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CENTRUL DE CULTURĂ “BRĂTIANU”, ȘTEFĂNEȘTI
RAPORT DE ACTIVITATE
1 ianuarie- 31 decembrie 2015
În cursul anului 2015 activitatea Centrului de Cultură „Brătianu” s-a desfăşurat în
conformitate cu programul activităţilor culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Argeș, nr. 17/30.01.2015.
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în
raport cu sistemul instituţional existent:
În anul 2015, Centrul de Cultură “Brătianu” a avut ca obiectiv o mai mare deschidere
către public a evenimentelor organizate, implicarea tinerilor în acțiunile instituției,
aducerea cât mai multor vizitatori la Vila Florica și aprofundarea cunoștințelor elevilor
despre familia Brătianu și rolul ei în consolidarea statului național român modern.
a.1 Din rândul colaboratorilor locali, permanenți ai Centrului de Cultură
“Brătianu” fac parte:
• Teatrul Alexandru Davila
• Muzeul Judeţean Argeş
• Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”
• Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti
• Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
• Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale
Argeş
• Palatul Copiilor din Piteşti
• Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale
• Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti
• Centrul de Tip Familial Valea Mare
• Centrul de Tip Familial Găvana
• Școala gimnazială Băbana
• Școala primară Slătioarele
• Colegiul național „Zinca Golescu” Pitești
• Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate „ Sf. Constantin şi
Elena”
• Grupul Vocal „ Armonia”- Centrul Cultural Piteşti
• Asociaţia Veteranilor de Război Argeş
• Asociația Culturală Corul Veteranilor „Mihai Viteazul” Pitești
• Casa de Cultură Ștefănești
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•
•
•
•
•
•
•

Penitenciarul Colibași
Colegiul național „I.C. Brătianu” Pitești
Școala gimnazială “Ion Pillat” Pitești
Universitatea din Pitești
Școala gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Ștefănești
Școala gimnazială “Vintilă Brătianu” Ștefănești
Facultatea de Litere a Universității Pitești

a.2 Acţiuni publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei în anul 2015:
În anul 2015 Centrul de Cultură “Brătianu” a înregistrat următoarele apariţii în mass- media:
1. 23 ianuarie 2015, Antena 1 Pitești, Interviu despre proiectele culturale pe anul
2015
2. Radio România- transmisiune a corespondentului Constantin Pașol din 24
februarie 2015 despre Tabăra de mărțișoare și origami, ediția a VII-a organizată de
Centrul de Cultură Brătianu în perioada 23-26 februarie 2015
3. TVR 3- 10 martie 2015, Interviu despre Vila Florica
4. 21 aprilie 2015, ziarul Adevărul, articol despre Vila Florica
5. 13 mai 2015, ziarul Profitul agricol- săptămânal, articolul Conacul Brătienilor de
la Florica
6. Radio România Actualități- reportaj despre evenimentul Nopțile muzicale de la
Florica, 18 iunie 2015
7. Radio România Actualități- reportaj în cadrul emisiunii Obiectiv România despre
proiectul Promovarea identității culturale românești prin ateliere de artă, folclor și
tradiții pentru comunitatea islandeză din Akureyri, proiect finanțat de Unitatea de
Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii pentru Programul
PA17/ RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului
cultural European
8. 8 decembrie 2015, emisiune la Antena 1 Pitești despre proiectul Promovarea
identității culturale românești prin ateliere de artă, folclor și tradiții pentru comunitatea
islandeză din Akureyri, proiect finanțat de Unitatea de Management a Proiectului din

cadrul Ministerului Culturii pentru Programul PA17/ RO13 “Promovarea
diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European
9. 9 decembrie 2015, Conferință de presă la Consiliul Județean Argeș despre
proiectul Promovarea identității culturale românești prin ateliere de artă, folclor și
tradiții pentru comunitatea islandeză din Akureyri, proiect finanțat de Unitatea de
Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii pentru Programul
PA17/ RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului
cultural European
10. 10 decembrie 2015, emisiune la Curier Tv despre proiectul Promovarea identității
culturale românești prin ateliere de artă, folclor și tradiții pentru comunitatea islandeză
din Akureyri, proiect finanțat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul

Ministerului Culturii pentru Programul PA17/ RO13 “Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European
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Tot în anul 2015 s-au realizat următoarele:
- bilete personalizate- 1500 bucăți
- bilete personalizate cu titlu gratuit- 500 de bucăți
- reeditarea monografiei Centrului de Cultură “Brătianu”- Vila Florica- file de monografie100 bucăți
- tehnoredactarea și editarea numărului trei al revistei „Brătienii în istoria românilor. Studii
și comunicări” a Centrului de Cultură „Brătianu”, Ștefănești- 100 bucăți;
- reeditarea numerelor I,II și III ale revistei „Brătienii în istoria românilor. Studii și
comunicări” a Centrului de Cultură „Brătianu”, Ștefănești- câte 100 de bucăți
- 5 parteneriate: Colegiul național “Ion C. Brătianu” din Pitești, Colegiul național “Zinca
Golescu” din Pitești, Palatul Copiilor Pitești, Centrul de Tip Familial Valea Mare, Asociația
Culturală Astra Dobrogeană- Constanța

a.3. Acțiuni de îmbogățire a patrimoniului:
În luna septembrie 2015, Centrul de Cultură „Brătianu” a reușit să își îmbogățească
patrimoniul. Astfel, un corp de mobilier ce a aparținut familiei Brătianu a fost donat de către
Școala nr. 1 din Ștefănești instituției noastre.
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a.4 Evenimente culturale în anul 2015:

Nr.
crt.

Data

Denumirea evenimentului

1.

15 ianuarie 2015

Concursul de recitat poezii “Mihai
Eminescu, poet național”, ediția a
IV-a

2.

23 ianuarie 2015

“Hai să dăm mână cu mână”,
ediția a X-a

3.

28- 29 ianuarie
2015

4.

11 februarie 2015

“Simpozionul naţional “Gheorghe
I. Brătianu, un savant istoric
martir”
“Pia Brătianu, bunica României
Mari”

Descrierea evenimentului

Concursul a cuprins poezii din opera marelui poet român Mihai
Eminescu. Cu această ocazie a fost marcată și Ziua Culturii
Naționale.
Au participat: copii de la Școala gimnazială “Vintilă Brătianu” și
de la Şcoala gimnazială “Constantin Brâncoveanu”, ambele din
Ștefănești
Premiile au constat în diplome și cărți de cultură generală.
Au luat premii:
Premiul I- Godeanu Sara, clasa a V-a, Școala gimnazială
“Constantin Brâncoveanu” , cu poezia “Singurătate “
Premiul II- Tudose Teodora, clasa a VI-a, Școala gimnazială
“Vintilă Brătianu”, cu poezia “Te duci…”
Premiul III- Istrate Adrian, clasa a VII-a, Școala gimnazială
“Vintilă Brătianu”, cu poezia “Din noaptea…”
Program special dedicat Micii Uniri, în anul 2015 împlinindu-se
156 de ani de la acest eveniment.
Au participat: copii de la Școala gimnazială Băbana, Şcoala
gimnazială “Constantin Brâncoveanu” din Ștefănești și Asociația
Culturală Corul Veteranilor “Mihai Viteazul”, Pitești.
Comunicare ştiinţifică susţinută la simpozion de managerul
Centrului şi vizită la Palatul Memorial „Al. I. Cuza“ Ruginoasa.
Campanie de promovare a membrilor familiei Brătianu.
Comunicare la Colegiul naţional “Ion C. Brătianu” din Piteşti
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5.

23- 26 februarie
2015

„Tabăra de mărţişoare şi origami”,
ediţia a-VII-a

despre personalitatea şi viaţa Piei Brătianu.
În primele zile s-au realizat mărțișoare în metoda clasică,
iar în ultima s-au creat decorațiuni de mărțișor și de Dragobete din
hârtie, în tehnica origami, quilling (rularea hârtiei) și kirigami
(decuparea hârtiei).
Au participat copii de la Colegiul Național “Zinca Golescu” din
Pitești, Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Valea Mare,
Școala gimnazială „Vintilă Brătianu” din Ștefănești, Complexul de
Servicii pentru Copilul în Dificultate „Sf. Constantin şi Elena” Pitești,

6.

24 februarie 2015

“ Dragobetele sărută fetele”, ediția
a XI-a

7.

6 martie 2015

“Și ele fac parte din neamul
Brătienilor”, ediția a IV-a

Școala gimnazială „Constantin Brâncoveanu” din Ștefănești.
Manifestările au debutat pe 18 februarie cu Tabăra de pictură
“Dragobetele sărută fetele”, ediția a XI-a, având ca temă
“Dragostea în imaginaţia copiilor”.
Au participat: copii de la Şcoala gimnazială “Constantin
Brâncoveanu”, Valea Mare, copii de la Şcoala gimnazială “Vintilă
Brătianu” Ştefăneşti, copii de la Complexul de Servicii pentru
Copii cu Handicap Valea Mare, Ştefăneşti.
O expoziție temporară cu lucrările copiilor a avut loc în data de 24
februarie în cadrul spectacolului-concurs “Dragobetele sărută
fetele”
Manifestările s-au încheiat cu spectacolul-concurs “Dragobetele
sărută fetele” în data de 24 februarie 2015.
Au participat copii de la Şcoala gimnazială “Vintilă Brătianu”
Ştefăneşti , Grădiniţa “Vintilă Brătianu” Ştefăneşti , Palatul
Copiilor din Piteşti , Complexul de Servicii Comunitare pentru
Copilul în Dificultate “Sf. C-tin şi Elena” Piteşti, Școala Populară
de Arte și Meserii Pitești, părinţi, profesori, localnici.
Simpozionul și-a propus aducerea în atenţia publicului larg a
personalităţilor doamnelor şi domnişoarelor din familia Brătianu,
personalităţi care prin exemplele oferite şi prin educaţia primită au
marcat epoca în care au trăit.
Au participat: Dr. Carmen Brăgaru, cercetător ştiinţific la Institutul
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8.

20 martie 2015

“Ziua Internaţională a poeziei”,
Ediția a V-a

9.

31 martie 2015

“124 de ani de la nașterea marelui
poet Ion Pillat”

10.

6- 10 aprilie 2015

“Școala altfel “Să știi mai multe să
fii mai bun”, ediția a IV-a

11.

23 aprilie 2015

“Simpozionul naţional Tradiţii la
români- Sângiorgiu sau Cavalerul
Trac”, Ediţia a IX- a

de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”, București, prof. Ioan
Todea, București, Emanuel Bădescu, istoric, București, prof.
Dumitra Alina, director al Colegiului Național “Ion C. Brătianu”,
Pitești, prof. Cergan Cristina, inspector de limba și literatura
română la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, prof. Cornelia
Ghinea, Piteşti, studenți ai Facultății de Științe Socio- Umane,
specializarea Istorie, din Pitești, elevi ai Colegiului naţional “Ion
C. Brătianu”, dar și elevi ai Colegiului național “Zinca Golescu”,
ambele din Pitești.
S-a sărbătorit poezia prin creațiile proprii ale unor copii deosebiți
din Pitești și din Ștefănești.
Au participat cu creații proprii, copii de la: Palatul Copiilor,
Pitești, coordonator director Diaconu Margareta, Școala
gimnazială “Marin Preda”, Pitești, coordonatori prof. Bădescu
Gabriela, prof. Nițu Felicia, Colegiul Național “Zinca Golescu”,
Pitești, coordonator Zgreabăn Eugenia, Școala gimnazială “Vintilă
Brătianu”, Ștefănești, coordonator prof. Prodan Elena, Școala Nr.
1 Ștefănești, coordonator prof. Prodan Elena.
Campanie de promovare a membrilor familiei Brătianu. A avut
loc o comunicare la Şcoala gimnazială ” Ion Pillat “din Piteşti
despre viaţa şi personalitatea lui Ion Pillat.
A avut loc vizitarea Vilei Florica şi participarea copiilor aflați în
vizită la cele trei ateliere în cadrul programului naţional al
Ministerului Educaţiei Naţionale “Școala altfel”: încondeiat ouă,
realizare păpuși, origami.
Simpozionul dedicat lui Gheorghe Brătianu, istoric și om politic
român, profesor universitar, membru al Academiei Române, fiul
lui Ionel Brătianu și al Mariei Moruzzi. La simpozion au
participat cadre didactice de la școlile din Ștefănești, dar și din
Pitești.
În cadrul simpozionului au fost premiați trei elevi de la liceele din
Pitești, care au participat la concursul “Gheorghe Brătianu, mare
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12.

7 mai 2015

„9 mai- Ziua Europei”,
Ediţia a VIII-a

13.

8 mai 2015

“Vila Florica, un loc vizitat de
regii şi reginele României”

14.

21 mai 2015

“Ziua europeană a parcurilor”
Ediţia a VII-a

istoric martir” demarat de instituția noastră, concurs cu lucrări
legate de viața și activitatea profesională a lui Gheorghe Brătianu.
Premiul I- Ilie George Alexandru, Colegiul național “Ion C.
Brătianu”, clasa a IX-a, cu lucrarea Gheorghe I. Brătianu, un
savant istoric martir
Premiul II- Crețulescu Octavian, Colegiul național “Ion C.
Brătianu”, clasa a XI- a, cu lucrarea Gheorghe I. Brătianu,
istoricul
Premiul III- Cojocaru Elena Andreea, Colegiul național “Zinca
Golescu”, clasa a IX-a, cu lucrarea Gheorghe I. Brătianu- o
viață, un destin
Au audiat lucrările simpozionului dedicat lui Gheorghe Brătianu
elevi de la Colegiul național “Zinca Golescu”, dar și de la Colegiul
național “Ion C. Brătianu” din Pitești.
Elevii clasei a VII-a A de la Şcoala gimnazială „Marin Preda” din
Piteşti au fost desemnaţi să participe la iniţiativa noastră.
Concursul a constat într-un test grilă ce a încercat să stabilească
nivelul cunoştinţelor elevilor legate de istoria Uniunii Europene.
La final, în urma verificării testelor elevilor s-au acordat premii.
Campanie de promovare a membrilor familiei Brătianu.
Comunicare la Şcoala gimnazială ” Tudor Vladimirescu “din
Piteşti despre relația dintre regii României și membrii familiei
Brătianu.
S-au implicat în această acţiune copiii din clasele V-VIII de la
Şcoala gimnazială „Constantin Brâncoveanu” din Ștefănești.
Informațiile primate de copii au cuprins câteva detalii legate de
parcurile noastre naționale, o scurtă enumerare a acestora,
informații despre rolul pe care parcurile îl joacă în viața noastră
de zi cu zi, despre importanța ocrotirii acestora. La sfârșitul
expunerii copiii au participat la un concurs cu întrebări din
informațiile primite, iar câștigător a fost declarat elevul de clasa a
VIII-a, Țîrlea Gabriel.
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Evenimentul s-a încheiat prin strângerea deșeurilor din parcul ce
se află lângă Biserica „Sf. Constantin şi Elena” din Ștefănești şi
igienizarea acestuia. În paralel cu acțiunea Centrului de Cultură
“Brătianu”, în parcul Școlii gimnaziale „Constantin Brâncoveanu”
s- a desfășurat același tip de activitate implicând de data aceasta
elevi din clasele I- IV.
15.

23 mai 2015

“140 de ani de la înființarea PNL”

Întâlnire a membrilor Partidului Național Liberal cu ocazia
împlinirii a 140 de ani de la fondarea acestui partid istoric.

16.

23 mai 2015

Acordare premiu

17.

25 mai 2015

“Expoziţie naţională de icoane
„Rugămu-ne Ţie”, Ediţia a XVII-a
“Vila Florica, citadela Brătienilor”

18.

1 iunie 2015

„Copil ca tine am fost şi eu”,
Ediţia a IX-a

19.

18 iunie 2015

“Nopţile muzicale de la Florica”,
ediția I

20.

24 iunie 2015

“Ziua universală a Iei”

Campanie de promovare a Vilei Florica. Comunicare la Colegiul
național ” Zinca Golescu“din Piteşti despre etapele construcției
casei de la Florica, importanța acesteia pentru membrii familiei
Brătianu, istoricul acestui conac.
Eveniment dedicat tuturor copiilor în cadrul căruia au avut loc
concursuri, jocuri interactive.
Au participat: copii de la școlile și grădinițele din Ștefănești.
Centrul de Cultură “Brătianu” a invitat iubitorii de cultură și de
frumos la un concert extraordinar al Cameratei Argesis.
Într-un cadru pitoresc, Centrul de Cultură “Brătianu” a adus în
fața participanților o echipă de profesioniști ce i-a purtat pe
acordurile marilor clasici, dar și pe acorduri de muzică
românească, tangouri și valsuri.
S-a făcut o scurtă incursiune în istoria iei românești. Astfel, copiii
de la Centrul de Tip Familial Valea Mare, condus de doamna
director Carmen Bucur au avut ocazia să asculte ce este de fapt ia,
cum anume este croită, din ce materiale este realizată, care sunt
motivele care apar pe o ie, tehnica decorării, tipurile de ie care
există în țara noastră, dar și influența pe care aceasta a avut-o în
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pictură și în creație vestimentară.
Toate aceste informații primite s-au concretizat și într-o paradă a
portului popular românesc, paradă realizată de manechine ale
Casei de Cultură a Studentului din Pitești, coordonate de doamna
Valeria Coman, președintă a Asociației Culturale de Tineret
„Vatra” din Pitești.
21.

13- 24 iulie 2015

“Tabăra de pictură icoane pe
sticlă“, ediția a VIII-a

22.

3-7 august 2015

“Tabăra de dezvoltare a lucrului
manual la copii”, ediţia a IV-a

23.

10- 15 august
2015

“Ziua Porților Deschise“

24.

15 august 2015

“Expoziție de icoane pe sticlă“

25.

10-14 august
2015

“Tabăra de șah”, ediția a VI-a

Au participat 30 de copii înscriși din tot județul Argeș, care au
beneficiat de îndrumarea și coordonarea unui meșter popular,
Robert Ciobanu, profesor la Centrul Adorno, parohia Olari,
București.
La sfârșitul taberei a avut loc expoziția Taberei de pictură icoane
pe sticlă, ediția a VIII-a, expoziție temporară ce a adunat în cadrul
ei creațiile copiilor de la acest atelier de creație.
S-au înscris la tabără 35 de copii din județ. La tabăra de lucru
manual, copiii au învățat despre fire și despre cusut, din ce se
obțin firele, culorile și rostul lor. S-au întâlnit cu diferite materiale
și au aflat pentru ce sunt bune spre folosință, cum se alătură două
sau mai multe materiale și pe ce criterii; cum se comportă
materialele textile. Au croit după tipare și au împodobit casele cu
obiectele obținute.
Pe tot parcursul perioadei, cei 60 de vizitatorii au putut vedea în
mod gratuit casa Brătienilor. Evenimentul a marcat deschiderea
Sărbătorilor Argeșului și Mușcelului, ediția a IX-a.
A avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Argeșului
și Mușcelului, ediția a IX-a. Expoziția a adunat toate creațiile
copiilor de-a lungul anilor, de la prima ediție până la ultima din
2015.
La tabără s-au înscris 20 de copii din județ. Tabăra s-a desfășurat
pe parcursul a cinci zile, timp în care copiii au avut ocazia,
supravegheați de instructorul de șah, Dobre Aurelian, să își
descopere talentul în legătură cu acest sport al minții, iar în ultima
9

26.

24 august- 4
septembrie 2015

“Tabăra de păpuşi și obiecte de
artizanat“, ediţia a III-a

27.

1 octombrie 2015

28.

5 octombrie 2015

“Tinereţe fără bătrâneţe“, ediţia a
VII -a
“Crosul de la Florica”, ediția a II-a

zi, în urma tragerii la sorți au avut loc partidele în urma cărora au
fost desemnați câștigătorii. Câștigătorii au primit diplome și cupe.
Tabăra a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorilor
Argeșului și Muscelului, ediția a IX-a.
Cei 30 de copiii înscriși la tabăra de la Centrul de Cultură
“Brătianu” s-au aflat în „focurile creativității”, dar într-o atmosferă
prietenoasă cu atelierul de păpuși și de obiecte de artizanat, în
prezența meșterului popular Ștefănica Crișan.
Copiii au aflat tot ce se putea despre cum să realizeze păpuși
îmbrăcate în portul popular românesc, respectând zonele
tradiționale, obiecte decorative ce se foloseau în casele bunicilor
noștri spre a le împodobi. Materialele folosite au fost cele mai
diverse, de la bucăți de materiale, până la flori uscate, crenguțe de
pom, fire de cânepă, bumbac și in.
La sfârșitul taberei s-a organizat Expoziția Taberei de păpuși,
ediția a III-a, expoziție temporară cu creațiile copiilor participanți
la atelier.
S-a organizat o Zi a Porților Deschise, zi în care toți cei de vârsta
a treia au putut vizita gratuit Vila Florica, loc plin de istorie.
Copiii din clasele I- IV, de la Școala gimnazială “Vintilă Brătianu”
din Ștefănești, coordonați de doamna profesor de educație fizică și
sport Mirela Catinca au participat la cros.
A avut loc o singură probă, cea de rezistență. La final au fost
acordate medalii câștigătorilor, atât la băieți cât și la fete.
La băieți, câștigătorii au fost:
- Medalia de aur- Popescu Andrei, clasa a IV-a
- Medalia de argint: Dimcea Răzvan, clasa a III-a
- Medalia de bronz: Anton Rareș- clasa a III-a
La fete, câștigătoarele au fost:
-Medalia de aur: Mihalcea Bianca, clasa a III-a
-Medalia de argint: Segaliu Teodora, clasa a III-a
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29.

19- 23 octombrie
2015

„Tabăra de tradiții și artă
decorativă „Sumedru la Florica”,
ediția a XV-a

30.

17 octombrie
2015

31.

29 octombrie
2015

“Concursul județean de recitare a
poeziei, scenetă și monolog „Pe
aripile poeziei”, ediția a XII-a
“In memoriam: Dinu Pillat”, ediția
a II-a

-Medalia de bronz: Badea Alexandra- clasa a III-a
Această acţiune a aprins gustul pentru culoare şi formă în
mintea unor elevi selectaţi de la şcolile din Ştefăneşti şi Valea
Mare, în colaborare cu artişti plastici şi profesori. Temele
lucrărilor de artă decorativă au fost inspirate din tradiţiile
populare care au însoţit sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ce are loc în mod deosebit în
această parte a zonei folclorice argeșene.
La sfârșit, s-a organizat Expoziția Taberei de desene „Sumedru la
Florica”, ediția a XV-a, expoziție temporară în cadrul căreia au
fost reunite toate creațiile participanților.
Acordare premiu

Simpozionul a constituit un omagiu adus lui Dinu Pillat, fiul
poetului interbelic Ion Pillat și al pictoriței Maria Pillat.
Simpozionul a cuprins două teme principale:
• Expoziția pictorului Ștefan Câlția dedicată lui Dinu Pillat
"Grădini pentru Dinu Pillat"
• Încheierea seriei de autor Dinu Pillat în șase volume la
Editura Humanitas
Au participat: Patricia Bădulescu, curator al Galeriei AnnArt,
București, Ștefan Câlția, pictor, dr. Carmen Brăgaru, cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
din Bucureşti, Barbu Cioculescu, poet, critic literar, eseist,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, Conf. univ. dr.
George Ardeleanu, Departamentul de Studii Literare al Facultăţii
de Litere a Universităţii din Bucureşti, Monica Pillat, scriitoare,
specialistă în cultura britanică şi americană, Oana Bârna, redactor
la Editura Humanitas, Simona Cioculescu- eseistă și traducătoare,
dr. Adina Cantuniari- cercetător biologie, lect. univ. Daniela
Brown- Facultatea de Limbi Străine București, Oana Bratiloveanu,
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32.

24-25 noiembrie
2015

“Brătienii în istoria românilor”,
ediția a XVII-a

33.

25 noiembrie
2015

34.

NoiembrieDecembrie 2015

“Festivalul Internaţional al
Teatrului de Studio“, ediția a XIXa
“Clubul micilor șahiști”

președinte Fundația AnnArt, doamnele Doina Șușnea, Cristian
Cocea, director al Direcției Județene pentru Cultură Argeș, lect.
univ. dr. Mihaela Stanciulescu, expert coordonator Biroul
Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului, Marius
Postelnicescu, consilier județean.
Simpozionul a început cu lansarea de carte a prof. dr. Aurel
Pentelescu- “Timp revolut. Explorări în istoria recentă (19481989)”, despre care au vorbit atât dr. Liviu Țăranu, expert
CNSAS, cât și autorul.
De asemenea, invitat la simpozion a fost și actorul,
regizorul, Dan Puric.
Au conferențiat: dr. Liviu Țăranu, expert CNSAS, Dinu
Zamfirescu, membru al Colegiului CNSAS, prof. univ. dr. Ion
Agrigoroaiei, Iași, lect. univ. dr. Traian Brătianu, ziarist,
Constanța, prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, Iași, dr. Lavinia
Dumitrașcu, muzeograf la Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța,
Radu Petrescu- Muscel, scriitor, București, prof. Mihaela
Rizoaica, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni, prof.
Iulian Rizoaica, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni,
Petre Rusu, specialist marketing cultural,Palatul Culturii, Iași.
Ultima zi a simpozionului dedicat Brătienilor a cuprins o vizită a
participanților la Casa Memorială Dinu Lipatti de la Ciolcești,
județul Argeș, dar și la Muzeul Național al Viticulturii și
Pomiculturii Golești, județul Argeș.
Acordare premiu

Clubul s-a desfășurat pentru o lună, la sediul instituției. Au
participat copii din Ștefănești, doritori fie să învețe acest sport, fie
să aprofundeze cunoștințele. Profesor le-a fost instructorul de șah
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35.

3 decembrie 2015

“Ziua internațională a persoanelor
cu dizabilități”, ediția a III- a

36.

11 decembrie
2015

“Moș Crăciun în vizită la Florica”,
ediția a VIII-a

Aurelian Dobre din Pitești.
Ziua de 3 decembrie a fost Ziua Porților Deschise pentru
persoanele cu dizabilități ce au dorit să viziteze un loc plin de
istorie și frumusețe așa cum este Vila Florica.
Ne-au colindat și au privit copiii de la clasa de sculptură a
meşterului popular Ion Rodoş, din localitățile Nucșoara și Corbi,
judeţul Argeş, Asociaţia culturală Corul Veteranilor “Mihai
Viteazul” din Piteşti.
Au mai participat:
Copii de la Centrul de Tip Familial Valea Mare, Ștefănești
Copii de la Centrul de Tip Familial Găvana, Pitești

Expoziții permanente:
-

Expoziția de icoane pe sticlă
Expoziția de obiecte de artizanat
Expoziţia de fotografii a familiei Brătianu“, ediţia a VIII- a
Expoziţia de obiecte personale a familiei Brătianu“, ediţia a VIII- a
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a.5 Activități editoriale:
În anul 2015 s-a realizat tehnoredactarea, corectarea, tipărirea și lansarea numărului
trei al revistei “Brătienii în istoria românilor. Studii și comunicări”

a.6. Proiecte desfășurate în 2015:

Proiectul Promovarea identității culturale românești prin ateliere de artă, folclor și
tradiții pentru comunitatea islandeză din Akureyri- finanțat de Unitatea de Management a
Proiectului din cadrul Ministerului Culturii pentru Programul PA17/ RO13 “Promovarea
diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de șase luni începând cu data de 01 iunie 2015.
În perioada 29 noiembrie- 05 decembrie a avut loc evenimentul principal din cadrul
proiectului , eveniment ce s-a desfășurat în orașul Akureyri, Islanda, în cadrul Școlii Publice
din Akureyri, care este și partener în proiect.
Scopul proiectului a constat în promovarea tradiției românești în rândul unei comunităși ce nu
are informații suficiente despre istoria și cultura țării noastre, ajutând astfel la conturarea
imaginii României în spațiul diversității cultural europene, prin realizarea unor ateliere
meșteșugărești, expoziții de fotografie cu obiectele realizate de meșterii populari și cu imagini
din zona Argeșului și Mușcelului, prezentarea unui film documentar despre meșterii populari
și arta lor, pe parcursul a trei zile.
Proiectul se află în stadiul de depunere al raportului final.

B. Resurse umane :
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 181/30.09.2015 s-au modificat și actualizat
Regulamentul de Organizare și Funcționare, Statul de funcții și Organigrama instituției.
Anul 2015

Stat funcții

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 8 posturi, din care 3 posturi
181/30.09.2015
vacante;
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Organigrama
trei compartimente: strategie culturală;
resurse umane-marketing, achiziţii publice;
financiar-contabil;

În anul 2015, o parte din angajații Centrului de Cultură “Brătianu“ au beneficiat de
cursuri de perfecționare profesională:

Denumire curs
Elaborarea propunerilor de finanţare pentru accesarea fondurilor structurale 2014-2020
Contabilitate financiară şi de gestiune pentru instituţiile şi autorităţile publice
Bazele administraţiei eficiente

2015
1 salariat
1 salariat
1 salariat

Promovarea personalului din instituţie:

Nr. de salariaţi
promovaţi

2015
1

Trecerea la o nouă gradaţie:

Nr. de salariaţi care au
trecut la gradaţii noi

2015
0

Sancţiuni:
2015
0

Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale
altor organisme de control în anul 2015:

Data controlului/unitatea de
control
15.05.2015 / Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
Argeș
9.09.2015 / Poliția orașului
Ștefănești

Denumirea raportului de audit
Respectarea prevederilor legale
domeniul situațiilor de urgență

Gradul de
implementare

6

Implementate
100%

0

-

în

Respectarea prevederilor legale conform
Legii 333/2003 și HG 301/2012 privind
deținerea, manipularea și depozitarea de
bunuri și valori
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Nr.
recomandări

C. Situația economică:

În perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015:
a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Categorii
BUGET DE
VENITURI
Venituri proprii
(totalitatea
surselor atrase)
Subvenţii/
Alocaţii
BUGET DE
CHELTUIELI
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli de
întreţinere
- cheltuieli de
capital: investiţii

b)

Prevăzut
2015

Realizat lei
2015
1.281.000

1.226.000
113.000

113.000

1.113.000

1.168.000

1.226.000

1.268.963

200.000

131.891

1.013.000

1.126.590

13.000

10.482

gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei (%):
INDICATOR
Grad de acoperire din venituri
proprii a cheltuielilor instituţiei

c)

2015

8,9

gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor
(%):
INDICATOR
Grad de creştere a venit. proprii în
total venituri

2015
8,82

d) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%):
INDICATOR
Ponderea cheltuielilor de personal in
total cheltuieli
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2015
10,39

e)

ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total ( %):

2015

INDICATOR
Ponderea cheltuielilor de capital în
buget total
f)

0,81

gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%):

2015

INDICATOR
Ponderea chelt. de salarii în
subvenţii

11,29

În anul financiar 2015, Centrul de Cultură “Brătianu” a executat bugetul după cum
urmează:

1. VENITURI

Indicator
Total Venituri
venituri proprii şi subvenţii
I.Venituri proprii din care:

Prevederi
2015 (lei)
1.281.000

Încasări realizate
2015 (lei)
1.284.962

Grad de realizare
(%)
103

113.000

116.962
3.432
9.929
15.524
68.286

103,5

Venituri din taxă sală şedinţă
Venituri taxe ghidaj şi vizitare
Venituri din cazare
Venituri din alimentaţie
publică
Venituri din taxă filmare şi
fotografiere
Venituri magazine suveniruri
Venituri din valorificarea
unor bunuri – scoatere din
funcţiune obiecte de inventar
Venituri din anii precedenţi
II. Transferuri de la bugetul 1.168.000
local din care:
Subvenţii cheltuieli personal
139.500
Subvenţii cheltuieli materiale 1.015.500
Subvenţii cheltuieli
13.000
dezvoltare

9.332
968
11

9.480
1.168.000
139.500
1.015.500
13.000

17

100

2. CHELTUIELI
Indicator
I. Cheltuieli totale
Cheltuieli din subvenţie din
care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de dezvoltare
Cheltuieli din venituri
proprii pentru cheltuieli
materiale

Prevederi
2015
1.281.000
1.168.000

Plăţi efectuate
2015
1.268.963
1.155.963

Grad de efectuare
(%)
99,06
98,96

139.500
1.015.500
13.000
113.000

131.891
1.013.590
10.482
113.000

94,54
99,81
80,63
100

3. Cheltuielile efective pe anul 2015 sunt în sumă de 1.344.737 lei şi cuprind toate
cheltuielile instituţiei: cheltuieli cu salariile şi contribuţiile salariale, cheltuieli cu întreţinerea,
cheltuieli cu mărfurile, materialele consumabile, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli cu
amortizările.

Simona Șerban,
Manager interimar Centrul de Cultură „Brătianu”
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