂ 

- Proiect ce se adreseaza copiilor  participanți în ziua de Paste. Concursuri, jocuri și mici spectacole. Animație, pistură pe fată etc. Copii vor cauta ouă fierte și 

de ciocolata , in interiorul parcului  Central din Pucioasa vor fi ascunse peste 1000 de ouă . 

 

b. PUCFAST “Festivalul de Animație Stradala pentru Tineret 31 MAI – 2 IUNIE  

- Centrul Cultural European a organizat ediția aIIIa a  Festivalului de Animaţie Stradală pentru Tineret, PucFast - 2019. Pe perioada a patru zile, PucFast 

2017 aduce la Pucioasa spectacole, piese de teatru, concerte şi ateliere pentru copii şi tineri.  Este primul eveniment de acest gen organizat în oraşul de sub 

Patrana.  

 

c. PUCIOASA “MON AMOUR” 30-1 septembrie 2019 în cadrul (Zilele Băilor Pucioasa )  

-‐ Ne-am oprit la acestă temă ca posibil brand al orașului, definitoriu și recognoscibil. Pentru aceasta, vrem sa refacem atmosfera anilor ‘30 , prin fotografie, 

panouri supradimensionate cu imagini ale orașului de alt[dată, muzică, parade, concerte și spectacole în curți, case vechi, aducând în actualitate poveștile 

caselor de viligiatură și poveștile de viată ale vechilor familii. Astfel vom realiza o paralelă intre classic si modern, prezentând o altă față a orașului.” 

-‐ BARBATUL INTERBELIC-  Concert Vlad Miriță 

-‐ Expoziție de ceasuri la Pucioasa – Augustin Matei 

-‐ Prezentarea unor concerte ACORDURI DIVINE – serata muzicala 

Cristina Muntea 

-‐ Concert extraordinar în acorduri de harpă cu distinsa doamna Cristina Munteanu, la Biserica Romano Catolică „Sf.Luca”Pucioasa,concert organizat sub 

egida „Serbările Băilor Pucioasa-MON AMOUR” După sfânta liturghie,la ora 12.15 a urmat recitalul excepțional de muzică clasică,interpretată la harpă de 

doamna Cristina Munteanu. Au participat alături de enoriași catolici și ortodocși,numeroși invitați,oficialitatile orașului Pucioasa,d-nul primar ANA Emilian 

Constantin,d-nul Dan Topa-director Centrul Cultural European Pucioasa.d-nul Alin Nițtescu,manager;părintele paroh Biserica Romano Catolică 

„Sf,Francisc de Assisi”Târgoviste,preot Ioan P.Solomon si nu în ultimul rând parintele paroh al Bisericii Romano Catolice Sf.Luca Pucioasa,preot Francisc 

Șerban. 

 

d. SI FANFARA CANTA…în PARC  septembrie  - sa ne amintim de perioda in care orașul Pucioasa era cunoscut datorită apelor sulfurose, a parcului central 

si a fanfarei care duminică de duminică cânta. 

e. NE VEDEM IN PARC ( Concursuri artistice si sportive ale tinerilor în weekend-urile lunilor de vara  iulie- septembrie)  

f. Sah în PARC ( cuncursuri de sah cu piese gigant în zonă special amenajată. Se adreseaza in general persoanelor in varsnice aflate în stațiune la tratament) 
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1. EUROPA CULTURALA ( ZILELE CULTURII EUROPENE LA PUCIOASA) – Proiecte Mari în Orașe  Mici  

a. Zilele Culturale Europene  9-12 mai 2019 ,  sau  organizat  manifestâri culturale si sportive dedicate zilei Europei. 

- La mai bine de 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, moment de istorică însemnătate, care a marcat revenirea deplină în lumea 

democratică şi debutul participării țării noastre, ca stat membru UE, la procesul decizional european , an în care s-a inaugurează și Centrul Cultural 

European Pucioasa prima instituție culturală profesionistă. 

 

b. Caravana MANDRA ROMÂNIE 

- Proiectul pe care vi l-am propus sub titulatura “Mândră RomânIE” reprezintă o serie de evenimente culturale în orașe defavorizate din punct de vedere al 

ofertei culturale, orașe care nu au instituții de cultură proprii și în care accesul publicului la astfel de evenimente este îngrădit din cauza mai multor factori: 

situație economică, proximitatea față de un oraș în care oferta este diversificată etc.  

- Proiectul se înscrie în caracteristicile structurale definite în Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020, și anume organizarea de acțiuni 

strategice în jurul unor axe prioritare definite tematic (accesul la cultură și diversitatea expresiilor culturale, cultura – factor de dezvoltare durabilă) 

- Obiectivul proiectului pe care vi-l propunem constă în  creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură, susținerea accesului și 

participării la cultură a publicului din mediul urban mic, precum și din zonele defavorizate, în parteneriat cu autoritățile locale. Se urmărește cresterea 

accesului tuturor categoriilor de populație, din toate zonele și mediile sociale la informație și cultură  

- Având în vedere că activitățile culturale sunt rare în mediul urban mic, precum și faptul că cetățenii simt nevoia de a petrece timpul liber în mod util, 

atunci când se organizează activități culturale,  prezența publivului la acestea este mare. Motorul dezvoltării comunitare îl reprezintă tocmai astfel de 

activități.  

 

c. Poezie si pictură - artista Letitia Oprisan  

-‐ Cateva intalniri cu artista Letitia Oprisan, in imprejurari diferite, unele tensionate (strangerea atelierului din Str. Doamnei) altele placut-emotionante (pregatirea 

personalei de la Galeria Dialog ori lansarea albumului sau de pictura la Anticariat UNU) -m-au facut sa o cunosc mai bine pe aceasta pictorita care face cu 

deosebita bucurie si grafica.Dupa participarea in doua tabere de creatie, in vara acestui an -artista Letitia Oprisan s-a reintors cu entuziasm acum in toamna, la 

conceptul albumului dedicat graficii pe care il vrea editat in viitorul apropiat.In dialogul nostru atingem mai multe probleme. Una se concretizeaza intr-un fel 

aparte: cea a schimbarii pe care Letitia Oprisan o surprinde in grafica, dar in mod deosebit, programatic, in lucrarile de pictura.  

 

 d. Invitatie de seama „Concert extraordinar de PASTE”, Paula Seling  
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-‐ Vineri, 19 aprilie 2019, de la ora 13:00, va fi vernisată, la Centrul Cultural European Pucioasa, expoziția de icoane pe sticlă ”Culorile Credinței”   /autor 

pictorița Elena Băniceru, din Moreni.Urmează, de la ora 19:00, 

-‐ Concert special Paula Seling. Artista a declarat că este extrem de fericită că va susține acest recital cu muzică ce vorbește despre legătura dintre om și 

divinitate. 

„Este un show cu totul și cu totul special din punctul meu de vedere, de fapt nu este un show, este o audiție cu implicare. Va fi un spectacol cu cântece sfinte de Paște – o 

parte dintre ele sunt pricesne, o parte sunt cântece sfinte, sunt cântece de înălțare. De mică am avut chemarea asta, să cânt cântecele acestea, pentru că mă preocupă 

relația dintre oameni și Dumnezeu”, mărturiseşte Paula Seling. 

 

c. Festivalul de folclor „MOȚĂIANCA – ediția a IIIa  

-‐ Manifestare ce promovează tradiția dansului popular autohton, prezintă o serie de costume populare , promovează formații și interpreti de renumelocali si 

din țară. 

-‐ Demonstrații de  Sculptură cu drujba – Moldovan Cătălin - Bucovina  
 

Programul:8 -10 noiembrie 2019  

Vineri 8 noiembrie 2019 ora 16:00 

-‐ Ansamblul de dansuri “SÂNZIENELE” Găești -Dâmbovița 

-‐ Ansamblul de dansuri “SÂNZIENELE” jr. Găești -Dâmbovița 

-‐ Ansamblul de dansuri “Narcisa de pe Neajlov” - Visina-Găești -Dâmbovița 

-‐ Ansamblul Profesionist “CHINDIA” Târgovește  

-‐ Florina Jinga 

-‐ Doinița și Ionuț Dolănescu 

Sâmbătă 9 noiembrie 2019 ora 14:00 

-‐ Clubul Victorioșilor 

Sâmbătă 9 noiembrie 2019 ora 16:00  -  

-‐ Ansamblul ”COMORILE SATULUI” Gura Ocniței-Dâmbovița 

-‐ Ansablul folcloric “POIENIȚA” Brașov 

-‐ Marcel Avram – Cluj 

-‐ Alina Ploie – Cluj 
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-‐ Loredana Gorr-Cluj 

-‐ Manuela Cândea - Cluj 

-‐ Daniela Toader- Cluj 

-‐ Florin Stefan – Dâmbovița 

-‐ Concert - Stefania RARES 

Duminică 10 noiembrie 2019 ora ora 16:00 

      -     Ansamblul “Micile Steluțe” - Pucioasa-Dâmbovița 

-‐ Ansamblul “Ghiocelul” – Cornățel-Dâmbovița 

-‐ Loredana Gorr-Cluj 

-‐ Manuela Cândea - Cluj 

-‐ Daniela Toader- Cluj 

-‐ Ansamblul Artistic  Profesionist “DOINA GORJULUI”  

-‐ Florin Vasilică si Grupul Teleormanul  

Prezentatori: Roxana Clopotaru și Victor Mihalache 

 

2. TEATRU-N TEATRU 

a. Spectacole de teatru pentru copiii - Ianuarie/ decembrie 

-‐ Teatrul de vest Reșița  spectacolul “Aladin “ Regia :Traian Savinescu 

-‐ Teatrul de vest Reșița  spectacolul “Aventurile Peștisrului Azuriu “ Regia: Dan Țopa 

b. Spectacole pentru adulți 

- Teatrul de vest Reșița  spectacolul “După repetiție” de Igmar Bergman 

 

3. “DIMINEȚILE COPILĂRIEI “ SCOALA DE VARA  

- Ateliere și cursuri de Canto,Pian, Teatru, Modelaj, Chitara, Desen Ne jucam în Engleză – Iulie / 

În cadrul școlii de vara sunt cursuri fara catalog și note în cadrul festivalului PUCFAST si Zilele Băilor Pucioasa. 

Organizează în perioadele de vacanță ateliere și cursuri de Canto,Pian, Teatru, Modelaj, Chitara, Desen , 

Ne jucam în Engleză-curs de engleză 

     - EU SUNT VEDETA!. Spectacole realizate cu copii  

 

4. Excursiuni Culturale - Agenția de Cultura  
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a. Excursii culturale la obiective din orasele apropiate- București, Ploiești, Pitești ,Brașov –  

b. Participari la spectacole la OPERA,OPERETA, TEATRU orașele apropiate- București, Ploiești, Pitești, Brașov  

 

5. MOS CRACIUN SOSESTE …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 MOS CRACIUN -  1-25 decembrie 2019 

b. POVESTILE LUI MOS CARIUN - 21 decembrie 2019 

- Concertul Corului MELORITMIC București. – până la sosirea Moșului și chiar întămpinarea lui a fost insoțită de repertoriul Corului de copii. 

- întălnirea lui Moș Craciun cu copiii din orașul Pucioasa a generat povești de viață si dorința supremă de a spune mosului  tot ce poftești. 

c. MOS CRACIUN SOSESTE LA NOI – 21 decembrie 2019 

- întălnirea lui Moș Craciun cu copiii din orașul Pucioasa. 

d. SPECTACOLELE IERNII-  22 decembrie 2019 

- Concert Folk DINU OLARASU “IARNA INIMII NOASTRE” 

 

 

 

 

 
Execuția bugetara a peroadei raportate (mii lei) 

 

 

Planificat 

anul 2020 

BUGETUL DE VENITURI 875.000 

Subvenţie 800.000 

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

	  

F.	   Previzionarea	   evoluției	   economico-‐financiare	   a	   instituției,	   cu	   o	   estimare	   a	   resurselor	   financiare	   ce	   ar	   trebui	  
alocate	  de	  către	  autoritate,	  precum	  și	  a	  veniturilor	  instituției	  ce	  pot	  fi	  atrase	  din	  alte	  surse:	  
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Planul de venituri proprii (mii lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* suma alocată si aprobată de Primăria Orașului Pucioasa, conform HCL nr.21/19.02.2020 prin proiectul de buget pentru anul 2020 este pentru perioada ianuarie - 

septembrie 2020 și reprezintă numai o parte din necesarul realizării integrale a programului minimal de activități al Centrului Cultural European. 

Aceasta subvenție urmeaza a fi rectificată în baza Hotararii Consiliului Local în funcție de veniturile Primăriei Orașului Pucioasa.  

 

 

 

 

 

 

Număr beneficiari 

Anul de referinţă la sediu în afara sediului 

2020 8.500 40.000 
   

Venituri proprii  75.000 

BUGETUL DE CHELTUIELI 912.000 

Personal 445.000 

Bunuri şi servicii 467.000 

Denumire indicator Planificat 

anul 2020 

Venituri proprii din activitatea de bază 50.000 

Venituri din prestari servicii 20.000 

Venituri din concesiuni şi inchirieri   5.000 

Total venituri proprii 75.000 

2.	  Nr.	  de	  beneficiari	  estimați	  pentru	  următoarea	  perioadă	  de	  management.	  
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Nr. 

Crt. 

Programul Proiectul Scurtă descriere  Beneficiari  Perioada realizare Finanțare 

 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) 

 Denumirea iniţială/ 

modificată 

Denumirea iniţială/ 

modificată 

Denumirea iniţială/ modificată Estimat/ 

 Realizat 

 Alocat/ Realizat 

        -lei- 

 

1.  

 

Strada schimbă orașul 

 

 

Căutătorii oului de 

ciocolată 

 

 

Proiect ce se adreseaza copiilor 
participanți în ziua de Paste.  
Concursuri, jocuri și mici spectacole.  
Animație, pistură pe fată etc. Copii 
vor cauta ouă fierte și de ciocolata , 
in interiorul parcului  Central din 
Pucioasa vor fi ascunse peste 1000 
de ouă . 

  

 

1 500/ 

2 000 pers 

 

 

 

26.04.2019 

 

 

1000/800lei 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Zilele Culturale Europene 

 

 

 

 

Caravana filmului de la 

Cannes 

Programul Caravana Les 
Films de Cannes la 
Pucioasa   

 

 
 
 
 
Caravana Les Films de Cannes 
poposeşte săptămâna aceasta la 
Pucioasa, în cadrul Zilelor Culturii 
Europene la Pucioasa, ce se 
desfăşoară în intervalul  6 – 12 

 

4 000/ 

6 000  pers. 

 

300 pers 

 

 

 

 

6 Mai- 

12 Mai 2019 

 

6-12 mai 2019 

 

 

 

 

15.000/ 

14.412,00 

 

2.000/2.000 

 

 

 

3.	  Analiza	  programului	  minimal	  realizat.	  
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 Miercuri, 8 Mai Ora 
18:30 – Centrul Cultural 
European Pucioasa 
Proiecţia filmului: 
SUNSET / APUSUL 
Propunerea Ungariei la 
Oscaruri 2019, Premiul 
FIPRESCI, Festivalul de 
Film de la Veneţia, 2018 
Regia: László Nemes, 
FRANŢA, UNGARIA 
2018   
 Vineri, 10 Mai  Ora 
18:30 – Centrul Cultural 
European Pucioasa 
Proiecţia filmului: 
BORDER / LA 
GRANIŢĂ Premiul Un 
Certain Regard, Cannes 
2018, Propunerea Suediei 
la Oscar Regia: Ali 
Abassi, SUEDIA, 
DANEMARCA   
 Sambătă, 11 mai  Ora 
18:30 – Centrul Cultural 
European Pucioasa 
Proiecţia filmului: 
BURNING / ÎN 
FLĂCĂRI Premiul 
FIPRESCI, în competiţie 
– Cannes 2018, 
Propunerea Coreei de Sud 
la Oscar Regia: Chang-
dong Lee, CHINA 2018   
 Duminică, 12 mai Ora 
18:30 – Centrul Cultural 
European Pucioasa 
Proiecţia filmului: 
SHOPLIFTERS (O 
AFACERE DE 
FAMILIE) Premiul Palme 
d’Or la Cannes 2018, 
Nominalizat la Oscarul 
pentru Cel mai bun film 
străin Regia: Hirokazu 

mai.   După ce a adus pe ecranele de 
la Slobozia, Timişoara şi Sibiu cele 
mai premiate filme văzute pe 
croazetă în anul 2018, o selecţie a 
acestora va ajunge şi pe ecranul de 
la Centrul Cultural European 
Pucioasa începând din 6 mai, ora 
18:30, cu proiecţia filmului Girl/ 
Balerina, în regia belgianului Lukas 
Dhont şi până duminică, 12 mai. 
Caravana îşi doreşte astfel să ofere 
ocazia cinefililor din oraş să se 
bucure de filme care în mod obişnuit 
nu ajung în cinematografele din 
zonă.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ziua Europei un produs 
ROMÂNESC. 
Născut în România este producţia 
prin care Mike Godoroja & Blue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 500pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mai 2019 

 

 

 

 

 

6.500/6.500 lei 
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 Koreeda, JAPONIA 2018 
 
Concert MIKE 

Godoroja&Blue Spirit 

LA PUCIOASA IN AER 
LIBER-PE SCENA DIN 
PARCUL CENTRAL in 
chiar ZIUA EUROPEI  
Spectacolul "NĂSCUT 
ÎN ROMÂNIA face parte 
din turneul naţional cu 
acelaşi nume. După 20 de 
ani de sute de show-uri în 
toată ţara şi prezenţe 
notabile peste hotare, 
Mike Godoroja vă invită 
să fiţi spectatorii unui 
concept multimedia cu 
muzică originală. Un 
show complet, cu 
momente teatrale şi 
multimedia, unic în 
România. Fiţi pregătiţi să 
faceţi cunoştinţă cu:, 12 
sintetizatoare, 11 
instrumente cu corzi, 5 
orgi, un set de 30 de 
unităţi de percuţie, 15.000 
W de lumini inteligente şi 
60 de module de ecran 
LED full HD. 
Toate acestea reprezintă 
munca susţinută a 
artiştilor noştri. Ei au 
construit cu dăruire, un 
spectacol excepţional cu 
şi despre români. 
Componenţa trupei este 
formată din: Mike 
Godoroja - voce şi 
inspiraţie, Tibi Duţu - 
bassist, Vali Vătuiu - 
percuţionist, Dorian Pîrvu 

Spirit vor spune povestea fiecăruia 
dintre noi. Vor aduce un suflu nou. O 
schimbare spectaculară în care 
blues-ul, rock-ul, folk-ul, country-ul 
şi tradiţionalele motive româneşti 
fuzionează cu elemente teatrale şi de 
artă vizuală!  
 
"A fi născut aici nu este o ruşine sau 
o mândrie mai mare decât a fi 
american, neamţ sau coreean… Aici 
sunt părinţii şi copiii mei, sunt 
îngropaţi bunicii şi mătuşile mele, 
sunt prietenii mei de suflet, sunt anii 
superbi de facultate, aici e spiritul lui 
Johnny Răducanu şi al lui Florian 
Pittiş, aici este publicul pe care îl 
iubesc şi îl cinstesc… şi asta nu e 
puţin lucru… înseamnă TOTUL!" - 
Mike Godoroja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea de-a treia ediție a evenimentului 
cultural a debutat cu vernisajul 
expoziției de pictură „Suflet și 
culoare”, în cadrul căreia pictorul 
Teodor Vișan din Galați și-a expus 
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- pianist şi Alin Păun - 
chitarist. 
Expoziție TEODOR 

VISAN 

 

 

45 dintre cele mai frumoase opere 
ale sale. Artistul a ales să bucure 
privirile locuitorilor din Pucioasa cu 
tablouri cu flori, peisaje, portrete, în 
culori acrilice. Vernisajul a fost 
deschis pe 6 mai, iar frumoasele 
picturi ale artistului Teodor Vișan 
vor rămâne expuse în foaierul 
Primăriei Pucioasa, la Galeria Prim, 
până la sfârșitul acestei luni. 

 
„Sunt prezent la Pucioasa cu circa 
45 de lucrări de pictură, care 
reprezintă toate genurile expoziției 
de șevalet, portrete, peisaje, naturi 
statice și compoziții. Pictura mea 
este acrilică, lucrez cu lucrări 
acrilice. Cred că pictez dintotdeauna, 
nu am avut nicio altă profesie în 
afară de pictură. Prima mea 
expoziție a fost prin 1967 și până în 
prezent am avut vreo 45 de expoziții 
personale, în afară de cele naționale, 
de cele colective din țară și 
străinătate. Orașul nu m-am așteptat 
să fie atât de plăcut, cu oameni 
primitori, mai ales personal 
Primăriei, viceprimarul, primarul, 
care au o deschidere foarte mare, 
ceea ce nu găsești în alte orașe mari, 
cu ștaif. Am văzut că oamenilor au 
fost interesați de expoziție, mai ales 
doamnele cărora le-a plăcut florile, 
dar florile mele au un cusur, nu au 
miros, dar dacă insiști și te uiți mai 
atent s-ar putea să descoperi și 
mirosul lor”, ne-a declarat pictorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 iunie 2018, ora 

16:00,  
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Teodor Vișan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Stada schimbă orașul 

 

/PROGRAMUL 
„PUCFAST” 

FESTIVAL DE 
ANIMAȚIE 

STRADALĂ PENTRU 
TINERET 

EDIȚIA A III-A 2019 
PERIOADA 31 MAI-2 

IUNIE 2019 
VINERI, 31 MAI 2019 – 
Deschiderea Festivalului 
PUCFAST ediția a III-a 
ORA 16:30 – Galeria 
PRIM – Vernisajul 
expoziției de pictură 
INGA EDU – Republica 
Moldova 
ORA 17:00 – (Piața 
Primăriei) PARADA 
FESTIVALULUI 
– Măști pe picioroange 
– Măști pe biciclete 
– Măști în carnaval – 

 

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” 

 

Prezență dorită de copii și parinti în 

prezentarea manifestarii 

 

Spectacol Tradițional în târgurile si 

festivalurile vremii. Invitată o 

personalitate a teatrului de papusi, 

da viață acestor personaje pentru 

copiii și parinții spectator ai acestui 

festival. 

 

Ateliere culturale și sportive 

supravegheate de profesionisti din 

lumea jocului 

 

1 000/ 

2 000 pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-2 iunie.2018 

 

36.000 / 34.204 
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concurs de costume 
Ora 18:00 – (Parcul 
Central) COMPANIA 
HAI – HUI București – 
Spectacolul Vasilache și 
Marioara 
Distribuția: Georgeta 
Dragan, Daniel Stanciu 
Ora 19:00 – (Parcul 
Central ) TEATRUL 
MASCA București – 
Spectacolul Prostia 
Omenească 
Distribuţia: Valentin 
Mihalache, Sorin 
Dinculescu, Nicolae 
Pungă, Dora Iftode 
Regia: Mihai Mălaimare 
Scenografia: Sanda 
Mitache 
Ora 20:30 – Atelier de 
mers pe picioroange 
Ora 21:00 – Trupa Lazy 
Shadows – București 
“Dansând cu focul” 
spectacol de dans și foc 
SÂMBĂTĂ, 1 IUNIE 
2019 – Ziua internațională 
a copilului 
ora 10:00 STRADA 
ARTELOR – Parcul 
Central 
Cortul ARTELOR 

 

orientare turistică, prezentare a 

oraşului – jocuri), 

 

 

 

 

 

Spectacole oferite de copii și elevi 

din scolile si gradinițele din Orașul 

Pucioasa 

 

 

 

 

 

 

Copiii participa active la 

desavârșirea acestei opera de arta 

colectivă. 

Completează cate o casuta din 

desenul indicat si conturat; astfel 

desenul prinde contur. 

 

 

 

 

Un spectacol dedicate in primul rand 

parinților dar si cei mici pot fi 

prezenti. 
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PLASTICE 
– măști cu bețe 
– portrete pe cartoane de 
ouă 
– pictură pe pânză 
– modelaj 
Cortul HAND MADE 
– cusături 
– împletituri 
Cortul MUZICAL 
– tobe africane 
– instrumente tradiționale 
Cortul cu CĂRȚI 
– povești 
– Drumul Cărții 
– prezentare de carte 
Cortul TURISTIC 
– orientare turistică, 
– drumeții 
– prezentare a oraşului – 
discuții 
Ateliere SPORTIVE 
– tir cu arcul 
– mini baschet 
– badminton 
– tenis de masă 
Ora 11:00 – (Parcul 
Central ) TEATRUL HAI 
HUI București – 
Spectacolul Scufița Roșie 
după Frații Grimm 
Distribuția: Georgeta 
Drăgan, Daniel Stanciu 

 

 

Copii insotiti de parinți, bunici, frați 

mai mari pot participa ca spectator 

si astfel intra in contact cu texte din 

dramaturgia românească și 

universal. 
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Ora 12:30 – (Parcul 
Central ) TEATRUL 
MASCA București – 
Spectacolul NOI 
Distribuția: Cristina 
Panait, Laura Dumitrașcu-
Duică, Ionuț 
Ghiorghe,Vera 
Brătfălean, Andrei Gurloi, 
Mario Garcia, Daciana 
Voinescu, Alexandra 
Duță, Cristina Albișoru, 
Tiberiu Nicuț, Sonia 
Kalman, Andreea Șuilea 
Scenariul: Mihai 
Mălaimare 
Regia: Mihai Mălaimare 
și Anca Florea 
Scenografia și costume: 
Sanda Mitache 
Ora 14:00 – Spectacolul 
cercurilor Centrului 
Cultural European 
Pucioasa 
– Dans 
– Balet 
– Canto/Pian 
Ora 15:30 – Cortul 
ARTELOR PLASTICE 
– măști cu bețe 
– portrete pe cartoane de 
ouă 
– pictură pe pânză 
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– modelaj 
Cortul HAND MADE 
– cusături 
– împletituri 
Cortul MUZICAL 
– tobe africane 
– instrumente tradiționale 
Cortul TURISTIC 
– orientare turistică, 
– drumeții 
– prezentare a oraşului – 
discuții 
Ateliere SPORTIVE 
– tir cu arcul 
– mini baschet 
– badminton 
– tenis de masa 
Ora 16:00 – Parcul 
Central  – DESEN 
GIGANT/ PUZZLE – 
PUCFAST 
Ora : 19:00 – Competiții 
sportive 
Ora : 21:00 – Trupa Lazy 
Shadows – 
București  “Dansând cu 
focul” spectacol de dans 
și foc 
DUMINICĂ, 2 IUNIE 
2019 
ora 10:00 – STRADA 
ARTELOR – Parcul 
Central 
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Cortul ARTELOR 
PLASTICE 
– măști cu bețe 
– portrete pe cartoane de 
ouă 
– pictură pe pânză 
– modelaj 
Cortul HAND MADE 
– cusături 
– împletituri 
Cortul MUZICAL 
– tobe africane 
– instrumente tradiționale 
Ora 11:00 – (Parcul 
Central) Ceata lui 
ZÂMBILICI 
– Pe corabia Veseliei 
– Desen Gigant 
– Bătălia Culorilor 
– Premierea Concursului 
de costume din 
CARNAVAL 
Ora 15:00 – (Parcul 
Central) 
– Muzică de promenadă 
– Închiderea Festivalului 
PUCFAST ediția a III-a 
 

 

 

 

4. 

 

Diminețile copilariei 

 

Scoala de vara -proiectie 

 

În cadrul școlii de vara sunt cursuri 

 

600/ 

 

7/14/21/28 Iulie 

 

14.500/ 
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- Scoala de vara film, ateliere, sah mat, 

spectacole copii 

fara catalog și note . 

Centrul Cultural are ca țel să umple 

si timpul în care nu toata lumea 

pleaca în vacanța de vară din oras. 

Organizează în perioada de vacanță 

de vara ateliere și cursuri de 

Canto,Pian, Teatru, Modelaj, 

Chitara, Desen , 

Ne jucam în Engleză-curs de engleză 

 

800 pers 2018 14.500 

 

5.  

 

Văd, traiesc și mă bucur prin 

artă. 

 

Expoziții de arta plastic și 

de obiect 

 

În cadrul acestui program s-a lansat 

și poiectul EDUCAȚIE PRIN ARTĂ – 

s-au deschis 12 expoziții de arta 

plastic și obiect 

 

Participanții sunt pe langa iubitorii 

de arta plastic , elevii din scolile și 

liceele din Pucioasa .astfel elevii 

intra in contact cu tehnicile folosite, 

manierele și grupurile din care fac 

parte. 

 

500/ 

600 pers. 

 

Aprilie/ 

Decembrie 2018 

 

 

6.  

 

Strada schimbă orașul 

 

SERBĂRILE BĂILOR 
PUCIOASA   
"PUCIOASA - MON 
AMOUR" 
În perioada 30 august–1 
septembrie 2019, 
stațiunea balneoclimatică 
Băile Pucioasa 
organizează “Zilele 

 

 

„Ne-am oprit la acestă temă ca 

posibil brand al orașului, definitoriu 

și recognoscibil. Pentru aceasta, 

vrem sa refacem atmosfera anilor 

‘30 , prin fotografie, panouri 

supradimensionate cu imagini ale 

 

8 000/ 

10 000 pers. 

 

 

30.08 -01. 09. 

2019 

 

150.200/ 

150.140,63 
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orașului”. 
Deschiderea oficială a 
evenimentului va avea loc 
vineri, 30.08.2019, la ora 
17:30, în Parcul Central. 
Programul din acest an 
are ca temă: 
ELEGANȚA, 
RESPECTUL, STILUL 
Și RAFINAMENTUL. 
VINERI, 30 august 2019 
Ora 15:00 – Sala de 
consiliu a Primăriei 
Orașului Pucioasa 
Ședință festivă – participă 
– Consiliul Local, invitați 
ai Consiliului Județean 
Dâmbovița, invitați din 
orașele balneare din 
România, invitați din 
orașele înfrățite 
Ora 15:00 – Foaierul 
Primăriei – Galeria PRIM 
EXPOZIȚIE DE 
PICTURĂ – 
PROIECTELE 
ABSOLVENȚILOR 
Elevii Liceului de Arte 
„BĂLASA DOAMNA„ 
din Târgoviște 
Ora 17:00  – Strada 
umbreluțelor – Esplanada 
Pieței Cartaxo 
Concert stradal – Horia 
Constantinescu (student la 
Middlesex University – 
Anglia) 
Ora 17:00  – Parcul 
SARMIS 

orașului de alt[dată, muzică, parade, 

concerte și spectacole în curți, case 

vechi, aducând în actualitate 

poveștile caselor de viligiatură și 

poveștile de viată ale vechilor familii. 

Astfel vom realiza o paralelă intre 

classic si modern, prezentând o altă 

față a orașului. 
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Expoziție în aer liber  
“PUCIOASA 2016 – 
2024/PROGRAME ȘI 
PROIECTE/PUCIOASA 
UN ORAȘ AL 
VIITORULUI 
Ora 17:30 – Parcul 
Central 
Slujbă, cuvântul de 
deschidere al Primarului, 
alocuțiuni ale invitaților 
români și străini 
Târgul comercianților – 
expoziții cu vânzare 
Ora 18:30-  Foaierul 
Centrului Cultural 
European Pucioasa 
Vernisajul expoziției de 
pictură “PEISAJE DE 
POVESTE” 
Luiza ȘTEFAN 
 Vernisajul expoziției de 
ceasuri ale designerului 
AUGUSTIN MATEI 
Ora 19:00 – Curtea Casei 
LEONTESCU – VILA 
AURELIA 
Concert de muzică 
interbelică “BĂRBATUL 
INTERBELIC” 
 cântă Vlad MIRIȚĂ, la 
pian: Alexandru Burcă 
Acorduri de muzică veche 
la Pucioasa, în cadrul 
proiectului “PUCIOASA 
MON AMOUR” 
Ora 19:00 – SCENA din 
Parcul Central 
Concert: ALEX & THE 
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FAT PINGUINS, 
SCHIMBUL III, 
TIMPURI NOI, VUNK 
SÂMBĂTĂ, 31 
AUGUST 2019 
Ora 10.00 – Curtea 
Primăriei 
Strada copilăriei – 
ÎNTÂLNIRE CU CEATA 
lui  ZÂMBILICI 
Spectacol de animație 
stradală/animație clovni, 
ateliere 
Primar pentru o zi (copiii 
și părinții pot vizita 
Primăria și biroul 
domnului Primar) 
Ora 9:00 – Clubul 
Copiilor Pucioasa (Sala 
de sport) 
Etapa Finală 
a  Campionatului  Naționa
l de Automodele 
radiocomandate clasele 
1/10 BUGY, 2 WD, 
–        curse de calificare 
Ora 10:00 – Dealul 
Moțăianca 
Concurs de Aeromodele 
Radiocomandate – 
Cupa  Prof. Dumitru 
Diaconescu 
Ora 10:00/22:00 – Parcul 
Central 
Târgul 
comercianților/expoziții 
cu vânzare 
Ora 10:00/20:00 Foaierul 
Centrului Cultural 
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European Pucioasa 
Expoziție de pictură 
“PEISAJE DE 
POVESTE” 
Luiza ȘTEFAN 
Expoziție de ceasuri ale 
designerului AUGUSTIN 
MATEI 
Ora 10:00 – Centrul 
Cultural European 
ZONA IT – TINERII ȘI 
GADGETURILE LOR – 
copacul VTREE 
Expoziție de fotografie – 
CUTREIERÂND PRIN 
ROMÂNIA, fotograf: 
Radu CHIRIȚĂ 
Ora 11:00  – Strada 
umbreluțelor – Esplanada 
Pieței 
Concert stradal – Horia 
Constantinescu (student la 
Middlesex University – 
Anglia) 
Ora 11:00 – Centrul 
Național de Informare și 
Promovare Turistică 
Pucioasa 
–        PUCIOASA 2016 – 
2024/PROGRAME SI 
PROIECTE/PUCIOASA 
UN ORAȘ AL 
VIITORULUI 
Prezentarea programelor 
și proiecte, (aprobate sau 
în desfășurare), 
invitațiilor din  străinătate 
Ora 11:00 Parcarea de la 
intrarea in Parcul Central 
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„EDUCAȚIA SCHIMBĂ 
VIAȚA” Campania 
Colegiului Național 
„Nicolae Titulescu”, în 
cadrul Concursului 
Național pentru liceeni 
EUROSCOLA, ediția a 
XII-a (2019-2020) 
Ora 12:00 Piața Gării 
(calea Regala) Republicii 
PARADA 
MOTOCICLETELOR 
(Expoziție de motociclete 
– str. Republicii) 
Ora 15:00 – Parcul 
Central 
ȘI FANFARA CÂNTĂ… 
(concert de muzică de 
promenadă) 
Ora 19.00 – Parcul 
Central 
Concert: AMNA, MIRA, 
EL NINO, VOLTAJ 
DUMINICĂ, 1 
SEPTEMBRIE 2019 
Ora 9:00 – Clubul 
Copiilor Pucioasa (Sala 
de sport) 
Etapa Finală a 
Campionatului Național 
de Automodele 
radiocomandate clasele 
1/10 BUGY, 2 WD 
Ora 10.00 – Cartier 
FILATURĂ 
Strada copilăriei se mută 
în FILATURĂ – 
ÎNTÂLNIRE CU CEATA 
lui ZÂMBILICI 
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Spectacol de animație 
stradală/animație clovni, 
ateliere                       
Ora 11.00 – Compania de 
teatru pentru copii   „HAI 
HUI” 
-Spectacolul de marionete 
POVESTEA CELOR 
TREI PURCELUSI 
Ora 10:00/22:00 – Parcul 
Central 
Târgul comercianților – 
EXPOZIȚII CU 
VÂNZARE 
Ora 10:00 – Strada 
umbreluțelor – Esplanada 
Pieței 
Concert stradal – Horia 
Constantinescu (student la 
Middlesex University – 
Anglia) 
Ora 10:00 – Foaierul 
Centrului Cultural 
European Pucioasa 
Expoziției de pictură 
“PEISAJE DE 
POVESTE” 
Luiza ȘTEFAN 
 Expoziției de ceasuri ale 
designerului AUGUSTIN 
MATEI 
Ora 10:00 – Centrul 
Cultural European 
ZONA IT – TINERII ȘI 
GADGETURILE LOR – 
copacul VTREE 
Expoziție de fotografie – 
CUTREIERÂND PRIN 
ROMÂNIA, fotograf: 
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Radu CHIRIȚĂ 
Ora 10:00 – Clubul 
Copiilor Pucioasa 
Finala 
Campionatului  Național 
de Automodele 
radiocomandate clasele 
1/10 BUGY, 2 WD 
Ora 11:00 – Foaierul 
Primăriei – Galeria PRIM 
Vernisajul EXPOZIȚIEI 
DE PICTURĂ – 
PROIECTELE 
ABSOLVENȚILOR 
Elevii Liceului de Arte 
“BĂLAȘA DOAMNA” 
Târgoviște 
Ora 11:00 – Bulevardul 
Gării (Strada Regală) 
BĂTAIA CU 
FLORI/PARADA 
MAȘINILOR DE 
EPOCĂ 
  (expoziție auto până la 
ora 17.00 – str. 
Republicii) 
Ora 12:15 – Biserica 
Catolică Sf. 
LUCA/ACORDURI 
DIVINE 
CONCERT DE HARPĂ 
– Cristina MUNTEANU 
 Str. Radu Cosmin, nr. 13, 
Pucioasa 
Ora 12:00/14:00 Centrul 
Cultural European 
„EDUCAȚIA SCHIMBĂ 
VIAȚA” Campania 
Colegiului Național 
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„Nicolae Titulescu”, în 
cadrul Concursului 
Național pentru liceeni 
EUROSCOLA, ediția a 
XII-a (2019-2020) 
– întâlnire interactivă , cu 
Anca Tîrcă, specialist în 
educație 
Ora 15:00 – Parcul 
Central 
ȘI FANFARA CÂNTĂ… 
(concert de muzică de 
promenadă) 
Ora 18:00 – Terasă 
restaurant CERES 
Concert stradal – Horia 
Constantinescu (student la 
Middlesex University – 
Anglia) 
Ora 19.00 – Parcul 
Central 
Concert: 
FLORIN ȘTEFAN, 
PETRICĂ MÂȚU 
STOIAN, CRISTINA 
TURCU PREDA  
GRUPUL FOLCLORIC 
BĂRBĂTESC 
DORURILE 
MUSCELENE 
NICOLAE FURDUI 
IANCU ȘI TARAFUL 
”CRAI NOU” 
 

 

 

7.  

 

Stagiunea Culturala- Zilele 

Toamnei/ 

 

 

Vioara lui Enescu –

 

 

Turneul Vioara lui Enescu prezinta 

 

1500 pers 

 

 

08. 10 . 09. 2019 

 

 

35.000/ 

32.550,84 
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 Zilele toamnei la Pucioasa Guarnieri del gesu -

Gabriel Croitorul și 

Pianistul Horia Mihail 

 

 

Festivalul de cantece și 

dansuri MOTĂIANCA 

editia aIIIa 8, 9 și 10 

noiembrie,2019 în orașul-

stațiune Pucioasa a avut 

loc cea de-a doua ediție a 

Festivalului de cântece și 

dansuri populare 

„Moțăianca”. 

Evenimentul a fost 

organizat și de această 

dată de către Primăria 

Orașului Pucioasa, alături 

de Centrul Cultural 

European Pucioasa, iar 

cele trei zile au fost prilej 

de întâlnire și socializare 

pentru oamenii din întreg 

județul, dar și pentru 

turiștii sosiți aici pentru 

tratamente. 

În afară de spectacole cu 

muzică și dansuri 

vioara lui George Enescu și la 

Pucioasa. George Enescu facea 

parte din suita regelui cu care se 

plasa la Pucioasa și sinaia. 
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românești, festivalul a 

propus un bogat târg de 

toamnă în care s-au reunit 

producători și meșteri 

populari din toată 

România. 

Sosiți de la Târgu Neamț, 

Sibiu, Brașov, Sinaia, 

Câmpina, Miercurea Ciuc, 

Drobeta Turnu-Severin, 

București, Târgoviște sau 

Bistrița Năsăud, 

comercianții au amenajat 

standuri cu produse 

tradiționale alimentare, 

bijuterii realizate manual, 

haine confecționate din 

blană naturală sau din 

piele, dulciuri, jucării și 

multe altele. 
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În prima zi a festivalului, 

de Sărbătoarea Sfinților 

Arhangheli Mihail și 

Gavril, pe scenă au urcat 

Grupul de Tradiții 

„Macoveiul”, de la 

Padina, din județul Buzău, 

Ansamblul Folcloric 

„Perinița” al Centrului 

Județean de Cultură 

Prahova, Orchestra 

Populară „Flacăra 

Prahovei” a Filarmonicii 

„Paul Constantinescu” din 

Ploiești și Florin Vasilică 
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alături de Grupul 

„Teleormanul”. 

Sâmbătă, în ziua de 9 

noiembrie, după ce și-au 

făcut cumpărăturile în 

târg, toți cei prezenți au 

putut urmări un spectacol 

folcloric în care au 

evoluat „Clubul 

Victorioșilor” din 

Târgoviște, Ansamblul 

Folcloric „Comorile 

Satului” de la Gura 

Ocniței, județul 

Dâmbovița, Grupul Vocal 

„Zestrea Satului” din 

Târgoviște, tânărul artist 

dâmbovițean, laureat al 

marilor festivaluri de 

folclor din țară, Florin 

Ștefan, iar la finalul serii, 

legendara solistă a 

folclorului românesc 

Ștefania Rareș. 
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8. Si eu pot și eu vreau  

 

Deschiderea sesiunii de 

cursuri CCE 

Cursuri de canto, balet, 

pian, desen, chitară, 

teatru, dans  

 

 

 

Poiect de educație permanentă în 

lunile septembrie-decembrie.Dorim 

să deschidem drumul catre 

performanță și professionalism, 

cursanților. Participanții la aceste 

cursuri vor avea bucuria sa se 

intalneasca cu profesori( artiști  

profesioniști)  

Am avut surpriza sa ne intalnim cu 

copii tot mai talentați preferați de 

scolile bucureștene. 

Pe parcurs se mai retrag din lipsa de 

instrument și dorintă de afirmare. 

 

130 pers. 

Ianuarie/decembrie 

2018 

 

9.020/ 

8.020 

 

9. 

 

Spectacolele iernii / 

Concert de suflet 

 

 

 

 

Concertul și lansare de 

CD - Dinu Olărașu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Centrul Cultural European Pucioasa 

vor răsuna acorduri   

de chitară pe muzica si versurile unui 

cantautor cunoscut si iubit DINU 

OLARASU 

 “Spectacolele de suflet” le  

recunosti dupa atmosfera  

creeată. 

 

 

 

 

 

150/ 

250 pers. 

 

 

15.12.2018 

 

5.000/ 

27.000 
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10. 

 

 

Spectacole de Suflet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilele Culturii Naționale 

la Pucioasa 

14-25.01.2019 

 

Recitalul de poezie  

DOR DE… 

 

Seară de poezie și 

muzică 

 

 

 

 

 

 

 

Concert DUCU BERTZI 

 

 

 
 
 
 
 
 
DOR DE... seara de poezie și muzica 
 
Un grup de actori si un chitarist se 
vor plimba de ZIUA NATIONALA A 
CULTURII prin lirica românească. 
Un spectacol cu emoție și atmosferă 
cum rar întâlnești. Regizorul DAN 
ȚOPA se alătură grupului pentru a 
da un plus de profesionalism. 
 
Zilele Culturii sunt marcate în 
această săptămână la Pucioasa! 
Pentru fiecare zi (luni, marți, 
miercuri, joi și vineri) sunt pregătite 
momente deosebite. Vom avea 

 

400/500 pers. 

 

 

 

 

 

 

14 – 25.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000/13.011,20 
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expoziție de fotografie, recital de 
poezie și muzică, proiecție de film, 
iar în încheiere un concert Ducu 
Bertzi. 
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11. 

 

 

MOȘ CRĂCIUN SOSEȘTE 

LA …PUCIOASA 

 

 

"Concert corul de copii  

MELORITM - 

Bucuresti" 

 

 

 

 

ORASELUL LUI MOS 

CRACIUN 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

concert colinde, corul de copii care 

au participat la Sosirea mosului cu 

un spectacol de colinde. Aici ei au 

fost protagoniștii, copiii și Mos 

Crăciun 

 

 

Amenajarea parcului Central intr-un 

Orașel al lui Mos Craciun cu 

Cabănute, figurine luminoase 

readuce spiritual  sărbătorilor de 

Craciun. 

Deschiderea oficiala a „Orăşelului 

Copiilor” şi aprinderea luminilor 

în oraş a creat un eveniment care a 

adunat intreg orașul cu mic și 

mare in jurul bradului, aici am 

putut participa la un recital de 

colinde inedit. 

 

Am avut ca invitate ansambluri de 

tineri colindatori, dansatori, care s-

au adeverit a fi adevarate alaiuri 

de colindatori 

Parcul lui Moș Craciun, ( parcul 

central al Orașului Pucioasa)  unde 

iubitul personaj vine cu alaiul lui de 

sarbatoare , cu spiriduși, reni și 

 

 

1500 pers. 

 

 

 

 

 

 

1 500/ 

2 000 pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2o.12.2019 

 

 

 

 

 

 

10.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000/ 

8.306 ,95 

 

 

 

 

 

5.000/ 

4.400 
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aprinderea luminilor în 

oraş; 

 

 

 

 

personaje de basm pentru a se intalni 

cu copii orașului Pucioasa. Mos 

Craciun Sosește …la Noi în fiecare 

an  cu săgeata albastra. 
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