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PORT DE ACTIVITA
  

AL MANAGERULUI  
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„NICOLAE IORGA” 

ȘULUI VĂLENII DE MU

 

FLORINA ENE 

                                

IVITATE 

 

RAL  

E MUNTE,  



                                    

 

 

Prezentul raport de act
Consiliul Local al orașului Vă
Cultural „Nicolae Iorga” al ora
subordinea sa, în conformitate
privind managementul institu
Legea nr. 269/2009, aprobată
ordonanța de urgență, precum ș

Analiza și notarea rapor
de evaluare: 

1. Evoluția instituției
cu sistemul institu

2. Îmbunătățirea activ
3. Organizarea/sistem
4. Situația economico
5. Strategia, program

misiunii specifice in
6. Evoluția economic

management, cu m
autoritate. 

 

          În conformitate cu prev
prezentul raport sunt aferente
evaluarea finală. 

Activitatea Centrului C
mandatului s-a desfășurat pe
aprobarea Regulamentului cadr
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de activitate a fost elaborat pentru evaluarea ma
lui Vălenii de Munte, denumit în continuare auto
al orașului Vălenii de Munte, denumit în contin

mitate cu prevederile Odonanței de urgență a G
nstituțiilor publice de cultură, aprobată cu modifi
robată cu modificări și completări ulterioare, d
cum și cu cele ale regulamentului de evaluare. 

 raportului de activitate și a interviului se fac în ba

tuției în raport cu mediul în care își desfășoară 
stituțional existent; 
a activității instituției; 
sistemul organizațional al instituției; 
omico-financiară a instituției; 

ramele și implementarea planului de acțiun
ifice instituției, conform sarcinilor formulate de 
nomico-financiară a instituției pentru urm

, cu menționarea resurselor financiare necesa

u prevederile contractului de management, date
ente perioadei: de la 01.01.2017 până la 31

ului Cultural „Nicoae Iorga” al orașului Văleni
rat pe coordonatele stabilite de Ordinul nr. 2
i cadru de organizare și funcționare a așezămintelo

 

 

 

 

 

 

 

                                

rea managementului de către 
re autoritatea, pentru Centrul 
continuare instituția, aflată în 
ă a Guvernului nr. 189/2008 
modificări şi completări prin 
are, denumită în continuare 

c în baza următoarelor criterii 

șoară activitatea și în raport 

acțiune pentru îndeplinirea 
te de autoritate; 

 următoarea perioadă de 
ecesare de alocat de către 

t, datele și informațiile din 
31.12.2020, reprezentând 

ălenii de Munte în perioada 
nr. 2799/10.12.2015 pentru 
intelor culturale. 



                                    

 

 

A. Evoluția instituției în r
1. Colaborarea cu ins

comunități 
2. Analiza SWOT  

oportunități, amenin
3. Evoluția imaginii ex
4. Măsuri luate pentru
5. Grupurile-țintă ale 
6. Profilul beneficiaru

 
B. Evoluția profesională a

1. Adecvarea activită
la strategia cultural

2. Orientarea activită
3. Analiza principalelo

 
C. Organizarea, funcțion

reorganizare, pentru m
1. Măsuri de organiza
2. Propuneri privind m
3. Sinteza activității or
4. Dinamica și evoluț

promovare, motivar
5. Măsuri luate p

/refuncționalizări al
6. Măsuri luate în ur

altor organisme de c
 

D. Evoluția situației econo
1. Analiza datelor fina

perioadei raportate
2. Evoluția valorii in

criteriilor de perform
 

E. Sinteza programelor 
prin proiectul de mana

Se realizează prin raportare la: 
1. Viziune 
2. Misiune 
3. Obiective (generale 

 
4. Strategie culturală, 
5. Strategie și plan de 
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CUPRINS 

iei în raport cu mediul în care își desfășoară acti
 instituții, organizații, grupuri informale care

 (analiza mediului intern și extern, punc
enințări) 

nii existente și măsuri luate pentru îmbunătățire
entru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 
 ale activităților instituției; 

ciarului actual 

nală a instituției și propuneri privind îmbunătă
vității profesionale a instituției la politicile cultu
turală a autorității 
vității profesionale către beneficiari 
alelor direcții de acțiune întreprinse 

ționarea instituției și propuneri de res
ntru mai bună funcționare, după caz: 

nizare internă 
ind modificarea reglementărilor interne 
ții organismelor colegiale de conducere 
oluția resurselor umane ale instituției (fluctua
tivare/sancționare) 
 pentru gestionarea patrimoniului ins

ări ale spațiilor 
n urma controalelor, verificării/auditării din p
e de control în perioada raportată  

economico-financiare a instituției: 
 financiare din proiectul de management corela
tate 
ii indicatorilor de performanță în perioad
rformanță ale instituției  

elor și a planului de acțiune pentru îndeplinire
 management: 
re la:  

rale și specifice) 

rală, pentru întreaga perioadă de management 
n de marketing 

                                

ă activitatea 
care se adresează aceleiași 

uncte tari, puncte slabe, 

ățirea acesteia; 

unătățirea acesteia: 
ulturale la nivel național și 

e restructurare și/sau de 

uctuație, cursuri, avaluare, 

instituției, îmbunătățiri 

in partea autorității sau a 

relat cu bilanțul contabil al 

ioada raportată, conform 

linirea obligațiilor asumate 

 



                                    

 

6. Programe propuse p
7. Proiecte din cadrul 
8. Alte evenimente, 

management 
 

F. Previzionarea evoluție
financiare ce ar trebui
pot fi atrase din alte su
1. Proiectul de venitur
2. Nr. de beneficiari es
3. Analiza programulu
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use pentru întreaga perioadă de management 
drul programelor 
te, activități specifice instituției, planificate

ției economico-financiare a instituției, cu o 
trebui alocate de către autoritate, precum și a v
alte surse 

nituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă d
ari estimați pentru următoarea oerioadă de man
mului minimal realizat  

                                

 

icate pentru perioada de 

 cu o estimare a resurselor 
și a veniturilor instituției ce 

dă de raportare 
manahement 



                                    

 

 

A. Evoluția institu
 

1. Colaborarea cu
aceleiași comun

Centrul Cultural „Nicola
2013, prin aprobarea Hotărârii 
sub autoritatea Consiliului Loca

Prin Hotărârea Consiliu
de Munte i-a fost atribuită den
Munte. 

În întreaga sa activitate,
valorificare a tradițiilor cultu
culturale, materiale și spirituale
cu instituții de cultură din județ

Centrul Cultural „Nicola
a managerului și a colectivului 
instituții publice și private, a urm
mai reală implicare a publicului

Centrul Cultural „Nicola
principalele direcții ale activit
desfășoară programe și proiecte
tradiționale urmărind următoa

 Elaborarea unor 
 Conservarea și 

precum și păstr
serviciilor cultur

 Stimularea creat
concursuri, expo
concerte, simpoz

 Dezvoltarea schi
 

În derularea proiectelor 
de instituţii judeţene şi naţional
tradiţionale în mediul cultural 
organizaţiile culturale din judeţ

Prin marea disponibilit
Munte, de deservire a celor mai
pe care și l-a câștigat în decu
oportunitatea unei bune colabo
context socio-cultural, populație
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nstituției în raport cu mediul în care își desfășoa

a cu instituții, organizații, grupuri informa
munități 

Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte a fos
tărârii nr.6/2013, ca instituție publică de cultură, c
i Local al orașului Vălenii de Munte. 

nsiliului Local nr. 124/ 25.07.2019, Centrului Cul
ită denumirea de Centrul Cultural „Nicolae Iorga”

vitate, prioritatea managementului instituției în acti
 culturale, de asigurare a accesului populației 
irituale din orașul Vălenii de Munte, a fost să-și lă
 județ, din țară și străinătate. 

Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte, prin 
ivului instituției de a promova o cât mai intensă co
e, a urmărit în evoluția sa orientarea activităților sal
licului. 

Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte și-a c
activității, punând accent pe calitatea actului cul

cte culturale în domeniul educației formale și n
ătoarele aspecte:  

 unor proiecte atractive și utile de educație perman
i transmiterea valorilor morale, artistice și t

i păstrarea și cultivarea specificului zonal sau 
 culturale oferite, prin armonizarea acestora cu nevo
 creativităţii şi talentului prin organizarea de sesiu
, expoziţii de artă plastică, spectacole de muzică
impozioane dedicate unor personalități culturale na

ea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional 

ctelor culturale, Centrul a dezvoltat relaţii de parte
aţionale, având ca rezultat derularea unor genuri de
ltural contemporan.  Centrul Cultural colaborează
 judeţ prin organizarea de activităţi comune sau în 

nibilitate a Centrului Cultural „Nicolae Iorga”
or mai diverse interese de instruire și recreere, prec
n decursul anilor în  calitate de instituție de cul
colaborări cu celelalte instituții și organizații ce s

ției orașului Vălenii de Munte.  

                                

sfășoară activitatea 

rmale care se adresează 

 a fost înființat la 31 ianuarie 
tură, cu personalitate juridică, 

ui Cultural al orașului Vălenii 
Iorga” al orașului Vălenii de 

 în activitatea de conservare și 
iei la totalitatea valorilor 
i lărgească aria colaborării 

, prin permanenta preocupare 
ensă colaborare cu numeroase 
ilor sale spre o cât mai bună și 

a consolidat și diversificat 
lui cultural. Instituția noastră 

și non-formale și a culturii 

ermanentă;  
și tehnice ale comunității, 

l sau local și diversificarea 
u nevoile publicului;  
e sesiuni ştiinţifice, dezbateri, 

uzică şi poezie, stagiuni de 
rale naționale ş.a.;  
ţional şi internaţional.  

e parteneriat solide cu o serie 
nuri de activităţi devenite deja 
orează cu toate instituţiile şi 

sau în parteneriat. 

orga” al orașului Vălenii de 
e, precum și grație prestigiului 
de cultură importantă, există  
ții ce se adresează, în același 



                                    

 

 

În principal, în perioad
următorii:   

La nivel local: 

- Primăria și Cons
- Colegiul Naționa
- Liceul Tehnolog
- Școala Gimnazia
- Centrul Școlar de
- Complexul de Se
- Muzeul Memoria
- Muzeul de Artă R
- Muzeul de Etnog
- Clubul Copiilor,
- O.J. Cultul Eroil
- Asociația de Pări
- CAR „Armonia”

 
La nivel județean: 

- Consiliul Județea
- Direcția Județean
- Centrul Județean
- Muzeul Județean
- Direcția Județean
- Direcția Județean
- Asociația Curba 
- Asociația pentru
- Casa Corpului D
- Centrul de Trans
- Asociația ”Dona

-  
 

La nivel național: 

- Academia Româ
- Ministerul Cultu
- Institutul Națion
- Centrul Național
- Asociația Așezăm
- Asociația Așezăm

 
La nivel internațional: 

- Primăria și Cons
- Primăria și Cons
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erioada supusă analizei, partenerii de tip instituțio

i Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte 
țional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte 

nologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vă
nazială „Ing. Gheorghe Pănculescu” 

olar de Incluziune Socială, Vălenii de Munte 
l de Servicii Comunitare „Regina Maria”, Vălenii d
emorial „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte 
 Artă Religioasă/ Școala de Misionare „Regina Ma
 Etnografie al Văii Teleajenului 
piilor, Vălenii de Munte 
l Eroilor „Regina Maria” 

Părinți a Colegiului Național „N. Iorga” 
onia” Vălenii de Munte 

țean Prahova 
dețeană pentru Cultură Prahova 

țean de Cultură Prahova 
țean de Istorie și Arheologie Prahova 

dețeană pentru Sport și Tineret Prahova 
dețeană pentru Sport și Tineret Buzău 

Curba de Cultură 
pentru Creativitate, Educație și Cultură – Petru, Plo
ului Didactic Prahova 
 Transfuzii Sanguine – Ploiești 
”Dona” 

 Română 
 Culturii și Identității Naționale 

țional de Etnografie și Folclor, București 
țional de Artă „Tinerimea Română”, Ministerul Cu

Așezămintelor Culturale,  România 
Așezămintelor Culturale, Prahova 

i Consiliul Local al orașului Eaubonne, Franța 
i Consiliul Local al raionului Cimișlia, Republica M

                                

țional/organizațional sunt 

u”, Vălenii de Munte 

lenii de Munte 

na Maria” Vălenii de Munte 

ru, Ploiești, Prahova 

rul Culturii, București 

blica Moldova 



                                    

 

 

2. Analiza SWOT
 

Mediul extern cuprinde
orașului Vălenii de Munte ope
schimbare, care în mod conti
atingerea scopului și obiectivelo

Mediul intern al institu
cuprinde factorii din interiorul
stilurile manageriale, comuni
influențați de mediul extern.  

Mediul extern al institu

Instituția, în general, nu
nevoi ale societății, ale mediu
Evaluarea mediului extern ne
amenințările.  

Analiza mediului extern
economic, politic (factori STE
instituției:  

- condițiile economice
creștere la nivel local și naționa

- sistemul legal (legisla
instituției din toate punctele de 

- poziția geografică (po
județean, dar și colaborarea, p
cultural-artistice); 

- grupurile țintă (diver
ofertă culturală bogată și divers

- piața muncii și relațiil
în Județul Alba, iar relațiile con

- disponibilitatea resur
realmente activitatea instituției
propuse); 

- climatul politic (legile
instituției). 

Mediul intern al institu

Succesul instituției este 
este influențat de percepțiile și
pot fi sporite sau frustrate de un
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OT 

prinde condițiile exterioare în care Centrul Cultu
operează. Instituția își desfășoară activitatea într

 continuu creează noi provocări ce trebuie cont
ctivelor propuse, pentru a asigura continuitatea și s

nstituției cere aceeași atenție în conducere, ca și c
eriorul instituției care influențează activitatea: stru
omunicarea, tehnologia. De asemenea, factorii 

 

stituției  

ral, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin 
mediului extern, în cadrul căruia instituția se co
rn ne permite să identificăm schimbările, tend

 extern trebuie să se desfășoare pe mai multe com
STEP). De aici derivă o serie de factori care p

ice (puterea de cumpărare și cererea de servicii
ațional); 

egislația în vigoare are încă numeroase fluctuații, în
ele de vedere);  

(poziția geografică a permis dezvoltarea turis
area, pe plan național și internațional, pentru imp

(diversitatea grupurilor țintă din județ a condus i
 diversificată);  

lațiile concurențiale (piața muncii este în creșter
ile concurențiale generează rezultate foarte bune în 

esurselor (resursele alocate de către ordonatoru
ției și nu au creat probleme în procesul de imp

(legile, politicile publice, guvernarea nu a afectat î

stituției  

i este dependent, într-un grad ridicat, de contribu
țiile și sentimentele lor față de instituție. Nevoile 
 de unele aspecte din instituție.  

                                

Cultural „Nicolae Iorga” al 
tea într-un mediu complex, în 
 controlate pentru a asigura 
ea și succesul.  

ca și cel extern. Mediul intern 
a: structura, cultura, valorile, 
actorii mediului intern sunt 

c prin care se satisfac anumite 
 se constituie și se dezvoltă. 
, tendințele, oportunitățile și 

te componente: social, tehnic, 
care pot influența activitatea 

ervicii culturalartistice este în 

ții, însă a permis dezvoltarea 

a turismului cultural pe plan 
ru implementarea proiectelor 

ndus instituția spre a avea o 

ștere și continuă dezvoltare 
une în cazul nostru); 

natorul de credite au susținut 
e implementare a proiectelor 

ectat în mod direct activitatea 

tribuția angajaților săi. Acesta 
voile și așteptările oamenilor 



                                    

 

Interacțiunea oamenilor 
managerial, planificarea, comu
comportamente interpersonale
atașamentului față de organizați

Principalii factori din in

- structura organizatori
puține niveluri, pentru a răspun

- stilul managerial (Man
– a colaborat cu angajații și s-
control cu un înalt grad de com
implicați în procesul decizional

- comunicarea (comunic

- capabilitatea de schim
pașilor care trebuie urmați p
comunicarea, aducerea la cuno

- tipologia culturii org
valori, care definesc modul în c

Eficiența unui sistem se
de a înțelege și de a se ada
planificare, organizare, control,

Planificarea strategică
conducerea instituției a fost 
informația, permițând manager
rezultate mai bune, să constitui
strategice a Centrului Cultural 

Cunoașterea punctelor 
instituției, a reprezentat elemen
management. 

Analiza SWOT a Cent

Puncte tari: 
- amplasarea într-o zonă

turismului cultural, cu o
istorică 

- amplasarea sediului 
centrală a orașului;  

- susținerea instituției și b
instituțiile administrație
județene (Primărie, Con
Consiliul Județean);  

- buna colaborare cu insti
județ și din țară;  

- colaborarea cu instituțiil
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enilor și structura influențează procesele comporta
 comunicarea, managementul conflictului, proces
rsonale. Toate acestea influențează outputuril
anizație.  

 din interiorul instituției care influențează activitate

atorică (structura tinde în continuare să fie mai 
ăspunde mai rapid și mai bine solicitărilor);  

(Managerul Centrului Cultural „Nicolae Iorga” 
-a bucurat de sprijinul acestora. În această situa

de comunicare în ambele sensuri. Informația a fo
zional); 

municarea în cadrul instituției a fost deschisă și lib

schimbare (identificarea tuturor stărilor nefavor
ați pentru eficientizarea acțiunilor și atingerea 

 cunoștința oamenilor din instituție a viziunii dorite

 organizaționale (desemnează un ansamblu de 
ul în care se desfășoară munca, precum și cel de tra

tem se apreciază că este influențat în mare măsură
se adapta la mediul ambiant, iar eficiența man
ontrol, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

tegică este considerată cea mai importantă atribu
 fost gândită ca un instrument managerial ce c
anagerului să acționeze, să apere și să promoveze
nstituie cea mai importantă tehnică managerială pe
ltural „Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte.

ctelor tari, dar mai ales a celor slabe, sau a z
elementul esențial în elaborarea strategiei de acțiu

 Centrului Cultural al orașului Vălenii de Munt

 zonă geografică propice 
l, cu o bogată însemnătate 

ului instituției în zona 

iei și buna colaborare cu 
strației publice locale și 
, Consiliul Local, 

u instituțiile de cultură din 

țiile de învățământ și 

Puncte slabe: 
- necesitatea ob

de funcționare
- insuficiența 

desfășurare a a
- capacitatea red

de lumini 
spectacole; 

- lipsa unui sist
proiecție în sal

- necesitatea 
radiatoarelor 
vederea asigur

                                

portamentale, cum ar fi stilul 
procesul decizional, celelalte 
puturile muncii și nivelul 

ivitatea acesteia sunt:  

e mai flexibilă și să aibă mai 

 a avut un stil participativ 
ă situație, există o structură de 
ia a fost liberă pentru toți cei 

și liberă); 

efavorabile, a insatisfacției, a 
gerea scopurilor, precum și 
 dorite); 

lu de idei, cunoștințe, reguli, 
l de tratare a oamenilor). 

ăsură de capacitatea acestuia 
 managementului presupune 
ată.  

atribuție managerială. Astfel, 
l ce colectează și utilizează 
oveze obiectivele acesteia cu 

ială pentru înțelegerea poziției 
unte.  

u a zonelor vulnerabile ale 
țiune pe toată perioada de 

 Munte în anul 2017 

tea obținerii autorizației 
ionare la incendiu; 

ța unor spații de 
are a activităților; 
tea redusă a sistemului 
mini din sala de 

ui sistem fix de video-
 în sala de spectacole; 

tea suplimentării 
relor de încălzire în 
asigurării unui ambient 



                                    

 

cu reprezentanții cultelo
- colaborarea cu instituțiil
- susținerea, promovarea 

culturii pe plan local;  
- găzduirea și susținerea c

universitare de vară ”N.
- existența Bibliotecii Oră

Radu Paraschivescu” în 
Centrului Cultural; 

- găzduirea Clubului Bibl
Clubului Pensionarilor î
oferă posibilitate mărită
pentru persoanele vârstn

- diversitatea ofertei 
posibilitatea pregătirii 
talente în diferite domen

- lărgirea ofertei educa
introducerea de cursuri 
limba engleză, pian;  

- existența Ansamb
”Teleajenul” ca sing
localitate (dansatori și
repertoriu vast) 

- existența Coralei ”Arm
vocal coral mixt din loca

- achiziționarea unui sis
performant în sala de sp

- credibilitatea crescândă
instituția și atragerea un
ce mai mare de benefici

- recunoașterea locală și j
Centrului Cultural ca ins
valoroasă; 

- unicitatea Centrului în z
spectacole și manifestăr

- tradiția unor acțiuni și p
- patrimoniu folcloric loca
- nevoia de cultură și recr

existent și potențial;  
- existența unei baze de re

vaste pentru acțiunea de
- creșterea anvergurii acti

la Centru. 
Oportunități: 

- îmbunătățirea strategiei 
educație permanentă; 

- cultivarea interesului 
rândul elevilor în specia

- elaborarea unor progra
toate categoriile de 
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cultelor din localitate; 
țiile muzeale din zonă; 

varea și dezvoltarea 
 

nerea cursurilor 
ră ”N. Iorga”; 
cii Orășenești ”Miron 
cu” în subordinea 

i Bibliotecii ”M.R.P.” și a 
arilor în incinta instituției 
mărită de recreere activă 
 vârstnice; 
rtei educaționale oferă 
gătirii și promovării de 
domenii cultural artistice; 
ducaționale existente prin 
ursuri noi: limba germană, 

nsamblului Folcloric 
 singur ansamblu din 

și grup vocal cu un 

 ”Armonia” ca unic grup 
in localitate; 
ui sistem de sonorizare 
 de spectacole; 

scândă de care se bucură 
erea unui număr din ce în 
neficiari; 

și județeană a 
l ca instituție de cultură 

ui în zonă ca instituție de 
ifestări cultural artistice; 
ni și proiecte valoroase; 
ric local valoros;  
și recreere a publicului 

e de recrutare destul de 
nea de voluntariat;  
rii activităților desfășurate 

corespunzător 
- lipsa per

specialitate pe 
activitate; 

- lipsa unui pu
turistică. 

 
 

tegiei de dezvoltare pentru 
 

sului pentru lectură în 
special;  
programe atractive pentru 
 de vârstă în vederea 

Amenințări: 
- lipsa unei stra

pentru sus
culturale zonal

- lipsa soluțiilor
problemele ec
în primul rând

                                

zător pe timp de iarnă; 
personalului de 

ate pe unele domenii de 

ui punct de informare 

ei strategii naționale coerente 
susținerea activităților 

 zonale. 
țiilor pe termen lung pentru 

ele economice care afectează 
l rând cultura; 



                                    

 

dezvoltării spirtului civi
- mediul favorabil con

socio-cultural cu memb
celelalte instituții; 

- dezvoltarea turismulu
parteneriate; 

- revigorarea și promo
obiceiurilor populare; 

- crearea unei imagini m
orașul Vălenii de Munte

- exploatarea eficientă a 
și istorice a întreg
Teleajenului; 

- accesarea de fonduri gu
europene destinate prom

- îmbunătățirea ofertei 
adăugarea altor cursuri d

- posibilitatea de a gă
colaboratori interesa
culturale; 

- posibilitatea cooptării tin
Folcloric ”Teleajenul.” 

- reîmprospătarea periodi
lucrări inedite;  

- promovarea intensă a 
artistice desfășurate la 
mediul on-line și mass
 

Analiza SWOT a Cent

Condiționări Valori pozitive

Condiționări 

interne 

Puncte Tari (for
- amplasa
propice turismu
de vedere etnog
însemnată;  
- amplasa
centrală a orașu
- susținere
colaborare cu in
publice locale 
Primărie, Consi
-   reabilitarea, m
întregii institu
- buna col
cultură din jude
- colabora
învățământ și cu
localitate; 
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ui civic al acestora; 
l continuării dialogului 
membrii comunității și cu 

ismului cultural prin 

promovarea tradițiilor și 
 

gini multiculturale pentru 
Munte; 
ntă a moștenirii culturale 
întregii zone a Văii 

uri guvernamentale și/sau 
e promovării culturii; 
fertei educaționale prin 
rsuri decât cele existente; 
a găsi cât mai mulți 

teresați de activitățile 

tării tinerilor în Ansamblul 
nul.”  
eriodică a repertoriului cu 

să a activităților cultural 
ate la Centrul Cultural, în 
mass-media.  

- promovarea în
non-valori ca 
fapt ce duce la
morale tradițio

- exodul popula
centre urbane u
 

 
 

Centrului Cultural al orașului Vălenii de Munt

ozitive Valori negat

ari (forte): 
plasarea într-o zonă geografică 

urismului cultural, bogată din punct 
 etnografic dar și cu o istorie 

plasarea sediului instituției în zona 
șului;  

ținerea instituției și buna 
e cu instituțiile administrației 
cale și județene ( Consiliul Local, 

 Consiliul Județean);  
tarea, modernizarea și igienizarea 
stituții; 
na colaborare cu instituțiile de 

in județ și din țară;  
laborarea cu instituțiile de 
nt și cu reprezentanții cultelor din 

Puncte Slabe
- lipsa 
video-proiec
spectacole; 
- lipsa 
informare tur
- insufi
activităților î

                                

area în mass media a unor 
ri ca modele ale societății, 

duce la discreditarea valorilor 
ționale; 

populației tinere către marile 
rbane universitare. 

 Munte în anul 2018 

 negative 

 Slabe: 
lipsa unui sistem fix de 

proiecție în sala de 
 

lipsa unui punct de 
are turistică. 
insuficienta promovare a 
ților în mediul on-line; 



                                    

 

- colabora
din zonă; 
- susținere
culturii pe plan 
- găzduire
universitare de 
- existen
”Miron Radu P
Centrului Cultu
- găzduire
”M.R.P.” și a C
incinta instituție
recreere activă p
- diversita
formale oferă p
promovării de t
cultural artistice
- existen
”Teleajenul” ca
localitate (dansa
repertoriu vast)
- existen
grup vocal cora
- achizițio
sonorizare perfo
- credibili
bucură instituția
ce în ce mai ma
- recunoa
Centrului Cultu
valoroasă; 
- unicitate
instituție de spe
cultural artistice

Condiționări 

externe 

Oportunități: 
- îmbunăt
pentru educație
- cultivare
în rândul elevilo
- elaborar
pentru toate cat
dezvoltării spirt
- mediul f
dialogului socio
comunității și c
- dezvolta
parteneriate; 
- revigora
și obiceiurilor p
- crearea u
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laborarea cu instituțiile muzeale 

ținerea, promovarea și dezvoltarea 
e plan local;  
zduirea și susținerea cursurilor 

are de vară ”N. Iorga”; 
istența Bibliotecii Orășenești 
adu Paraschivescu” în subordinea 

i Cultural; 
zduirea Clubului Bibliotecii 
și a Clubului Pensionarilor în 

ției oferă posibilitate mărită de 
ctivă pentru persoanele vârstnice; 
versitatea ofertei educaționale non-
feră posibilitatea pregătirii și 

rii de talente în diferite domenii 
rtistice; 
istența Ansamblului Folcloric 
ul” ca singur ansamblu din 
 (dansatori și grup vocal cu un 
 vast) 
istența Coralei ”Rapsodia” ca unic 

al coral mixt din localitate; 
ționarea unui sistem de 

e performant în sala de spectacole; 
edibilitatea crescândă de care se 

ția și atragerea unui număr din 
ai mare de beneficiari; 

cunoașterea locală și județeană a 
i Cultural ca instituție de cultură 

icitatea Centrului în zonă ca 
 de spectacole și manifestări 
rtistice; 

 
bunătățirea strategiei de dezvoltare 

ție permanentă; 
ivarea interesului pentru lectură 

 elevilor în special;  
aborarea unor programe atractive 
ate categoriile de vârstă în vederea 
ii spirtului civic al acestora; 
ediul favorabil continuării 
i socio-cultural cu membrii 
ții și cu celelalte instituții; 
zvoltarea turismului cultural prin 

vigorarea și promovarea tradițiilor 
rilor populare; 
earea unei imagini multiculturale 

Amenințări:
- lipsa 
lung pentru p
economice ca
primul rând c
- prom
media a unor
modele ale so
duce la discre
morale tradi
- recep
redusă a agen
susținerea ev
culturale;  
- exodu
către marile c

                                

țări: 
lipsa soluțiilor pe termen 

entru problemele 
ice care afectează în 

 rând cultura; 
promovarea în mass 

 a unor non-valori ca 
e ale societății, fapt ce 
 discreditarea valorilor 
 tradiționale; 
receptivitatea tot mai 

 a agenților privați în 
rea evenimentelor 

exodul populației tinere 
arile centre urbane 



                                    

 

pentru orașul V
- exploata
culturale și isto
Teleajenului; 
- accesare
și/sau europene
culturii; 
- îmbunăt
prin adăugarea 
existente; 
- posibilit
colaboratori int
culturale; 
- posibilit
Ansamblul Folc
- reîmpro
repertoriului cu
- promova
cultural artistice
Cultural, în med

 

Analiza SWOT a Cent

Condiționări Valori pozitive

Condiționări 

interne 

Puncte Tari (for
- obținere
incendiu 
-          amplasar
propice turismu
de vedere etnog
însemnată;  
- amplasa
centrală a orașu
- susținere
colaborare cu i
publice locale 
Primărie, Consi
-   reabilitarea, m
întregii institu
- buna col
cultură din jude
- colabora
învățământ și cu
localitate; 
- colabora
din zonă; 
- susținere
culturii pe plan 
- găzduire
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șul Vălenii de Munte; 
ploatarea eficientă a moștenirii 
și istorice a întregii zone a Văii 

 
cesarea de fonduri guvernamentale 
opene destinate promovării 

bunătățirea ofertei educaționale 
garea altor cursuri decât cele 

sibilitatea de a găsi cât mai mulți 
ori interesați de activitățile 

sibilitatea cooptării tinerilor în 
ul Folcloric ”Teleajenul”  
împrospătarea periodică a 
lui cu lucrări inedite;  
omovarea intensă a activităților 
rtistice desfășurate la Centrul 
 în mediul on-line și mass-media. 

universitare;
 

 Centrului Cultural al orașului Vălenii de Munt

ozitive Valori negat

ari (forte): 
ținerea autorizației de securitate la 

plasarea într-o zonă geografică 
urismului cultural, bogată din punct 
 etnografic dar și cu o istorie 

plasarea sediului instituției în zona 
șului;  

ținerea instituției și buna 
e cu instituțiile administrației 
cale și județene ( Consiliul Local, 

 Consiliul Județean);  
tarea, modernizarea și igienizarea 
stituții; 
na colaborare cu instituțiile de 

in județ și din țară;  
laborarea cu instituțiile de 
nt și cu reprezentanții cultelor din 

laborarea cu instituțiile muzeale 

ținerea, promovarea și dezvoltarea 
e plan local;  
zduirea și susținerea cursurilor 

Puncte Slabe
- lipsa 
video-proiec
spectacole; 
- lipsa 
informare tur
 

                                

sitare; 

 Munte în anul 2019 

 negative 

 Slabe: 
lipsa unui sistem fix de 

proiecție în sala de 
 

lipsa unui punct de 
are turistică. 



                                    

 

universitare de 
- existen
„Miron Radu P
Centrului Cultu
- găzduire
”M.R.P.” și a C
incinta instituție
recreere activă p
- diversita
formale oferă p
promovării de t
cultural artistice
- existen
„Teleajenul” ca
localitate (dansa
repertoriu vast)
- existen
grup vocal cora
- achizițio
sonorizare perfo
- credibili
bucură instituția
ce în ce mai ma
- recunoa
Centrului Cultu
valoroasă; 
- unicitate
instituție de spe
cultural artistice

Condiționări 

externe 

Oportunități: 
- îmbunăt
pentru educație
- cultivare
în rândul elevilo
- elaborar
pentru toate cat
dezvoltării spirt
- mediul f
dialogului socio
comunității și c
- dezvolta
parteneriate; 
- revigora
și obiceiurilor p
- crearea u
pentru orașul V
- exploata
culturale și isto
Teleajenului; 
- accesare
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are de vară „N. Iorga”; 
istența Bibliotecii Orășenești 
adu Paraschivescu” în subordinea 

i Cultural; 
zduirea Clubului Bibliotecii 
și a Clubului Pensionarilor în 

ției oferă posibilitate mărită de 
ctivă pentru persoanele vârstnice; 
versitatea ofertei educaționale non-
feră posibilitatea pregătirii și 

rii de talente în diferite domenii 
rtistice; 
istența Ansamblului Folcloric 
ul” ca singur ansamblu din 
 (dansatori și grup vocal cu un 
 vast) 
istența Coralei „Rapsodia” ca unic 

al coral mixt din localitate; 
ționarea unui sistem de 

e performant în sala de spectacole; 
edibilitatea crescândă de care se 

ția și atragerea unui număr din 
ai mare de beneficiari; 

cunoașterea locală și județeană a 
i Cultural ca instituție de cultură 

icitatea Centrului în zonă ca 
 de spectacole și manifestări 
rtistice; 

 
bunătățirea strategiei de dezvoltare 

ție permanentă; 
ltivarea interesului pentru lectură 

 elevilor în special;  
aborarea unor programe atractive 
ate categoriile de vârstă în vederea 
ii spirtului civic al acestora; 
ediul favorabil continuării 
i socio-cultural cu membrii 
ții și cu celelalte instituții; 
zvoltarea turismului cultural prin 

vigorarea și promovarea tradițiilor 
rilor populare; 
earea unei imagini multiculturale 
șul Vălenii de Munte; 
ploatarea eficientă a moștenirii 
și istorice a întregii zone a Văii 

 
cesarea de fonduri guvernamentale 

Amenințări:
- lipsa 
lung pentru p
economice ca
primul rând c
- prom
media a unor
modele ale so
duce la discre
morale tradi
- recep
redusă a agen
susținerea ev
culturale;  
- exodu
către marile c
universitare;
 

                                

țări: 
lipsa soluțiilor pe termen 

entru problemele 
ice care afectează în 

 rând cultura; 
promovarea în mass 

 a unor non-valori ca 
ale societății, fapt ce 

 discreditarea valorilor 
 tradiționale; 
receptivitatea tot mai 

 a agenților privați în 
rea evenimentelor 

exodul populației tinere 
arile centre urbane 

sitare; 



                                    

 

și/sau europene
culturii; 
- îmbunăt
prin adăugarea 
existente; 
- posibilit
colaboratori int
culturale; 
- posibilit
Ansamblul Folc
- reîmpro
repertoriului cu
- promova
cultural artistice
Cultural, în med

 

Analiza SWOT a Cent

Condiționări Valori pozitive

Condiționări 

interne 

Puncte Tari (for
-          amplasar
propice turismu
de vedere etnog
însemnată;  
- amplasa
centrală a orașu
- susținere
colaborare cu in
publice locale 
Primărie, Consi
-   reabilitarea, m
întregii institu
- achiziționarea
costume popula
- buna col
cultură din jude
- colabora
învățământ și cu
localitate; 
- colabora
din zonă; 
- susținere
culturii pe plan 
- găzduire
universitare de 
- existen
„Miron Radu P
Centrului Cultu
- găzduire
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opene destinate promovării 

bunătățirea ofertei educaționale 
garea altor cursuri decât cele 

bilitatea de a găsi cât mai mulți 
ori interesați de activitățile 

sibilitatea cooptării tinerilor în 
ul Folcloric „Teleajenul”  
împrospătarea periodică a 
lui cu lucrări inedite;  
omovarea intensă a activităților 
rtistice desfășurate la Centrul 
 în mediul on-line și mass-media. 

Centrului Cultural al orașului Vălenii de Munt

ozitive Valori negat

ari (forte): 
plasarea într-o zonă geografică 

urismului cultural, bogată din punct 
 etnografic dar și cu o istorie 

plasarea sediului instituției în zona 
șului;  

ținerea instituției și buna 
e cu instituțiile administrației 
cale și județene ( Consiliul Local, 

 Consiliul Județean);  
tarea, modernizarea și igienizarea 
stituții; 

onarea unui număr de 24 de 
populare pentru copii (fete și băieți) 
na colaborare cu instituțiile de 

in județ și din țară;  
laborarea cu instituțiile de 

și cu reprezentanții cultelor din 

laborarea cu instituțiile muzeale 

ținerea, promovarea și dezvoltarea 
e plan local;  
zduirea și susținerea cursurilor 

are de vară „N. Iorga”; 
istența Bibliotecii Orășenești 
adu Paraschivescu” în subordinea 

i Cultural; 
zduirea Clubului Bibliotecii 

Puncte Slab

- lipsa 
video-proiec
spectacole; 
- lipsa 
informare tur
- neactualiza
site-ului insti
 

                                

 Munte în anul 2020 

 negative 

e Slabe: 

lipsa unui sistem fix de 
proiecție în sala de 

 
lipsa unui punct de 
are turistică; 
ualizarea în timp util a 
ui instituției. 



                                    

 

”M.R.P.” și a C
incinta instituție
recreere activă p
- diversita
formale oferă p
promovării de t
cultural artistice
- existen
„Teleajenul” ca
localitate (dansa
repertoriu vast)
- existen
grup vocal cora
- achizițio
sonorizare perfo
- credibili
bucură instituția
ce în ce mai ma
- recunoa
Centrului Cultu
valoroasă; 
- unicitate
instituție de spe
cultural artistice

Condiționări 

externe 

Oportunități: 
- îmbunăt
pentru educație
- cultivare
în rândul elevilo
- elaborar
pentru toate cat
dezvoltării spirt
- mediul f
dialogului socio
comunității și c
- dezvolta
înființarea unui
- revigora
și obiceiurilor p
- crearea u
pentru orașul V
- exploata
culturale și isto
Teleajenului; 
- accesare
și/sau europene
culturii; 
- îmbunăt
prin adăugarea 
existente; 
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și a Clubului Pensionarilor în 
ției oferă posibilitate mărită de 

ctivă pentru persoanele vârstnice; 
ersitatea ofertei educaționale non-

feră posibilitatea pregătirii și 
rii de talente în diferite domenii 
rtistice; 
istența Ansamblului Folcloric 
ul” ca singur ansamblu din 
 (dansatori și grup vocal cu un 
 vast) 
istența Coralei „Rapsodia” ca unic 

al coral mixt din localitate; 
ționarea unui sistem de 

e performant în sala de spectacole; 
edibilitatea crescândă de care se 

ția și atragerea unui număr din 
ai mare de beneficiari; 

cunoașterea locală și județeană a 
i Cultural ca instituție de cultură 

icitatea Centrului în zonă ca 
 de spectacole și manifestări 
rtistice; 

 
bunătățirea strategiei de dezvoltare 

ție permanentă; 
ltivarea interesului pentru lectură 

 elevilor în special;  
aborarea unor programe atractive 
ate categoriile de vârstă în vederea 
ii spirtului civic al acestora; 
ediul favorabil continuării 
i socio-cultural cu membrii 
ții și cu celelalte instituții; 
zvoltarea turismului cultural prin 
a unui centru de turism cultural; 
vigorarea și promovarea tradițiilor 
rilor populare; 
earea unei imagini multiculturale 
șul Vălenii de Munte; 
ploatarea eficientă a moștenirii 
și istorice a întregii zone a Văii 

 
cesarea de fonduri guvernamentale 
opene destinate promovării 

bunătățirea ofertei educaționale 
garea altor cursuri decât cele 

Amenințări:

- lipsa 
lung pentru p
economice ca
primul rând c
- prom
media a unor
modele ale so
duce la discre
morale tradi
- recep

redusă a agen
susținerea ev
culturale;  
- exodu
către marile c
universitare
 

                                

țări: 

lipsa soluțiilor pe termen 
entru problemele 

ice care afectează în 
 rând cultura; 
promovarea în mass 

a unor non-valori ca 
e ale societății, fapt ce 
 discreditarea valorilor 
 tradiționale; 

ceptivitatea tot mai 

a agenților privați în 
rea evenimentelor 

exodul populației tinere 
arile centre urbane 

sitare 



                                    

 

- posibilit
colaboratori int
culturale; 
- posibilit
Ansamblul Folc
- reîmpro
repertoriului cu
- promova
cultural artistice
Cultural, în med

 

3. Evoluția imagin
 

Centrul Cultural „Nico
desfășurate în cadrul instituției
județean, cât și pe plan național

Un mare aport la creare
intern, cât și internațional. Din 
realizate cu orașul Eaubonne d
orașul Vălenii de Munte a realiz

Centrul Cultural „Nicola
partener în organizarea Cursu
acestor cursuri este dată atât 
Culturii și Identității Naționale,
Munte, Direcția Județeană de C
Quintus”, Muzeul Județean de I
cât și de prezența unor person
senatori, ambasadori, profesori 

Datorită activităților nece
multitudinii de activități cultur
în perioada raportată s-au luat u

 
 Obținerea certificatului 

08.01.2018 
 Desfășurarea unor șed

departamente pentru i
existente sau ivite pe pa
ducerea la îndeplinire a 

 Îmbunătățirea sistemulu
 Încheierea de parteneri

implicarea activă a aces
 Îmbunătățirea relației c

transmiterea cu prompti
 Extinderea acțiunilor de
 Organizarea de simpoz

vernisări expoziționale,
tematice, precum și org
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sibilitatea de a găsi cât mai mulți 
ori interesați de activitățile 

sibilitatea cooptării tinerilor în 
ul Folcloric „Teleajenul”  
împrospătarea periodică a 
lui cu lucrări inedite;  
movarea intensă a activităților 

rtistice desfășurate la Centrul 
 în mediul on-line și mass-media. 

aginii existente și măsuri luate pentru îmbunătă

„Nicolae Iorga” se remarcă prin caracterul acțiu
tituției, bucurându-se de un înalt grad de aprecie

ațional și internațional. 
crearea acestei imagini l-au adus acțiunile cu mare
l. Din acest punct de vedere, benefice au fost colab
onne din Franța și cu Raionul Cimișlia din Repu
a realizat convenții de prietenie. 
Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte a găzd
Cursurilor Universitare Populare de Vară „Nico

ă atât de partenerii implicați și anume: Academ
ionale, Consiliul Județean Prahova, Primăria și Co
ă de Cultură Prahova, Muzeul Județean de Artă P
an de Istorie și Arheologie Prahova, Biblioteca Jud
personalități din sfera cultural-politică de seamă: 
fesori universitari doctori.  
 necesare a fi desfășurate în plan adminis
culturale, precum și din dorința de a ridica nivelul c
 luat următoarele măsuri: 

atului de înregistrare a mărcii „Țuică de Văleni” 

or ședințe operative cu tot personalul angajat
ntru identificarea și soluționarea problemelor d
 pe parcurs, precum și antrenarea și mobilizarea în
nire a activităților propuse; 
emului de control managerial intern; 
rteneriate cu instituții publice și private din lc
a acestora în acțiunile organizate la Centrul Cultura
ației cu redacția ziarului „Vălenii de Munte” și „
omptitudine a articolelor necesare promovării imag
ilor de contact direct cu marele public; 
impozioane tematice, conferințe, sesiuni de comu
onale, dezbateri, audiții pian, spectacole de teatru
și organizarea a două festivaluri naționale (Festiv

                                

nătățirea acesteia 

țiunilor și manifestărilor 
preciere atât la nivel local și 

 mare vizibilitate atât pe plan 
t colaborările și parteneriatele 
 Republica Moldova, cu care 

a găzduit și a avut calitatea de 
Nicolae Iorga”. Importanța 

cademia Română, Ministerul 
și Consiliul Local Vălenii de 

Artă Prahova „Iona Ionescu – 
ca Județeană „Nicolae Iorga”, 
eamă: academicieni, miniștri, 

ministrativ-organizațional și 
velul calității unora dintre ele, 

leni” Nr. 169317 din data de 

ngajat al instituției sau pe 
elor de ordin administrativ 
rea întregului personal pentru 

din lcalitate și din județ cu 
ultural; 

e” și „Gazeta de Prahova” și 
ii imaginii instituției 

 comunicări, lansări de carte, 
 teatru și concerte, aniversări 
(Festivalul- Concurs Național 



                                    

 

de Folclor „DOR DE M
care să satisfacă o gamă

 Participarea Coralei „
religioasă a contribuit la

 Ansamblul Folcloric „
susținerea și promovare
participând la toate act
onorând invitațiile în dif

 Prezentarea manifestăril
al centrului și al orașulu

 Întocmirea/ achiziționar
publicitare, afișe ale ma
roll-up-uri, carte de ono

 Fructificarea relațiilor p
Publicul larg a fost ținut în p
„Nicolae Iorga” al orașului 
și mediul on-line. De asem
site-ul orașului și pagina d
realizarea de bannere, afişe,

 Promovarea imaginii 
actualizat, promovarea pe pagin
un trend crescător la nivel mon
de eficient.  

 Regândirea, modificarea
următoarele funcții:  
- funcția informativă,  
- funcția de marketing,  
- funcția de promovare a imagin

 Regândirea, modificarea
 Targetarea audienței pe

segmentare complexă, de la as
de natură comportamentală (pr
consumatorii). Dispunând de ac
Facebook care să transmită me
de timp, energie și bani. 

Considerăm că din acest pu
pe plan local și județean ci și la

Pentru perioada următoare
promovare a instituției și a acț
desemnat în acest sens, multipli
cu marele public, precum și o m
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 DE MUNTE” și Festivalul Național Coral de C
 gamă cât mai largă de consumatori culturali; 
lei „Armonia” la diverse festivaluri și concerte
buit la promovarea imaginii Centrului Cultural la n
ric „Teleajenul” (grup vocal și dansatori), a avut
ovarea valorilor tradiționale românești la nivel loc
te activitățile de profil din cadrul Centrului Cult

e în diferite localități din judet, ocazionate de divers
festărilor culturale în presa scrisă, audio-video, on
rașului; 
ționarea materialelor de promovare (publicații cu
ale manifestărilor Centrului Cultural, felicitări, pli
e onoare) 
iilor parteneriale cu orașele înfrățite cu Vălenii de M
nut în permanență la curent cu evenimentele organi

șului Vălenii de Munte, utilizând atât mijloace tip
 asemenea, s-au uitilizat în continuare, ca mijloace
gina de face-book a Centrului Cultural. O altă m
, afişe, invitaţii, pliante, fotografii, cataloage, CD-

ginii instituției prin optimizarea Google, prom
e pagini de socializare (campanii Facebook). Aces
l mondial, promovarea Facebook fiind un instrume

ficarea și actualizarea site-ului web, astfel încât să

imaginii instituției.  
ficarea și actualizarea în permanență a paginii de so
ței pe Facebook - pagina permite o targetare f
 la aspecte generale precum cele geografice și de

ală (preferințe, interese, hobby-uri, grupuri și com
d de aceste informații valoroase, am putut crea cam
ită mesajul către un segment țintă bine definit, evi

cest punct de vedere, instituția noastră a fost mult m
ci și la nivel național.  
ătoare se va urmări promovarea unei atitudini mai
i a acțiunilor acesteia prin stabilirea de sarcini pr
ultiplicarea conferințelor de presă și extinderea act
și o mai bună colaborare cu mass-media la nivel na

                                

l de Colinde „LERU-I LER), 

oncerte de muzică corală și 
al la nivel național  
a avut o implicare majoră în 
vel local, județean și național, 
i Cultural „Nicolae Iorga” și 
 diverse activități festive.  
eo, on-line și pe site-ul oficial 

ații cu impact la public, afișe 
ări, pliante, invitații, bannere, 

ii de Munte astfel:  
organizate de Centrul Cultural 
ace tipărite de promovare, cât 
ijloace on line de promovare, 
altă modalitate a constituit-o 

-uri, etc. 

, promovarea prin site-web 
est domeniu înregistrează 

strument de marketing extrem 

cât să îndeplinească cel puțin 

ii de socializare Facebook.  
etare fără precedent, printr-o 

și demografice, până la cele 
și comunități de care aparțin 
ea campanii de promovare pe 
it, evitând astfel risipa inutilă 

mult mai vizibilă, nu numai 

ni mai active în activitatea de 
cini precise pentru personalul 
rea actiunilor de contact direct 
ivel național. 



                                    

 

4. Măsuri luate pen
 

Având în vedere misiun
propuse în proiectul de manage
pentru cunoașterea categoriilor 

1. In domeniul protejării, cons
- Programele de comuni

comemorării savantului
Iorga”, interviuri, adres
dar și tuturor celor care 

- Realizarea de vizite la 
Cimișlia, Rep. Moldova

- Vizitarea Muzeului M
programului Cursurilor 
 

2. În domeniul integrării ora
Beneficiarul țintă al programe
publice și O.N.G-urile partene
manifestat o atracție mărită pen
participant activ, fie simplu spe
 
3. În domeniul organizării e

local care găsește în Cen
exprimare, dar și platform
categorii statistice (vârstă, 
produsele  culturale ale in
formală, concursuri, specta

- consultarea directă a 
identificării categoriilor

- lărgirea și îmbunătățirea
corala, teatru, chitară, da
îmbunătățit), zumba. 

- realizarea de parteneriat
- mărirea considerabilă a 

localitate în vederea pr
Centrului Cultural, prec

- atragerea unui număr m
- intensificarea activitățilo
- creșterea gradului calita
- identificarea unui num

solicitărilor acestora prin
- preocuparea constantă 

obiectivelor propuse;  
- adecvarea continuă a po
- asigurarea disponibilităt

(financiare, infrastructur
- asigurarea și optimizare

serviciilor /produselor a
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e pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari

misiunea, obiectivele instituției și cele trei direcții
anagement, în perioada raportată de evaluare s-au 
riilor de beneficiari: 

ii, conservării și punerii în valoare a operelor lui Ni
omunicare: publicații, mese rotunde, simpozioan
ntului, prelegeri susținute în cadrul Cursurilor Un

, adresate iubitorilor de cultură, istorici, critici și 
r care au manifestat nevoia de informație despre op
ite la Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” de că

oldova; 
lui Memorial „Nicolae Iorga” și susținerea un
urilor  Universității Populare de Vară „Nicolae Iorg

ii orașului Vălenii de Munte în circuitele turistice c
gramelor l-au constituit, pe de o parte, agențiile

partenere de la nivel județean și național. Pe de
ită pentru evenimentele culturale și programele tur
lu spectator. 

ării evenimentelor locale, beneficiarul-țintă a fo
n Centrul Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii de M
tforma de progresare și mediatizare, sau - recept
ârstă, domenii de activitate, pregătire profesională
ale instituției sub toate formele sale (cursuri de e
spectacole, concerte, manifestări, târguri meșteșugă
tă a managerilor de instituții publice și priv
oriilor de beneficiari; 

irea ofertei educaționale existente: pian în compl
tară, dansuri moderne, dansuri populare, canto popu

neriate cu instituții publice și private, locale, județe
bilă a gradului de implicare a profesorilor din instit
rea promovării și a participării active la acțiuni
l, precum și a stimulării elevilor către acte culturale
măr mai mare de voluntari; 

ților de promovare; 
 calitativ al actelor culturale; 
i număr considerabil de metode cu care să v
ra printr-un act cultural mult mai atractiv;  
tantă în direcția asigurării disponibilității resurs

 
ă a politicii referitoare la evoluția actului cultural în
ibilitătii resurselor, atât umane (personal calificat/i
tructura, mediu de lucru adecvat);  
mizarea gestionarii resurselor umane și materiale c
selor artistice oferite beneficiarilor. 

                                

iari 

irecții principale de activitate 
au luat următoarele măsuri 

 lui Nicolae Iorga.  
ozioane susținute cu ocazia 

ilor Universitare de Vară „N. 
și susținătorilor lui Iorga, 

pre operele savantului 
e către invitați din Franța si 

ea unor prelegeri în cadrul 
Iorga”. 

stice culturale. 
țiile de turism, instituțiile 

Pe de altă parte, publicul a 
ele turistice, la care a fost fie 

ă a fost, după caz, creatorul 
i de Munte o posibilitate de 

ceptorul local, repartizat pe 
sională), care au beneficiat de 
i de educație formală și non-
teșugărești etc) 
i private locale în vederea 

 completarea celor existente: 
o popular (vizibil 

, județene și naționale; 
n instituțiile de învățământ din 
cțiunile organizate în cadrul 
lturale; 

 să venim în întâmpinarea  

resurselor necesare atingerii 

tural în toate cele trei direcții;  
ificat/instruit) cât și materiale 

eriale care determină calitatea 



                                    

 

 
 

5. Grupurile-țintă 

Dintre grupurile țintă căro
perioada raportată se numără: 

- elevii preșcolari și de n
desene pe asfalt, proie
Nicolae, cursuri educa

- elevii de nivel gimnazia
de Crăciun, participări la

- elevii de nivel liceal ( ac
sesiuni științifico-cultur

- tineri și adulți ( specta
culturale, festivaluri, con

- vârstnici ( sesiuni științi
 

În cadrul  programelor ar
Târgului Tradițional de Sfânta 
implicați un număr de aproxm
organizată în data de 15 august
ansamblurilor folclorice din ins

În perioada de raportare s
instituție, care au fost mai num
numărul beneficiarilor (care a
elevilor de toate varstele, tin
complexitatea actelor culturale.

 

6. Profilul benefici

Centrul Cultural „Nicol
cadrul acesteia, Universitatea P
Radu Paraschivescu” și Clubul
din 2021)prin activitățile cultur
stat, cunoaște foarte bine cate
perioada raportată și anume div
public, precum și lărgirea bazei

Beneficiarii țintă ai acțiu
fost în primul rând elevii de to
rând, spectatorii, telespectatorii
vedere ca oferta culturală a in
naționalitate, etnie, sex, religie
manifestări cultural-artistice o
participare al cetățenilor și, în m
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intă ale activităților instituției 

tă cărora s-au adresat acțiunile Centrului Cultu
 

 de nivel primar (spectacole de teatru, spectacol
proiecție filme, cadouri de Ziua Internațională 

ducaționale, concursuri) 
azial (cursuri educaționale, cadouri de Ziua Inter

ipări la zile festive, concursuri) 
( acțiuni de voluntariat, cursuri educaționale, par

culturale, schimburi de experiență, concursuri, fest
spectacole de teatru, concerte, acțiuni de volunta

uri, concursuri) 
științifico-culturale, spectacole de teatru, concerte,

lor artistice organizate de Centrul Cultural „Nic
Sfânta Maria Mare și a Serbărilor Toamnei la Vă
proxmativ 1000 de participanți/ eveniment, iar P
august, a adunat un număr de aproximativ 500 de

din instituții de cultură din județ, la aceștia adăugân

rtare s-a avut în vedere o diversificare a manif
ai numeroase și de o amploare crescută fată de 
care a înregistrat o creștere vizibilă, acordându
le, tinerilor din toate mediile și vârstnicilor), c
turale. 

eficiarului actual 

„Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, cu cele trei in
tatea Populară de Vară „Nicolae Iorga”, Bibliote
Clubul pensionarilor, Casa Căsătoriilor (din 2020
 cultural-artistice organizate autonom sau în colabo
e categoriile de beneficiari. Considerăm că prin
e diversificarea ofertei de programe și activități pu

 bazei de beneficiari, a fost dus la îndeplinire.   

ai acțiunilor culturale derulate de către Centrul Cult
i de toate vârstele, interpreții, creatorii de artă, sc
tatorii, toti iubitorii de artă și literatură. În întreaga 
lă a instituției să ajungă la publicul de toate vârs
religie sau orientare politică. Urmare a diversități
tice organizate de CCNI,  s-a putut constata o 
și, în mod special al tinerilor, la viața culturală.  

                                

Cultural „Nicolae Iorga” în 

ctacole de magie, concurs de 
onală a Copilului și de Moș 

a Internațională a Copilului și 

e, participări la zile festive și 
ri, festivaluri) 
oluntariat, sesiuni științifico-

ncerte, festivaluri, zile festive) 

„Nicolae Iorga” cu ocazia 
 la Vălenii de Munte, au fost 
, iar Parada Portului Popular, 
00 de participanți, membri ai 
ăugându-se publicul larg.   

manifestărilor organizate de 
tă de anii anteriori, atât prin 
dându-se o atenție deosebită 
lor), cât și prin calitatea și 

trei instituții care ființează în 
iblioteca Orășenească „Miron 
 2020), Centru de vaccinare( 
colaborare cu alte instituții de 
ă principalul obiectiv pentru 
ități puse la dispoziția marelui 

ul Cultural „Nicolae Iorga” au 
rtă, scriitorii și, nu în ultimul 
treaga sa activitate, s-a avut în 
te vârstele, fără deosebire de 
ersității și numărului mare de 
tata o creștere a gradului de 



                                    

 

Considerăm că beneficia

- pe termen scurt, au ramas i
localitate cu prioritate, dar și din

- pe termen lung, am avut și av
de liberă exprimare, de acces 
constructiv și folositor, de afirm
culturale, a obiceiurilor și tradi

Se constată o preferință 
îndreptându-și atenția spre tra
culturale ce țin de mondenitate.
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neficiarii țintă ai programelor CCNI sunt:  

mas in continuare toate categoriile de vârstă (co
și din mediul rural școlarizați în instituțiile de înv

și avem încă în atenție, copiii și tinerii, CCNI rep
acces la educație non-formală, de ocupare a timp
e afirmare și progres, având în vedere că ei vor fi pr
i tradițiilor populare în viitor.  

ță permanentă a beneficiarului țintă pentru aute
re tradiții, dar în același timp manifestând inte

e. 

                                

stă (copii, tineri, adulti), din 
 de învățământ din localitate;  

reprezentând o posibilitate 
a timpului liber într-un mod 
or fi promotorii manifestărilor 

u autentic, comunitatea locală 
d interes pentru evenimente 



                                    

 

B. Evoluția profesiona

1. Adecvarea activit

 

Dezvoltarea educației prin 
Identității Naționale în virt
inovării, pentru îmbunătățir
sensibilizarea tinerilor în ve
pregătirea acestora pentru 
participării la cultură, pentru

Activitatea profesională
domeniul culturii și patrimoni
corespunde cu ceea ce putem n
principii care alcătuiesc baza 
Cultural al orașului Vălenii de M

1. Îmbinarea culturii populare s

2. Înțelegerea actului cultural ca

3. Afirmarea și promovarea cul

4. Programe și proiecte cultural

Strategia culturală a Cen
acțiune din Strategia sectorială

1. Cultura artistică și a spec
ușoară, jazz, muzică clasică, au

2. Cultura tradițională: manif
muzică populară tradițională, da
cu produse meșteșugărești sau a

3. Cultura scrisă: editare și tip
broșuri, calendare, lansări de 
ecusoane, bannere, programe de

4. Cultura națională: organiza
națională etc.  

Cultura, ca factor de d
locale și regionale, care implic
valorii acestuia de către comun
al patrulea pilon al dezvoltării
mediu. Măsurile susțin contri
definitorii pentru  vitalitatea ter
regională și o mai bună protejar

Un mediu cultural inte
mare varietate de gusturi și de
implicarea cât mai largă a p
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esională a instituției și propuneri privind îmbun
 
 

ctivității profesionale a instituției la politicile cul
și la strategia culturală a autorității

 prin și pentru cultură este o prioritate a M
 virtutea importanței acesteia pentru dezvo

țirea dialogului intercultural și a diversit
în vederea înțelegerii și aprecierii patrimon

entru viitoare profesii artistice, pentru cre
entru creșterea audiențelor și a consumului cult

ională a instituției este, de asemenea, adaptată la
oniului național 2014-2020 a Centrului Județea

tem numi strategia națională în domeniul culturii î
baza programelor și proiectelor prezente în ofert
ii de Munte:  

ulare sau tradiționale cu cultura înaltă, ambele orien

ural ca un act educativ de formare prin stimulare a 

ea culturii naționale și a patrimoniului cultural ima

ulturale adresate în special tinerilor.  

 a Centrului Cultural Vălenii de Munte este adapta
rială în domeniul culturii și patrimoniului națio

spectacolului: spectacole sau reprezentații arti
ică, audiții de canto), de teatru, expoziții, vernisaje e

manifestări artistice de promovare a tradițiilor p
ală, dans popular, costume populare, artă tradiționa

ti sau artă culinară;  

și tipărire de volume din autori importanți din spa
ri de carte, afișe, cataloage, diplome, medalii, p
ame de sală;  

ganizarea de manifestări de marcare a unor zile im

r de dezvoltare durabilă reafirmă importanța ide
implică nevoia de protejare a patrimoniului cultura
comunitate. Aceste obiective converg în direcția po
oltării durabile, alături de sectorul economiei, se
contribuția culturii și patrimoniului cultural la 
tea teritorială, prin punerea în valoare a elementelo
rotejare a sa.   

al interactiv și deschis este unul accesibil tuturor 
și de nevoi culturale. La acesta se poate ajung

ă a publicului în activități culturale variate, in

                                

îmbunătățirea acesteia 

e culturale la nivel național 
ții 

 a Ministerului Culturii și 
dezvoltarea creativității și 

iversității culturale, pentru 
imoniului cultural, pentru 
 creșterea accesului și a 

cultural. 

la Strategia sectorială în 
țean de Cultură Prahova și 

lturii în următoarele direcții și 
 oferta culturală a Centrului 

e orientate către public;  

lare a creativității publicului;  

al imaterial;  

adaptată celor patru direcții de 
ațional 2014-2020, astfel:  

ii artistice muzicale (muzică 
nisaje etc.;  

iilor populare: canto popular, 
dițională, meșteșuguri, târguri 

din spațiul culturii prahovene, 
alii, panouri, albume, mape, 

zile importante pentru cultura 

ța identității și a specificității 
cultural și de conștientizare a 
ția poziționării culturii ca un 
iei, sectorul social și cel de 

ral la o dezvoltare durabilă, 
entelor de identitate locală și 

turor și reprezentativ pentru o 
 ajunge prin diversificarea și 
ate, inclusiv prin susținerea 



                                    

 

practicilor de amatori. Această
educație timpurie și permanentă

Educația este baza care
ocupațională, inovarea în secto
importanța culturii pentru dez
creșterea consumului cultural. D
democratizării actului de cult
democratice, al aprecierii artelo

Serviciile publice de cu
și nevoile contemporane de co
comunicări între public și instit
cultural, a dezvoltării participăr
de cultură apropie publicul de
conținuturi culturale și reutiliz
culturală. Tinerii, un public re
raportează la cultură tot mai p
creatori de conținuturi cultura
ignorată de instituțiile culturale

Tinerii reprezintă un s
cultură și ale cărui nevoi meri
reducerea participării la artele 
culturale adaptate categoriilor d
prezent, cel mai mare consum 
tinerilor la cultură poate fi stim
practicile de consum ale acestor

Colaborarea strânsă cu 
cu comisia de cultură a Consi
dialog constant și rodnic cu aut
activitatea instituției către nece
democratici.  

  

2. Orientarea activit
 

Activitatea instituției tr
beneficiar să poată regăsi eve
instituției este adaptată mediu
culturale și de petrecere a timpu

În ceea ce priveşte rezul
această perioadă de raportare se
evenimentelor şi materialelor c
ofertei culturale, prin creştere
învăţământ; numărul de festiva
rotunde, au crescut în perioada 
culturale la nivel naţional, astfe
celelalte activități s-au încadrat 
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tă dezvoltare a publicului are nevoie de sus
anentă, prin și pentru cultură.  

za care permite facilitarea participării tuturor la cu
n sectoare culturale creative. Existența unui publ
ru dezvoltarea potențialului individual și colecti
tural. Dezvoltarea publicului trebuie să plece de la
e cultură și a importanței educației în spiritul
 artelor și patrimoniului.  

 de cultură trebuie să fie calibrate de asemenea l
 de consum cultural. La ora actuală se resimte acu

i instituțiile de cultură din România și a unei mai b
ticipării și interactivității, mai ales pentru copii și 

icul de creator sau de producător, încurajează im
reutilizarea resurselor, permite artiștilor amatori 
blic receptiv la nou, ilustrează cel mai bine acea
mai puțin în calitate de consumatori pasivi și tot 
culturale și de consumatori participativi. Aceast
lturale în relație cu acest segment de public.  

 un segment de populație care trebuie atras și im
i merită analizate cu mai mare atenție, în condi
artele spectacolului pe măsura înaintării în vârstă,
riilor de vârstă (în special segmentului 14-18 ani) 
nsum se înregistrează pe segmentul de vârstă 35

 fi stimulată prin adaptarea ofertei culturale a ins
acestora, dar și prin educație și alte măsuri.  

să cu comisia de cultură a Consiliului Local Văle
 Consiliului Județean Prahova ne îndreptățește să
cu autoritatea în domeniul culturii. În egală măsură
e necesitățile culturale ale comunității exprimată d

ctivității profesionale către beneficiari 

ției trebuie să fie adaptată constant, astfel ca în
si evenimente adecvate vârstei și pretențiilor sal
mediului cultural în care ne desfășurăm activitat
 timpului liber a comunității.  

e rezultatele scontate şi obţinute, se poate afirma că
rtare se caracterizează printr-o creştere semnificativ
lelor culturale realizate. Instituția a continuat deme
reşterea numărului de parteneriate cu diverse 

festivaluri, concursuri, spectacole, proiecții de film
rioada raportată. Adecvarea activităţii profesionale 
l, astfel încât , festivalurile, concursurile, taberele 
cadrat nevoilor si cerinţelor culturale ale comunităţ

                                

e susținere strategică, printr-o 

r la cultură, accesul la oferta 
i public care conștientizează 

colectiv este decisivă pentru 
 de la recunoașterea valorilor 

piritul apropierii de valorile 

enea la aspirațiile, practicile 
te acut nevoia unei mai bune 

 mai bune promovări a actului 
și tineri. Consumul digital 

ază implicarea în crearea de 
atori să se afirme pe piața 

e această realitate, fiindcă se 
 și tot mai mult în calitate de 

eastă tendință nu poate fi 

s și implicat cu prioritate în 
condițiile în care se constată 
vârstă, inexistența unor oferte 
8 ani) și în măsura în care, în 
stă 35-49 de ani. Participarea 
 a instituțiilor la interesele și 

l Vălenii de Munte, respectiv 
ește să afirmăm că există un 
măsură se arată că am adecvat 

ată de către reprezentanții ei 

 ca în oferta culturală, orice 
lor sale culturale. Activitatea 
tivitatea, răspunde cerințelor 

rma că activitatea instituţiei în 
ificativă a cantităţii şi calităţii 
t demersurile de îmbogățire a 
verse instituţii de cultură şi 
e film, lansări de carte, mese 

ionale a instituţiei la politicile 
erele de creație, spectacole si 
unităţii. 



                                    

 

Din dorința de a susține
deschiși către tradiție, dar în ac
valorile noastre culturale și de a
Cultural „Nicolae Iorga” Văle
activitate aprobat, îmbunătățin
și nu numai.  A organizat pentru
chitară și teatru iar pentru adulț

În perioada raportată, 
instituțiile publice locale și jud
considerabil de ședințe organi
Prahova,  Detașamentul de Jan
„Armonia” Vălenii de Munte,
ANAF, Instituția Prefectului 
Compania de Servicii Publice 

Biblioteca Orășenească 
volume și s-au încheiat contract
In vederea creșterii numărulu
Național „N. Iorga” și Liceului
elevilor care nu au domiciliul p
două instituții de învățământ, să

Membrii Clubului Senio
au participat la toate acțiunile
aniversare de importanță națion
de comunicări, prelegeri și m
săptămânale organizate de Club
Seniorilor (jucători de șah și tab
     

3. Analiza principale
 

În conformitate cu princ
corelate cu noul plan de acțiun
patrimoniului național 2014 -
de acțiune culturală.  

Propunem o analiză succ

1. Cultura artistică 
muzicale (muzică ușoară, mu
cameră), dans, teatru, expoziții
serie de produse culturale acc
„Nicolae Iorga” va contribui la
de public vizat conform fiecă
propunem să valorificăm capac
să contribuie la profilul specific

2. Cultura tradițional
popular, muzică populară tr
meșteșuguri, târguri cu produ
conservarea și promovarea cu
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usține și a promova toate formele de expresie cult
r în același timp de a tinde spre inovație și dezvo
și de a atrage un număr cât mai mare de beneficiar

Vălenii de Munte si-a îndeplinit integral punc
țind, totodată,  colaborarea cu instituțiile publice

t pentru elevi cursuri gratuite de dans modern, dans
 adulți, Corala ”Armonia” și-a desfășurat cu succes

, Centrul Cultural „Nicolae Iorga” a avut o
 și județene, cu instituții private locale și ONG
organizate de Detașamentul de Pompieri al ISU 
de Jandarmi Vălenii de Munte, Poliția orașului V

unte, Protoieria Vălenii de Munte, Direcția Oc
tului Prahova, Oficiul de Cadastru și Publicita
blice și Energii Regenerabile, SC MASPEX TYMB

ească ”Miron Radu Paraschivescu” dispune de u
ontracte de abonamente pentru publicați culturale, l
ărului de cititori, s-au încheiat parteneriate cu 

iceului Tehnologic Agromontan „R. Constantinesc
ciliul pe raza localității Vălenii de Munte, dar care
ânt, să împrumute cărți pe baza fișei de înscriere. 
i Seniorilor și membrii Clubului Bibliotecii „Miro
țiunile desfășurate în cadrul Centrului Cultural: f
 națională sau locală, simpozioane dedicate unor sc

și mese rorunde. Centrul Cultural găzduiește î
e Clubul Bibliotecii „M.R.P.” și este zilnic frecven
h și table). 

     
ipalelor direcții de acțiune întreprinse 

u principalele direcții de acțiune prevăzute în proi
țiune culturală adaptat după Strategia sectorială

-2020, Centrul Cultural al orașului Vălenii de 

ză succintă.  

tică și a spectacolului înseamnă spectacole sau
ă, muzică clasică, audiții de canto, muzică ins

ții, vernisaje etc. care au scopul de a facilita 
le accesibile, dar de bună calitate. Oferta cultura
ibui la viața culturală a orașului Vălenii de Munte
 fiecărei manifestări în parte. În același timp, 
 capacitatea internă a instituției de a genera produs
pecific al instituției în raport cu comunitatea din car

țională: manifestări artistice de promovare a tra
ară tradițională, dans popular, costume popu
 produse meșteșugărești sau artă culinară. Ace
rea culturii tradiționale din județul Prahova în to

                                

ie culturală de calitate, de a fi 
dezvoltare, de a fi mândri de 
eficiari, în anul 2019, Centrul 
l punctele din programul de 
ublice și private din localitate 
, dans popular, canto popular, 

 succes activitatea.  

avut o strănsă colaborare cu 
NG-uri, gazduind un număr 

 ISU  „Șerban Cantacuzino” 
ului Vălenii de Munte, CAR 
ția Ocolului Silvic Prahova, 
blicitate Imobiliară Prahova, 
TYMBARK SRL etc.  

e de un număr de 35 000 de 
urale, literare și istorice anual. 
te cu bibliotecile Colegiului 
tinescu”, prin care se permite 
ar care învață în una din cele 

 
Miron Radu Paraschivescu” 

ural: festivaluri naționle, zile 
nor scriitori naționali, sesiuni 
ște în continuare întâlnirile 

ecventat de membrii Clubului 

n proiectul de management și 
torială în domeniul culturii și 
nii de Munte are un nou plan 

le sau reprezentații artistice 
că instrumentală, muzică de 
acilita accesul publicului la o 
ulturală a Centrului Cultural 

Munte în raport cu segmentul 
timp, prin acest program ne 
produse culturale proprii care 
din care face parte.    

 a tradițiilor populare: canto 
populare, artă tradițională, 

ă. Acest program urmărește 
 în toate aspectele enunțate. 



                                    

 

Produsele culturale înscrise în 
cultură sau artă populară.   

3. Cultura scrisă. Cen
program consolidarea rolului de
cititorilor a unei palete largi 
prahovene, naționale și interna
”Miron Radu Paraschivescu”. 

De asemenea, Centrul Cultural 
cataloage, diplome, medalii, p
programul cultural dedicat cultu
de carte și celor care încă au bu

4. Cultura națională 
importante pentru cultura națio
județene sau locale etc.   

Pentru analizarea acestor direc
artistice realizate în anii 201
desfășurat sau a fost implicat în

 Principalele act

IANUARIE: 

 15 ian – Ziua Culturii 
poetului național Mihai 

 24 ian – Ziua Unirii Pr
CCVDM și ceremonie o
 
FEBRUARIE: 

 17 febr – organizarea 
”M.R.P. – OMUL SI AR
special – actorul Radu L

 18 febr – elevii Cole
Asociația de Părinți a 
START OCROTIRE” 

 19 febr – organizarea
destinată Clubului Pensi

 In colaborare cu Școala
Constantinescu” a fos
”M.R.Paraschivescu”. 
 
MARTIE: 

 3 mar – Organizarea s
Copiilor Vălenii de Mun

 8 mar - Elevii de la sec
dans ”DANCE FOR YO

 9 mar - În sala mare 
Generală C.A.R. Pensio
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ise în acest program pot fi încadrate ca ținând d

. Centrul Cultural al orașului Vălenii de Munte
ului de furnizor principal pe planul culturii scrise p
argi și variate de volume scrise de  autori import
nternaționale, realizând acest lucru prin intermediu
scu”.  

ltural Vălenii de Munte a realizat broșuri, calendare
ii, panouri, albume, mape, ecusoane, bannere, 

at culturii scrise se adresează intelectualilor din jud
 au bucuria lecturii.   

 se cinstește prin organizarea de manifestări 
țională, participarea la evenimente cu caracter

r direcții, putem urmări multitudinea și diversitate
ii 2017 – 2020, perioadă în care Centrul Cultu
icat în organizarea următoarelor evenimente: 

le activități cultural-artistice realizate în anul 20

ulturii Naționale a fost marcată prin organizarea u
Mihai Eminescu în colaborare cu Muzeul Memoria
irii Principatelor Române a fost marcată printr-un
onie oficială cu depuneri de coroane la Monumentu

izarea simpozionului dedicat lui ”Miron Radu P
 SI ARTISTUL”, în colaborare cu unitățile de învă
adu Lupu 

i Colegiului Național ”Nicolae Iorga” au partic
inți a CNNI și Poliția Vălenii de Munte, la pr

 
izarea simpozionului ”Marin Sorescu – Consta
i Pensionarilor 
Școala Gimnazială Specială și cu Liceul Tehnologi
a fost organizată o expoziție de mărțișoare 

 

area spectacolului ”FLORI DE PRIMĂVARĂ” î
e Munte 
 la secția de dans modern au participat la Festival
R YOU”, organizat la Bușteni, obținând trei premi

mare de spectacole a avut loc aniversarea a 60 
Pensionari 

                                

ând de tot ceea ce înseamnă 

Munte își propune prin acest 
rise prin punerea la dispoziția 

importanți din spațiul culturii 
rmediul Bibliotecii orășenești 

lendare, lansări de carte, afișe, 
nere, programe de sală etc., 
in județul Prahova, iubitorilor 

estări de marcare a unor zile 
aracter oficial ale autorităților 

rsitatea activităților cultural-
 Cultural „Nicolae Iorga” a 

l 2017: 

zarea unui simpozion dedicat 
morial ”Nicolae Iorga”  

un simpozion organizat la 
umentul Eroilor 

adu Paraschivescu” cu tema 
de învățământ din oraș; invitat 

participat, în colaborare cu 
proiectul ”STOP ABUZ, 

onstantin Brâncuși” în sala 

nologic Agromontan ”Romeo 
ișoare în cadrul Bibliotecii 

RĂ” în parteneriat cu Clubul 

estivalul Concurs Național de 
i premii II și unul III. 
 a 60 de ani de la Adunarea 



                                    

 

 10 mar –spectacol de t
ocazia aniversării Zilei I
Consiliul Local Vălenii
Valentina Fătu 

 17 mar – găzduirea car
din Vălenii de Munte 
singurul festival de film

 20 mar – Lansare de ca
Constantin Pârvu 

 25 mar -  În sala mare
nivelul claselor primare 

 30 mar –  În sala mare 
Gimnazială Specială 
APRILIE: 

 Dl. Doctor Gâjman Dor
în folosul comunității 

 8 apr – în sala mare a 
matematică”, organizat 

 8 apr – Corala Centrul
susținut un concert de m

 9 apr – Corala Centrul
dedicat Patimilor și Învi

 18-23 apr – ”Săptămân
unitățile de învățământ d

 22 apr – Ziua Mondială
 23 apr – Grupele de 

Interjudețean de dans ”F
premiul I, 3 premii 2 și 1

 29 apr – Ziua Veteranil
MAI: 

 6 mai – În sala mica d
pentru persoanele cu han

 9 mai – Ziua Orașulu
României (1877), Victo
(1945) – La Monume
participarea autoritățilo
Marcel Pavel în sala de 

 14 mai – Corala ”Armo
”Sf. Elena”, București 

 17 mai – participarea tr
Teatru ”Scena”, ed. a V
de la învățământul preșc
trei purceluși” și ”Pinoc

 19 mai – Corala ”Armo
de la Pitești și a câștigat
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l de teatru dedicat doamnelor si domnișoarelor  d
ilei Internaționale a Mamei, spectacol oferit în co

ălenii de Munte, avându-i în rol principal pe ac

ea caravanei filmului documentar DOCUART, car
unte filmele documentare premiate la Bucure

e film dedicat exclusiv documentarului românesc
e de carte ”Enciclopedia plantelor medicinale din 

 mare a avut loc premierea Concursului Județean
imare de prof. Inv. Primar Cristina Iordache 
 mare - Concurs de dans ”Împreună pentru viitor” 

n Doru a organizat o campanie de prevenire  a un
 

are a avut loc premierea elevilor câștigători ai co
nizat de Școala Gimnazială ”Ing. Gh. Pănculescu”
entrului Cultural ”Armonia” și Corala Protoieriei 

rt de muzică religioasă dedicat sărbătorii de Florii ș
entrului Cultural ”Armonia” a susținut un conce

și Învierii Domnului la Biserica ”Sf. Elena”, Bucur
tămâna Altfel” – organizarea unor activități edu
mânt din oraș 
ndială a Pământului – simpozion și acțiune de ecol
le de dansuri moderne din cadrul CCVDM au 
ans ”FLORI PENTRU MAMA”, organizat la Foc

și 1 premiul III.  
teranilor de Război – simpozion 

mica de conferințe a avut loc ședința de instruire
 cu handicap 

șului Vălenii de Munte, Ziua Europei, Ziua In
, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al 
onumentul Eroilor a avut loc ceremonia de de

ților locale și județene. Programul a continu
ala de spectacole a CCVDM, recital oferit gratuit pu
”Armonia” a susținut un concert de Paști la Biser

 
area trupei de teatru din cadrul Centrului Cultural l
d. a V-a; de asemenea, în luna mai, în cadrul prog
l preșcolar și primar, trupa de teatru a prezentat do
Pinocchio” (cinci reprezentații) în sala de spectaco
Armonia” a participat la Festivalul Coral Internațio

âștigat Trofeul Festivalului 

                                

elor  din Vălenii de Munte cu 
it în colaborare cu Primăria și 
l pe actorii Vasile Muraru și 

T, care a prezentat publicului 
ucurești Docuart Fest 2016, 
nesc 
 din flora României” – prof. 

țean de Poezie organizat la 

or” în parteneriat cu Scoala 

  a unor afecțiuni de sănătate 

 ai concursului ”Știu să aplic 
lescu” 
ieriei Ștefanache Popescu au 
lorii și Învierii Domnului 

 concert de muzică religioasă 
București 
ți educative în colaborare cu 

e ecologizare 
 au participat la Concursul 

la Focșani, unde au obținut: 1 

struire a asistențlor personali 

iua Independenței de Stat a 
al II-lea Război Mondial 

de depuneri de coroane cu 
ontinuat prin concertarea lui 
atuit publicului larg;  
 Biserica Româno – Catolică 

ltural la Festivalul Național de 
l programului ”Școala Altfel” 

ntat două piese de teatru: ”Cei 
ectacole a Centrului Cultural 

țional ”Emanoil Popescu” 



                                    

 

 21 mai – Grupele de da
Național ”STELUȚELE
premii I și 2 premii II. 

 24 mai – în sala mare a
Iorga” 

 25 mai – Ziua Eroilor 
 28 mai – Ansamblul ”T

artistic (demonstrație) la
 30 mai – Centrul Cultur

de Munte, în organizar
FILMUL”, organizat în 
IUNIE: 

 1 iun – În sala mare de 
de teatru dedicat Zilei I
la Colegiul Național ”N
teatru au susținut un spe

 15 iun – a avut loc simp
activitate desfașurată în 

 16 iun – Centrul Cultu
cele trei instituții de învă

 23 iun – În parteneriat c
organizat un Curs de P
Vălenii de Munte 

 26 – 30 iun – În part
Cultural s-a organizat 
cursanți, tineri din locali

 30 iunie – Corala ”Arm
ed. a XXV-a de la Topo

 În sala de spectacole au
unități de învățământ din
IULIE: 

 În colaborare cu Telev
preselecții pentru Concu

 Au avut loc lucrări de
Centrului Cultural 

 14 iulie – a avut loc o 
religie baptistă) a acord
unui număr de aproxim
Concert de Muzică Reli

 16 iulie – Ansamblul Fo
la Festivalul ”Hora Prah
AUGUST: 

 13-15 august - Centr
Tradițional de Sf. Mari
zile, la care au participa
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e de dans modern din cadrul CCVDM au participa
ȚELE DANSULUI”, organilat la Râmnicul Să

ii II.  
are a avut loc ”Gala Absolvenților”, organizată d

ilor – Ceremonie oficială și depuneri de coroane la
blul ”Teleajenul” din cadrul Centrului Cultural a p

ție) la ziua festivă ”Drajna în Sărbătoare” 
 Cultural a avut calitatea de partener alături de Șco
anizarea Festivalulului Internațional de Teatru și 
izat în sala de spectacole din cadrul instituției  

re de spectacole au avut loc: Conferința Pastorala d
lei Internaționale a Copilului și Gala Absolven

nal ”N. Iorga”. De asemenea, secțiile de dans p
un spectacol dedicate zilei copilului; 
c simpozionul de comemorare a 127 de ani de la m
rată în colaborare cu Clubul Bibliotecii ”M.R. Paras
 Cultural a găzduit festivitățile de premiere de sfâ
de învățământ din localitate 
eriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
s de Prim Ajutor pentru un număr de 20 de cur

n parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport
nizat un Curs de P.R. (Public Relations) pent
 localitate 

a ”Armonia” a participat la Festivalul Coral Intern
 Topoloveni și a câștigat Trofeul Festivalului 
ole au avut loc ceremoniile de închidere a anului 
ânt din localitate. 

 Televiziunea PRO TV, în cadrul Centrului Cult
 Concursul Național ”Românii au Talent” 
rări de reparații, de modernizare, de curățenie ș

loc o acțiune în folosul comunității: o echipă de m
 acordat consultații oftalmologice, ochelari de ve
roximativ 200 de persoane din Vălenii de Munte
ă Religioasă oferit de  Biserica Baptistă 
blul Folcloric ”Teleajenul”a participat cu un progra
a Prahoveană”, Câmpina 

Centrul Cultural a acordat un important spriji
. Maria, în special organizării programului artistic

ipat ansambluri profesioniste și de amatori din

                                

rticipat la Festivalul-Concurs 
ul Sărat, unde au obținut 2 

zată de Colegiul Național ”N. 

ane la Monumentul Eroilor 
ral a paticipat cu un program 

Școala Specială din Vălenii 
tru și Maști ”VIAȚA BATE 

torala de Misionare, Spectacol 
venților destinată elevilor de 

ans popular, dans modern și 

e la moartea lui M. Eminescu, 
. Paraschivescu” 
de sfârșit de an școlar pentru 

ineret, la Centrul Cultural s-a 
de cursanți, elevi și tineri din 

 Sport și Tineret, la Centrul 
ntru un număr de 20 de 

 Internațional ”D. G. Kiriac”, 

ului școlar, ale celor trei mari 

i Cultural au fost organizate 

țenie și întreținere a clădirii 

ă de medici din America (de 
de vedere și tratament gratuit 
Munte, acțiune urmată de un  

 program artistic demonstrativ 

 sprijin organizării Târgului 
artistic pe parcursul celor trei 
ori din localitate și din județ, 



                                    

 

având ca invitați spec
participarea Ansamblulu

 15 august – organizarea
ai ansamblurilor din jud

 13-18 august– Centrul
”Nicolae Iorga”, Edi
Identității Naționale, C
Munte, Direcția Județe
Muzeul Județean de Isto
parcursul celor șase zile
depunere de flori la M
oficialități locale și 
internațională, prezentă
Teleajenului, conferin
prezentă și o delegație
noastră  
SEPTEMBRIE: 

 3 sept – ”Prahova Iube
 8-11 sept – Corala ”Ar

corală ”Liviu Borlan”, 
festivalului 

 20 sept - La Clubul Bi
dedicate poetului Georg

 22 sept – participarea
”Sărbătoarea Vinului” d

 23 sept - participarea A
Comunei Vărbilău”  

 26 sept – în sala de s
parteneriat cu CINEMA
fost elevii claselor prima

 29 sept – a avut loc un
Dorobanțu, realizat în co

 29 sept – participarea A
și dansuri populare cu o

 30 sept – Campanie la n
DONA și Asociația de P
 
OCTOMBRIE:  

 2 oct – aniversarea a 
desfașurată în colaborar

 5 oct – continuarea pro
CARE AU REUȘIT”, 
localitate, având invita

 15 oct – participarea
demonstrativ la ”Festiva
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i speciali membrii ansamblului folcloric din Ci
mblului Folcloric ”Teleajenul” cu trei preograme ar
nizarea Paradei Portului Popular cu participarea 
in judet 
entrul Cultural a găzduit Cursurile Universită
 Ediția a LXIV-a. Parteneri: Academia Română
ale, Consiliul Județean Prahova, Primăria și Con
Județeană pentru Cultură Prahova, Muzeul Jude
de Istorie și Arheologie Prahova, Biblioteca Județe
se zile s-au desfășurat activități culturale complex

ri la Monumentul  Savantului Nicolae Iorga, a
e și județene, personalități culturale de im
ezentări de carte, vizite la importante obiective
ferințe, sesiuni de comunicări, mese rotunde, prel
legație oficială din Cimișlia, Rep. Moldova, ora

 Iubește Basarabia – participarea Ansamblului Folc
la ”Armonia” a participat la Festivalul Concurs I
rlan”, susțunt la Baia Mare, unde a obținut Diplo

bul Bibliotecii ”M. R. Paraschivescu” s-au desfă
George Coșbuc (140 de ani de la naștere) 
iparea Ansamblului Folcloric ”Teleajenul” cu 

ului” de la Valea Călugărească 
area Ansamblului Folcloric ”Teleajenul” cu un pr

a de spectacole au avut loc trei proiecții de fil
NEMATOUR și CONSILIUL JUDEȚEAN PRA
r primare din localitate 
loc un spectacol dedicat ”Zilei Persoanelor vârstni
at în colaborare cu CAR Pensionari ”Armonia”, Va
area Ansamblului Folcloric ”Teleajenul” cu un pro
e cu ocazia aniversării ”Zilei Persoanelor Vârstnice
ie la nivel local de Donare Sânge în colaborare cu 

ia de Părinți a Colegiului Național ”N. Iorga” 

rea a 105 ani de la nașterea lui Miron Radu P
aborare cu Clubul Bibliotecii ”M.R. Paraschivescu”
ea proiectelor ”CE VREAU SĂ FAC CU VIAȚA
ȘIT”, activități realizate în colaborare cu unită
nvitați inspectori școlari și din cultură 
ciparea Ansamblului Folcloric ”Teleajenul” cu

estivalul Toamnei”, Boldești-Scăieni 

                                

in Cimișlia, Rep. Moldova; 
ame artistice demonstrative 
iparea a peste 400 de membrii 

ersității Polpulare de Vară 
omână, Ministerul Culturii și 
i Consiliul Local Vălenii de 
l Județean de Artă Prahova, 

țeană ”Nicolae Iorga”. Pe 
mplexe precum festivitate de 
rga, alocuțiuni susținute de 
e importanță națională și 

iective turistice de pe Valea 
e, prelegeri, dialoguri. A fost 
a, oraș înfrățit cu localitatea 

ui Folcloric ”Teleajenul” 
curs Internațional de muzică 

 Diploma de Bronz și trofeul 

 desfășurat activități culturale 

” cu un program artistic la 

 un program artistic la ”Ziua 

de film, acțiune realizată în 
 PRAHOVA; beneficiarii au 

vârstnice” susținut de Gabriel 
a”, Valenii de Munte  
un program artistic de cântece 
rstnice” 
are cu CTS Ploiești, Asociația 

adu Paraschivescu, activitate 
vescu” 

ȚA MEA?” și ”OAMENI 
 unitățile de învățământ din 

l” cu un program artistic 



                                    

 

 24-25-26 oct – Asocia
acțiuni desfășurate în ca

 24  oct – în colaborare
delincvenței în școală”

 28 oct - Corala ”Arm
”Muzicor”, ed. I de la 
excelență 

 30 – 31 oct - continuar
copiii nostri”, activități r

 28-29-30 oct – întreg 
Festivalul Țuicii, ediția 
de chitară și dans mode
demonstrativ în cadrul p
NOIEMBRIE 

 10 noiembrie – Conferi
 26 noiembrie –A avut l

cu acordare de premii î
SRL și AVON COSME
special, la decizia juriulu
 
DECEMBRIE 

 1 dec – Ziua Națională a
”1 Decembrie Atunci 
MARII UNIRI și un scu
De asemenea, Ziua Na
ceremonie oficială de
oficialităților locale ș
organizațiile care și-au 
Ansamblului Folcloric ”
prezența unui Pluton de 

 2 dec – Concurs de bătu
Protoieria Văleniide Mu

 6  dec –”Sf. Nicolae” 
elevilor preșcolari și ș
localitate 

 6 dec– Deschiderea ”T
”Telejănul” și trupa de 
Moș Crăciun  

 6 - 27 dec – Cu ocazia
consecutiv, concerte de 
Folcloric din Cimișlia, R

 9 dec – Organizarea Fes
a VI-a  

 9 dec – Trupele de dan
Concurs ”Emotion Danc
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sociația de Părinți a CNNI a organizat o serie de
e în cadrul programului ”Săpămâna Altfel”  
borare cu serviciul Antidrog Prahova, a avut loc 
oală” 
 ”Armonia” a participat la Festivalul- Concu
de la Ploiești și a câștigat Premiul I,  Trofeul Fes

tinuarea programelor ”Teribilism la volan” și ”Să
ți realizate în parteneriat cu Asociația de Părinț

întreg personalul a fost implicat în organizarea 
 ediția a XX-a; de asemenea, Ansamblul Folcloric
 modern din cadrul CCVDM au participat fiecare

adrul programului organizat pe parcursul celor trei z

onferința Preoțească Misionară, organizată în sala m
 avut loc editia a IV-a a Festivalului Național de Fo
emii în bani și produse din partea sponsorilor SC 
OSMETICS ROMÂNIA. Dl deputat Andrei Nicol
 juriului, numit PREMIUL CENTENAR. 

onală a României a fost aniversată printr-un simpoz
nci și Acum”, activitate premergătoare anivers

un scurt program artistic: poezii și cântece patriotic
a Națională a României a fost marcată la Monume
lă dedicată acestei zile: intonarea imnului, 

și județene, depuneri de coroane de flori 
au exprimat intenția în acest sens, program arti

loric ”Teleajănul” din cadrul CCVDM, prezența u
ton de Jandarmi pentru defilare. 
e bătut toaca –”Colindul Nostru Duminical” – or
de Munte 
lae” – în colaborare cu Primăria și Consiliul Loca

ri și școlari (cls. 0 – cls. A VIII-a), din Unită

ea ”Târgului de Crăciun” la Vălenii de Munte 
pa de teatru din cadrul Centrului Cultural au fost

 ocazia ”Tărgului de Crăciun” au fost organizat
rte de sărbători în Parcul Eroilor, susținute de artișt
șlia, Rep. Moldova, ansambluri profesioniste și de

Festivalului Național Coral de Colinde ”LERU

de dans modern din cadrul Centrului Cultural au
Dance Festival”, București și au câștigat un premi

                                

erie de prelegeri pentru elevi, 

ut loc actiunea ”Spunem NU 

Concurs Coral Internațional 
ul Festivalului și diplomă de 

și ”Sănătate, sigurantă pentru 
 Părinți CNNI 
izarea Serbărilor Toamnei – 
lcloric ”Teleajenul”, cercurile 
fiecare cu un program artistic 
r trei zile.  

n sala mare de spectacole 
l de Folclor ”DOR de Munte”, 
or SC MASPEX TYMBARK 
 Nicolae a acordat un premiu 

impozion cu tema  
niversării CENTENARULUI 

atriotice; 
onumentul Eroilor      printr-o 
ului, alocuțiuni din partea 
flori de către instituțiile și 

m artistic realizat de membrii 
ța unui Pluton de Fanfară, 

organizat în colaborare cu 

l Local, au fost oferite daruri 
Unitățile de Învățământ din 

unte – membrii Ansamblului 
au fost impicați în Parada lui 

ganizate pentru -  al 6-lea an 
e artiști consacrați, Ansamblul 

și de amatori din localitate 
ERU-I LER”,                  Ed. 

ral au paticipat la Festivalul 
 premiu I și trei premii II 



                                    

 

 17 dec – în sala mare a
nașterii Mântuitorului 

 18 dec –a fost organizat
”Romeo Constantinescu

 20 dec - Cu sprijinul Pr
Ziua Majoratului, eveni
Valenii de Munte tineril

 22 dec - ”Serbarea P
moderne, dansuri popula

 23 dec – sala mare d
organizarea unui spectac
 

Principalele activități cultura

IANUARIE: 

 15 ian – ZIUA CULTU
dedicat poetului naționa
Muzeul Memorial ”Nico

 24 ian – ZIUA UNIRII
cu tema  ”UNIREA –
oficială cu depuneri de c
 
FEBRUARIE: 

 3 febr – Campanie de D
Asociația de de Părinți a
 
 

 17 febr – organizarea 
”M.R.P. – OMUL SI AR

 19 febr – organizarea
destinată Clubului Senio

 In colaborare cu Centr
Constantinescu” a fos
”M.R.Paraschivescu”. 
 
MARTIE: 

 Elevii de la secția de d
”DANCE FOR YOU”, o

 8 mar - În sala mare 
Generală C.A.R. Pensio

 9 mar –Spectacolul ”FL
CCVDM 

 14 mar – două reprezen
”Constantin Tănase”, Bu
cu ocazia aniversării 
Consiliul Local și Primă

 24 – 28 mar – Participa
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are a fost organizat un concert al Bisericii Adven
 

anizat si Balul Bobocilor al elevilor de la Liceul T
inescu” 
inul Primariei si al liceelor din localitate, la aceast
 eveniment marcat prin acordarea de diplome ca ”
 tinerilor care in cursul anului 2017 au implinit vars

ea Pomului de Crăciun” a Centrului Cultural
 populare, scurte piese de teatru și pantomimă, colin
are de spectacole a fost inchiriata de SC Fabi

spectacol de dansuri  

ltural-artistice realizate în anul 2018: 

ULTURII NAȚIONALE a fost marcată prin orga
țional ”Mihai Eminescu – promotor al Marii U

l ”Nicolae Iorga”  
NIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE a fost marc

– NAȚIUNEA A FĂCUT-O!”, organizat la 
ri de coroane la Monumentul Eroilor 

ie de Donare de Sânge în colaborare cu CTS Ploie
ărinți a Colegiului Național ”Nicolae Iorga 

izarea simpozionului dedicat lui ”Miron Radu P
 SI ARTISTUL”, în colaborare cu unitățile de învă
izarea simpozionului ”Marin Sorescu – Consta
i Seniorilor 
 Centrul de Incluziune și cu Liceul Tehnologic
a fost organizată o expoziție de mărțișoare 

 

ia de dans modern au participat la Festivalul Con
OU”, organizat la Bușteni, obținând doua premii I ș
mare de spectacole a avut loc aniversarea a 61 

Pensionari ”Armonia” 
lul ”FLORI DE PRIMĂVARĂ” susținut de elevi a

prezentații ale spectacolui de teatru ”EUROSAVO
se”, București - dedicat doamnelor si domnișoarelo
sării Zilei Internaționale a Mamei, spectacol o
 Primăria Vălenii de Munte 
rticipare la Marșul Unirii organizat la Chișinău

                                

 Adventiste, dedicat sărbătorii 

ul Tehnologic Agromontan 

 aceasta data a fost aniversata 
e ca ”FIU/FIICA” a Orasului 
it varsta de 18 ani 

ultural: audiție pian, dansuri 
ă, colinde 
 Fabis Dancers SRL pentru 

n organizarea unui simpozion 
arii Uniri ”, în colaborare cu 

t marcată printr-un simpozion 
zat la CCVDM și ceremonie 

 Ploiești, Asociația DONA și 

adu Paraschivescu” cu tema 
e învățământ din oraș;  
onstantin Brâncuși” în sala 

ologic Agromontan ”Romeo 
șoare în cadrul Bibliotecii 

ul Concurs Național de dans 
mii I și unul II. 

 a 61 de ani de la Adunarea 

elevi ai cercurilor vocaționale 

AVOY” – Teatrul de Revistă 
oarelor  din Vălenii de Munte 
acol oferit în colaborare cu 

ișinău, Rep. Moldova; 



                                    

 

Vizită în orașul Cimișli
Ansamblului Folcloric
Basarabiei cu România

 29 mar – Simpozion 
Muzeul Memorial ”Nico

 30 mar –  În sala mare 
Gimnazială ”Ing. Gheor

 31 mar -  Simpozion
Seniorilor 

 31 mar - În sala mare a
FRUMOASE VERSURI
Iordache 

 31 martie – Pelerinaj de
 

APRILIE: 
 21 aprilie – Concert ”B
 26 aprilie – Conferință

COPILULUI – AUTISM
 28 apr – în sala mare 

aplic matematică”, orga
 22 apr – Ziua Mondială
  

MAI: 

 9 mai – Ziua Orașului
României (1877), Victo
(1945)  
Parcul Eroilor –ceremo
CCVDM – Premierea 
susținut de Paul Surugiu

 11 – 13 mai – Vizită î
Ansamblul ”Teleajenul”

 12 mai – Curs ”Coord
pentru Sport și Tineret 

 17 mai – Ziua Eroilor 
 21 mai – Grupele de da

Național ”STELUȚELE
premii I și 2 premii II. 

 24 mai – în sala mare a
Iorga” 

 
IUNIE: 

 1 iun – Acțiune dedicat
teatru a Centrului Cultur

 15 iun – a avut loc simp
activitate desfașurată în 

 18 iun – Lansare de cart
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șlia, Rep. Moldova, oraș înfrățit cu Vălenii de
lcloric ”Teleajenul” la Spectacolul organizat cu o
mânia 
zion ”Unirea Basarabiei cu România” – orga

l ”Nicolae Iorga” - program artistic 
 mare - Concurs de talente ”ELEVII AU TALENT
Gheorghe Pănculescu” 
pozion decicat poetului ”Nichita Stănescu” – 

mare a avut loc premierea Concursului Județean d
URI” organizat la nivelul claselor primare de pr

inaj de Florii 

ert ”BUCURIA ÎNVIERII” organizat de Biserica A
ță ”GENETICA, NEUROLOGIA ȘI PSIHOL

TISM VIRTUAL” 
mare a avut loc premierea elevilor câștigători ai 
, organizat de Școala Gimnazială ”Ing. Gh. Păncule
ndială a Pământului  

șului Vălenii de Munte, Ziua Europei, Ziua In
, Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al 

ceremonie oficială și depuneri de coroane 
ierea olimpicilor, Spectacol oferit în dar de Cons
urugiu (Fuego), Marina Florea și Stela Enache 
izită în orașul Eaubonne, Franța – spectacol de d
jenul” 
Coordonator de voluntari”, organizat la Bușteni 
neret – PH și Asociația ”Viitorul Tinerilor” 
ilor – Ceremonie oficială și depuneri de coroane la

e de dans modern din cadrul CCVDM au participa
ȚELE DANSULUI”, organilat la Râmnicul Să

ii II.  
are a avut loc ”Gala Absolvenților”, organizată d

edicată Zilei Internaționale a Copilului cu implica
 Cultural, organizată în Parcul Central 
c simpozionul de comemorare a 127 de ani de la m
rată în colaborare cu Clubul Bibliotecii ”M.R. Paras
de carte ”Despre singurătate” – roman, semnat Luc

                                

enii de Munte cu participarea  
t cu ocazia aniversării Unirii 

organizat în parteneriat cu 

NT” în parteneriat cu Scoala 

 sala destinată Clubului 

an de Recitare ”CELE MAI 
 de prof. Inv. Primar Cristina 

erica Adventistă 
IHOLOGIA DEZVOLTĂRII 

ori ai concursului ”Să știu să 
ănculescu” 

iua Independenței de Stat a 
al II-lea Război Mondial 

 Consiliul Local și Primărie, 

l de dans popular susținut de 

șteni prin Direcția Județeană 

ane la Cimitirul Eroilor 
rticipat la Festivalul-Concurs 
ul Sărat, unde au obținut 2 

zată de Colegiul Național ”N. 

plicarea membrilor trupei de 

e la moartea lui M. Eminescu, 
. Paraschivescu” 
at Lucian Avramescu 



                                    

 

 În sala de spectacole au
unități de învățământ din

 27 iun – Premieră spe
Cultural și spectacol dan

 29 iun – Consultații m
Biserica Baptistă 
 
IULIE: 

 3 iulie – Spectacol sus
 4 iulie – Spectacol sus
 7 iulie – participarea An
 9 iulie – Concert de M

Baptistă 
 21 iulie – Concert de M
 29 iulie – Ziua Imnului 

 
AUGUST: 

 15 august - Centrul Cu
de Sf. Maria, în special 
 
trei zile, la care au par
județ, având ca invitați 
participarea Ansamblulu

 15 august – organizarea
ai ansamblurilor folclori

 12-17 august– Centrul
”Nicolae Iorga”, Edi
Identității Naționale, C
Munte, Direcția Județe
Muzeul Județean de Isto
parcursul celor șase zile
depunere de flori la M
oficialități locale și 
internațională, prezentă
Teleajenului, conferin
prezentă și o delegație
noastră  

 17 august – Premierea c
 18 august – Participarea
 31 august – Ziua Limbi

 
 
SEPTEMBRIE: 

 20 sept - La Clubul Bi
dedicate poetului Georg
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ole au avut loc ceremoniile de închidere a anului 
ânt din localitate. 
ră spectacol de teatru ”LADA” realizat de trupa
col dansuri moderne 

ții medicale gratuite oferite de medici din Am

l susținut de copiii înscriși la cercul de Canto Popu
l susținut de copiii înscriși la cercul de Dansuri Pop
rea Ansamblului ”Teleajenul” la Ziua Zmeurei, Com
t de Muzică Contemporană susținut de GRUP 

t de Muzică Clasică susținut de membrii ai Bisericii
nului Național 

rul Cultural a acordat un important sprijin organiză
ecial organizării programului artistic pe parcursul c

au participat ansambluri profesioniste și de amato
vitați speciali membrii ansamblului folcloric din C
mblului Folcloric ”Teleajenul” cu un program artist
nizarea Paradei Portului Popular cu participarea 
olclorice din judet și din Cimișlia, Rep. Moldova 
entrul Cultural a găzduit Cursurile Universită

, Ediția a LXV-a. Parteneri: Academia Română
ale, Consiliul Județean Prahova, Primăria și Con
Județeană pentru Cultură Prahova, Muzeul Jude
de Istorie și Arheologie Prahova, Biblioteca Județe
se zile s-au desfășurat activități culturale complex

ri la Monumentul  Savantului Nicolae Iorga, a
e și județene, personalități culturale de im
ezentări de carte, vizite la importante obiective
ferințe, sesiuni de comunicări, mese rotunde, prel
legație oficială din Cimișlia, Rep. Moldova, ora

ierea celor mai frumoase și îngrijite gospodării 
ciparea Ansamblului ”Teleajenul” la Zilele orașului
 Limbii Române - simpozion 

bul Bibliotecii ”M. R. Paraschivescu” s-au desfă
George Coșbuc (140 de ani de la naștere) 

                                

ului școlar, ale celor trei mari 

 trupa de teatru a Centrului 

in America în parteneriat cu 

 Popular 
uri Populare 

, Com. Gornet 
RUP Continental – Biserica 

isericii Adventiste 

ganizării Târgului Tradițional 
ursul celor  

 amatori din localitate și din 
 din Cimișlia, Rep. Moldova; 
 artistic demonstrativ 

iparea a peste 400 de membrii 
 

ersității Polpulare de Vară 
omână, Ministerul Culturii și 
i Consiliul Local Vălenii de 
l Județean de Artă Prahova, 
Județeană ”Nicolae Iorga”. Pe 
mplexe precum festivitate de 
rga, alocuțiuni susținute de 
e importanță națională și 

iective turistice de pe Valea 
e, prelegeri, dialoguri. A fost 
a, oraș înfrățit cu localitatea 

șului Plopeni 

 desfășurat activități culturale 



                                    

 

 22 sept – Campanie de
Ploiești, Asociația DON

 22 sept – Concert ADV
 23 sept - participarea A

Comunei Vărbilău”  
 29 sept – a avut loc un

Dorobanțu, realizat în co
 OCTOMBRIE:  

 1 oct – A avut loc un
”Nemuritorii” și premie
de ani de căsătorie;  

 2 oct – aniversarea a 
desfașurată în colaborar

 5 oct – continuarea pro
CARE AU REUȘIT”, 
localitate, având invita

  – Asociația de Părinți
desfășurate în cadrul pr
Prahova, a avut loc act
programelor ”Teribilism

 25 oct – Ziua Armatei
Vernisaj – Muzeul ”N. I

 28-29-30 oct – întreg 
Festivalul Țuicii, ediția 
de chitară și dans mode
demonstrativ în cadrul p
 

NOIEMBRIE 

 2- 3 - 4 noiembrie – 
Festivalul Țuicii, ediția 
de chitară și dans mode
demonstrativ în cadrul p

 9 noiembrie – Lansare d
 24 noiembrie – Proiec

realizată în parteneriat 
Culturii 

 27 noiembrie – Omagi
realizată în parteneriat c

 28 noiembrie – UNIRE
Uniri de la 1 Decembrie
O DORINȚĂ” organiza
 
DECEMBRIE 

 1 dec – Ziua Națională a
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nie de Donare de Sânge în parteneriat cu Consiliu
 DONA și Asociația de Părinți CNNI 
 ADVERUM  - organizat de Biserica Adventistă 
area Ansamblului Folcloric ”Teleajenul” cu un pr

loc un spectacol dedicat ”Zilei Persoanelor vârstni
at în colaborare cu CAR Pensionari ”Armonia”, Va

oc un spectacol dedicat ”Zilei Persoanelor vârstn
remierea cuplurilor din Vălenii de Munte care în a

rea a 105 ani de la nașterea lui Miron Radu P
aborare cu Clubul Bibliotecii ”M.R. Paraschivescu”
ea proiectelor ”CE VREAU SĂ FAC CU VIAȚA
ȘIT”, activități realizate în colaborare cu unită
nvitați inspectori școlari și din cultură 
Părinți a CNNI a organizat o serie de preleger
drul programului ”Săpămâna Altfel”. În colaborar
oc actiunea ”Spunem NU delincvenței în școală”,
ibilism la volan” și ”Sănătate, sigurantă pentru copi
matei Române – Ceremonie oficială organizată l
l ”N. Iorga” 
întreg personalul a fost implicat în organizarea 
 ediția a XX-a; de asemenea, Ansamblul Folcloric
 modern din cadrul CCVDM au participat fiecare

adrul programului organizat pe parcursul celor trei z

întreg personalul a fost implicat în organizare
 ediția a XXI-a; de asemenea, Ansamblul Folcloric
 modern din cadrul CCVDM au participat fiecare

adrul programului organizat pe parcursul celor trei z
nsare de carte ”NOAPTEA SUFLETELOR” – rom
roiecție de film ”LA CENTENAR PRIN FILMUL 
neriat cu Consiliul Local, Primăria, Asociația E

Omagiu adus savantului Nicolae Iorga (78 ani de
eriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Româ
NIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA (a doua e

embrie 1918) - Concurs de eseuri ”UNIREA – UN
rganizat între elevi de nivel liceal din CNNI și LTA

onală a României a fost aniversată printr-un simpoz

                                

onsiliul Local, Primăria, CTS 

 
 un program artistic la ”Ziua 

vârstnice” susținut de Gabriel 
a”, Valenii de Munte  

 vârstnice” susținut de Trupa 
în anul 2018 au împlinit 40 

adu Paraschivescu, activitate 
vescu” 

ȚA MEA?” și ”OAMENI 
 unitățile de învățământ din 

relegeri pentru elevi, acțiuni 
aborare cu serviciul Antidrog 
oală”, precum și continuarea 
u copiii nostri” 
izată la Monumentul Eroilor; 

izarea Serbărilor Toamnei – 
lcloric ”Teleajenul”, cercurile 
fiecare cu un program artistic 
r trei zile.  

nizarea Serbărilor Toamnei – 
lcloric ”Teleajenul”, cercurile 
fiecare cu un program artistic 
r trei zile.  

roman, semnat Sorin Oprea 
MUL ROMÂNESC”, acțiune 
ția ENKIDU și  Ministerul 

 ani de la deces) – Expoziție 
 România 
doua etapă în realizarea Marii 

UN IDEAL, UN CREZ ȘI 
și LTARC  

impozion cu tema  



                                    

 

”1 Decembrie Atunci 
MARII UNIRI și un scu
De asemenea, Ziua Na
ceremonie oficială de
oficialităților locale și 
organizațiile care și-au 
Ansamblului Folcloric ”
prezența unui Pluton de 

 2 dec –A avut loc edit
acordare de premii în b
COSMETICS ROMÂN
decizia juriului, numit P

 – Concurs de bătut toa
Protoieria Văleniide Mu

 5, 6  dec –”Sf. Nicolae”
elevilor preșcolari și ș
localitate, realizându-se 

 6 dec– Deschiderea ”T
- aprinderea luminițelor d
- Parada lui Moș Crăciun
- Spectacol artistic la Mon
 6, 14, 15, 22, 23, 24 dec

7-lea an consecutiv, con
ansambluri profesioniste

 7 dec – Balul Bobocilor
 8 dec – Organizarea

Ed. a VII-a  
 9 dec – Concurs de bătu

Protoieria Văleniide Mu
 19 dec –Gala Excelențe
 20 dec – Spectacol de

CNNI 
 22 dec – Spectacol – 

vocaționale din cadrul C
 22 dec - ”Serbarea P

moderne, dansuri popula
 29 dec – Au avut loc do

susținut de Paul Surugiu
  

Principalele activități cultura

IANUARIE: 

 15 ian – ZIUA CULTU
dedicat poetului națion
ortodoxă în cultura n
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nci și Acum”, activitate premergătoare anivers
un scurt program artistic: poezii și cântece patriotic
a Națională a României a fost marcată la Monume
lă dedicată acestei zile: intonarea imnului, 
ale și județene, depuneri de coroane de flori 

au exprimat inteția în acest sens, program artis
loric ”Teleajenul” din cadrul CCVDM, prezența u

ton de Jandarmi pentru defilare. 
c editia a V-a a Festivalului Național de Folclor

în bani și produse din partea sponsorilor SC M
MÂNIA. Dl deputat Andrei Nicolae a acordat 

umit PREMIUL CENTENAR. 
tut toaca –”Colindul Nostru Duminical” – orga
de Munte 
colae” – în colaborare cu Primăria și Consiliul Loc
ri și școlari (cls. 0 – cls. A VIII-a), din Unită

se o frumoasă paradă a lui Moș Crăciun, cu per
ea ”Târgului de Crăciun” la Vălenii de Munte: 
țelor de Crăciun din oraș 
răciun 
la Monumentul Eroilor  
24 dec – Cu ocazia ”Tărgului de Crăciun” au fos
iv, concerte de sărbători în Parcul Eroilor, susținu
ioniste și de amatori din localitate 
ocilor - LTARC 
izarea Festivalului Național Coral de Colin

e bătut toaca –”Colindul Nostru Duminical” – or
de Munte 

ței – CNNI 
col de colinde ”Deschide ușa, Creștine!” – orga

 ”Pomul de Crăciun”, cu implicarea cursan
drul CCVDM 
ea Pomului de Crăciun” a Centrului Cultura

 populare, scurte piese de teatru și pantomimă, colin
 loc două reprezentații ale Spectacolului de Colinde
urugiu (Fuego) 

ltural-artistice realizate în anul 2019: 

ULTURII NAȚIONALE a fost marcată prin orga
țional Mihai Eminescu „Porni Luceafăr

ura națională” (alocuțiuni, prelegeri, poezi

                                

niversării CENTENARULUI 
atriotice; 
onumentul Eroilor      printr-o 
ului, alocuțiuni din partea 
flori de către instituțiile și 

m artistic realizat de membrii 
ța unui Pluton de Fanfară, 

olclor ”DOR de Munte”, cu 
SC MASPEX SRL și AVON 
cordat un premiu special, la 

organizat în colaborare cu 

ul Local, au fost oferite daruri 
Unitățile de Învățământ din 

 cu personaje de poveste 
unte:  

au fost organizate pentru -  al 
ținute de artiști consacrați, 

Colinde ”LERU-I LER”,                 

organizat în colaborare cu 

organizat în parteneriat cu 

ursanților înscriși la cercurile 

ultural: audiție pian, dansuri 
ă, colinde 
olinde ”La Porțile Raiului”, 

organizarea unui simpozion 
afărul” /„Dimensiunea 

, poezii, recital pian) 



                                    

 

 24 ian – ZIUA UNIRII
cu tema  „UNIREA –
„Nicolae Iorga”, prezen
unirii” și ceremonie ofic
 
FEBRUARIE: 

 3 febr – Campanie de D
Asociația de de Părinți a

 17 febr – organizarea
”M.R.P. – POETUL, PU
din oraș;  

 19 febr – organizarea si
 20 februarie – 8 mart

primare de la Școala Gim
   

MARTIE: 
 Elevii de la secția de d

„DANCE FOR YOU”, o
 8 mar – Lansare de car
 8 mar - În sala mare 

Generală C.A.R. Pensio
 9 mar –Spectacolul ”FL

CCVDM 
 11 mar – două repre

întâlnim...”  – Vasile 
Tănase”, București, inv
domnișoarelor  din Văl
oferit în colaborare cu 

 12 – 14 mar – Concurs
 28 mar – Simpozion 

Muzeul Memorial ”Nico
 29 mar –  În sala mare 

Gimnazială ”Ing. Gheor
 31 mar -  Simpozion

Seniorilor 
 
APRILIE: 

 6 aprilie – Campanie de
Ploiești, Asociația de Pă

 13 apr – în sala mare 
aplic matematică”, orga

 15 apr – Acțiune de Pre
Munte 

 16 apr – Teatru pentru 
portabil „David Lucian”

 18 apr – „Cel mai Bun d
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NIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE a fost marc
– NAȚIUNEA A FĂCUT-O!”, în parteneria

prezentarea filmului „Diplomați Români care au 
ie oficială cu depuneri de coroane la Monumentul E

ie de Donare de Sânge în colaborare cu CTS Ploie
ărinți a Colegiului Național ”Nicolae Iorga 
izarea simpozionului dedicat lui Miron Radu P
L, PUBLICISTUL, ESEISTUL”, în colaborare cu

area simpozionului ”Marin Sorescu” în sala destina
 martie – Expoziție cu vânzare de mărțișoare rea
ala Gimnazială „Ing. Ghe. Pănculescu” 

ia de dans modern au participat la Festivalul Con
OU”, organizat la Bușteni, obținând doua premii I
 de carte – „Zeflemeaua”, Tudor Brătescu 
mare de spectacole a avut loc aniversarea a 61

Pensionari „Armonia” 
lul ”FLORI DE PRIMĂVARĂ” susținut de elevi a

 reprezentații ale spectacolui de teatru și muzi
asile Muraru, Valentina Fătu, Baletul teatrului d
ti, invitat special Gabriel Dorobanțu – spectaco
in Vălenii de Munte cu ocazia aniversării Zilei In
e cu Consiliul Local și Primăria Vălenii de Munte
ncurs de table „Cupa celor 44 de pahare” – Ed.
zion ”Unirea Basarabiei cu România” – orga

l ”Nicolae Iorga” - program artistic 
 mare - Concurs de talente ”ELEVII AU TALENT
Gheorghe Pănculescu” 
pozion dedicat poetului ”Nichita Stănescu” – 

anie de donare de sânge „PICĂTURA DE VIAȚĂ
 de Părinți CNNI, elevi voluntari 
mare a avut loc premierea elevilor câștigători ai 
, organizat de Școala Gimnazială ”Ing. Gh. Păncule
 de Prevenire: Școala Gimnazială Ing. Ghe. Păncul

pentru copii „Lăcomia, Lenea și Prostia”, susținut 
ucian” 
i Bun dintre cei mai Buni!” 

                                

t marcată printr-un simpozion 
teneriat cu Muzeul Memorial 
re au contribuit la realizarea 
entul Eroilor 

 Ploiești, Asociația DONA și 

adu Paraschivescu cu tema 
rare cu unitățile de învățământ 

estinată Clubului Seniorilor 
re realizate de elevii claselor 

ul Concurs Național de dans 
mii I și unul II. 

 a 61 de ani de la Adunarea 

elevi ai cercurilor vocaționale 

 muzică „E vremea să ne 
rului de Revistă „Constantin 
ectacol dedicat doamnelor si 

lei Internaționale a Femeii, 
unte 

Ed. a VI-a 
organizat în parteneriat cu 

NT” în parteneriat cu Scoala 

 sala destinată Clubului 

ȚĂ!” – Asociația DONA – 

ori ai concursului „Să știu să 
ănculescu” 

Pănculescu, Poliția Vălenii de 

sținut de Teatrul Ambulant și 



                                    

 

 20 apr – Concert „Bucu
 22 apr – Ziua Mondială
 29 apr – Ziua Veteran

Primăria Vălenii de Mun

MAI: 

 8 mai – Ședință electo
 9 mai – Ziua Orașulu

României (1877), Vict
(1945)  

Parcul Eroilor – Înmâ
depuneri de coroane 
CCVDM – Premierea 

- Spectacol
Primărie, 

 19 mai  - Concert Pasc
de spectacole 

 21 mai – Grupele de d
Național ”STELUȚEL
premii I și 2 premii II. 

 22 mai – Conferință Înv
 30 mai – în sala mare a

Iorga” 
 30 mai – Simpozion Na

 
IUNIE: 

 1 iun – Ziua Internațio
- „MAGIA COP
- Concurs de des
- cadouri pentru
(cls. Pregătitoare
 

 6 iunie – Ziua Eroilor (
 15 iun – a avut loc 

Eminescu, activitate de

 20 iunie – Simpoz
PRINCIPATELOR

 
IULIE: 

 6 iulie – participarea A
 25 iulie – Atribuirea 

ORAȘULUI VĂLENII
 29 iulie – Ziua Imnului

 
AUGUST: 

 11-16 august– Centrul
Polpulare de Vară ”N
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 „Bucuria Învierii” – Biserica Adventistă 
ndială a Pământului  
eteranilor de Război – vizită a unei delegații din
e Munte, ceremonie la Monumentul Eroilor 

electoralăîn sala mare 
șului Vălenii de Munte, Ziua Europei, Ziua In

), Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al 

Înmânarea Premiului de Excelență „Nilă Pușkin”

ierea profesorilor merituoși și a elevolor olimpici, 
ctacol „Metamorfoză” (2 reprezentații) oferit în da
ărie,  

rt Pascal „Bucuria Învierii” – Ed. a II-a, Protoieria

e de dans modern din cadrul CCVDM au participa
ȚELE DANSULUI”, organilat la Râmnicul Să

ii II.  
ță Învățământ Primar 

mare a avut loc ”Gala Absolvenților”, organizată d

ion Național  în parteneriat cu Centrul Școlar de Ed

țională a Copilului   
COPILĂRIEI”  - 2 reprezentații spectacol de mag

de desesne pe asfalt – „COPILĂRIE ÎN CULORI”,
pentru toți copiii înscriși în instituțiile de învățăm
titoare – cls. A VIII-a) 

oilor (Înălțarea) – Ceremonie religioasă și oficială l
t loc simpozionul de comemorare a 130 de ani
tate desfașurată în colaborare cu Clubul Bibliotecii 

mpozion ”Mihail Kogâlniceanu – FĂUR
ELOR ROMÂNE (128 de ani de la deces)

area Ansamblului ”Teleajenul” la Ziua Zmeurei, Co
uirea denumirii de CENTRUL CULTURAL „N
LENII DE MUNTE, prin hotărâre a consiliului loca

nului Național 

entrul Cultural „NICOLAE IORGA” a găzduit 
ară ”Nicolae Iorga”, Ediția a LXVI-a. Partene

                                

ții din Republica Moldova la 

iua Independenței de Stat a 
al II-lea Război Mondial 

ușkin”, ceremonie oficială și 

,  
t în dar de Consiliul Local și 

toieria Vălenii de Munte, sala 

articipat la Festivalul-Concurs 
cul Sărat, unde au obținut 2 

izată de Colegiul Național „N. 

r de Educație Incluzivă 

e magie 
ORI”, cu premii 
nvățământ preșcolar și școlar 

icială la Cimitirul Eroilor 
de ani de la moartea lui M. 
otecii „M.R. Paraschivescu” 

ĂURITOR AL UNIRII 
eces) 

, Com. Gornet 
L „NICOLAE IORGA” AL 
ui local 

zduit Cursurile Universității 
arteneri: Academia Română, 



                                    

 

Ministerul Culturii și
Consiliul Local Vălen
Județean de Artă Praho
Județeană ”Nicolae Ior
complexe precum festiv
alocuțiuni susținute de
națională și internațion
Valea Teleajenului, con
fost prezentă și o deleg
noastră  

 15 – 18  august - Ce
Tradițional de Sf. Mari
zile, la care au particip
având ca invitați spec
participarea Ansamblul

 15 august – organizare
ai ansamblurilor folclor

 16 august – Premierea
 19 – 25 august – Tab

ale Centrului Cultura
 31 august – Ziua Lim

vorbim!” 
 
SEPTEMBRIE: 

 14 sept – Campanie de
Ploiești, Asociația DON

 20 sept - La Clubul B
dedicate poetului Georg

 22 sept – Concert ADV
 

 OCTOMBRIE:  

 1 oct – A avut loc un sp
Lazariuc și premierea c
ani de căsătorie; acțune 
premiat cuplurile ce au î

 2 oct – aniversarea a 
desfașurată în colaborar

 5 oct – continuarea pro
CARE AU REUȘIT”, 
localitate, având invita

  – Asociația de Părinți
desfășurate în cadrul pr
Prahova, a avut loc act
programelor „Teribilism
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și Identității Naționale, Consiliul Județean 
Vălenii de Munte, Direcția Județeană pentru Cu
 Prahova, Muzeul Județean de Istorie și Arheolo

lae Iorga”. Pe parcursul celor șase zile s-au desfă
 festivitate de depunere de flori la Monumentul  Sa

ute de oficialități locale și județene, personalități 
națională, prezentări de carte, vizite la importante o
ui, conferințe, sesiuni de comunicări, mese rotunde
 delegație oficială din Cimișlia, Rep. Moldova, or

Centrul Cultural a acordat un important sprij
. Maria, în special organizării programului artistic 
articipat ansambluri profesioniste și de amatori din
ți speciali membrii ansamblului folcloric din Ci
mblului Folcloric ”Teleajenul” cu un program artis
nizarea Paradei Portului Popular cu participarea 
folclorice din judet și din Cimișlia, Rep. Moldova

ierea celor mai frumoase și îngrijite gospodării
Tabără oferită cadou voluntarilor implicați î

ltural 
a Limbii Române – simpozion „Mult e dulce 

nie de Donare de Sânge în parteneriat cu Consiliu
a DONA și Asociația de Părinți CNNI 
bul Bibliotecii ”M. R. Paraschivescu” s-au desfă
 George Coșbuc (143 de ani de la naștere) 
t ADVERUM  - organizat de Biserica Adventistă 

c un spectacol dedicat „Zilei Persoanelor vârstnice
erea cuplurilor din Vălenii de Munte care în anul 

țune realizată în parteneriat cu CAR Armonia Vă
ce au împlinit 50 de ani de căsătorie. 
rea a 105 ani de la nașterea lui Miron Radu P
aborare cu Clubul Bibliotecii ”M.R. Paraschivescu”
ea proiectelor ”CE VREAU SĂ FAC CU VIAȚA
ȘIT”, activități realizate în colaborare cu unită
nvitați inspectori școlari și din cultură 
Părinți a CNNI a organizat o serie de preleger

l programului „Săpămâna Altfel”. În colaborar
oc actiunea „Spunem NU delincvenței în școală”,
ibilism la volan” și „Sănătate, sigurantă pentru copi

                                

dețean Prahova, Primăria și 
tru Cultură Prahova, Muzeul 
rheologie Prahova, Biblioteca 
 desfășurat activități culturale 
tul  Savantului Nicolae Iorga, 

alități culturale de importanță 
rtante obiective turistice de pe 
otunde, prelegeri, dialoguri. A 
va, oraș înfrățit cu localitatea 

t sprijin organizării Târgului 
rtistic pe parcursul celor patru 
tori din localitate și din județ, 
in Cimișlia, Rep. Moldova; 

m artistic demonstrativ 
parea a peste 500 de membrii 
dova 
odării 

ți în activitățile culturale 

lce și frumoasă limba ce-o 

onsiliul Local, Primăria, CTS 

 desfășurat activități culturale 

 

tnice” susținut de Anastasia 
 anul 2018 au împlinit 40 de 

nia Vălenii de Munte, care au 

adu Paraschivescu, activitate 
vescu” 

ȚA MEA?” și „OAMENI 
 unitățile de învățământ din 

relegeri pentru elevi, acțiuni 
are cu serviciul Antidrog 

oală”, precum și continuarea 
u copiii nostri” 



                                    

 

 12 oct – Spectacol Ca
Populară „Flacăra Praho

 12 oct – Festivalul Na
 25 oct – Ziua Armatei

Vernisaj – Muzeul ”N. I
 25-26-27 oct – întreg 

Vălenii de Munte – Fe
„Teleajenul”, a partici
organizat pe parcursul c

 25 oct – GALA CETĂ
 

NOIEMBRIE 

 14 noiembrie – Lansa
Avramescu 

 27 noiembrie – Omagi
Memorial „Nicolae Iorg

 28 noiembrie – UNIRE
Uniri de la 1 Decembrie
O DORINȚĂ” organiza

 30 noiembrie – Concer
 

DECEMBRIE 

 1 dec – Ziua Națională
”AȘA S-A ÎNFĂPTUIT 
Emil – Valentin Mușat 
cadrul Centrului Cultura
De asemenea, Ziua Na
ceremonie oficială dedi
partea oficialităților loc
organizațiile care și-au e
prezența unui Pluton de 

 Concurs de bătut toac
Protoieria Văleniide Mu

 5, 6  dec –”Sf. Nicolae”
elevilor preșcolari și șc
din localitate, Centrulu
Pediatrie din Spitalul O
se o frumoasă paradă a l
pui de reni, Ana, Elsa, M

 6 dec– Deschiderea „T
- Parada lui Moș Crăciun
- Aprinderea iluminatului
- Spectacol artistic la Mon
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ol Caritabil „VIAȚĂ PENTRU TEO!”, oferit d
 Prahovei” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” –
l Național de Folclor „DOR de Munte!”, Ed. a V
matei Române – Ceremonie oficială organizată l
l ”N. Iorga” 
întreg personalul a fost implicat în organizarea 

Festivalul Țuicii, ediția a XXII-a; de asemene
participat cu un program artistic demonstrativ
rsul celor trei zile.  
ETĂȚENILOR DE ONOARE 

Lansare de carte – „GREI AI MEDICINEI RO

Omagiu adus savantului Nicolae Iorga (79 de ani 
e Iorga” 
NIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA (a doua e

embrie 1918) - Concurs de eseuri ”UNIREA – UN
rganizat între elevi de nivel liceal din CNNI și LTA
oncert extraordinar „HORIA BRENCIU” – Pia

ională a României a fost aniversată printr-un simp
UIT MAREA UNIRE”: prof. Ion Bocioacă, prof. d

șat și un scurt program artistic: cântece patrioti
ultural  
a Națională a României a fost marcată la Monume
ă dedicată acestei zile: intonarea imnului (Bianc
lor locale și județene, depuneri de coroane de flor

au exprimat inteția în acest sens, scurt program 
ton de Fanfară, prezența unui Pluton de Jandarmi pe
t toaca –„Colindul Nostru Duminical” – orga
de Munte 
colae” – în colaborare cu Primăria și Consiliul Loc
i și școlari (cls. pregătitoare – cls. A VIII-a) din 
entrului Școlar de Educație Incluzivă, copiilor 
alul Orășenesc Vălenii de Munte, copiilor de pe A
adă a lui Moș Crăciun, cu personaje de poveste: Mo
Elsa, Mickey, Minnie, spiriduș și spiridușă. 
ea „Târgului de Crăciun” la Vălenii de Munte: 

răciun 
atului de sărbători 

la Monumentul Eroilor  

                                

ferit de Orchestra de Muzică 
– Ploiești 

d. a VI-a 
izată la Monumentul Eroilor; 

zarea Serbărilor Toamnei la 
emenea, Ansamblul Folcloric 
trativ în cadrul programului 

EI ROMÂNEȘTI” – Lucian 

de ani de la deces) – Muzeul 

doua etapă în realizarea Marii 
UN IDEAL, UN CREZ ȘI 

și LTARC  
Piața orașului 

 simpozion cu tema  
 prof. dr Petruța Stan, Prof. dr. 
atriotice – Corul de copii din 

onumentul Eroilor      printr-o 
(Bianca Vlad), alocuțiuni din 
de flori de către instituțiile și 
ogram artistic (Nicolae Popa), 
armi pentru defilare. 

organizat în colaborare cu 

ul Local, au fost oferite daruri 
in Unitățile de învățământ 

piilor internați în Secția de 
e pe Ambulatoriu, realizându-
ste: Moș Crăciun, patru reni, 2 

unte:  



                                    

 

 6, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Munte”, pe parcursul a
de sărbători în Parcul E
amatori; 

 7 dec – Concert „Ieslea
 8 dec – Concurs de băt

cu Protoieria Văleniide 
 11 dec – Balul Bobocilo
 14 dec – Organizare

Ed. a VII-a  
 18 dec –Gala Excelențe
 22 dec – Concert – Bise

 

Principalele activități cultura

IANUARIE: 

 15 ian – ZIUA CU
CONCERT susținut de
Filarmonicii „Paul Cons
de parteneri ai institu
adresată în special ele
Pănculescu” și Liceul T

 24 ian 2020– ZIUA UN
Vălenii de Munte, în ac
Cultural „Nicolae Iorg
organizate cu ocazia ace
nivel județean și națio
Evenimentul a fost ma
FĂCUT-O!”, care a av
Unirii, în cadrul căreia s
panglicii, dezvelirea cel
prezentări susținute de 
depuneri de aranjamente
de dl. Primar Florin Con
a Centrului Cultural „Ni

 25 ian și 26 ian – în
Adventistă  

 29 ian – părinți, cadre d
„Împreună pentru edu
Iorga” 
 
FEBRUARIE: 

 7 febr – Ziua European
care a avut loc în sala de
Invitați: ofițeri din ca
Combatere a Criminalită
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17, 19, 20, 21, 24, 27 dec – În cadrul „Tărgului de
rsul a 11 seri au fost organizate pentru -  al 8-lea 
rcul Eroilor, susținute de artiști consacrați, ansamb

slea – Poartă către Cer!” – Biserica Adventistă
de bătut toaca – „Colindul Nostru Duminical” –
niide Munte 
bocilor - LTARC 
nizarea Festivalului Național Coral de Coli

ței – CNNI 
Bisericile Evanghelice 

ltural-artistice realizate în anul 2020: 

 CULTURII NAȚIONALE a fost marcată 
nut de Orchestra de Muzică Populară „Flacăra
l Constantinescu” – Ploiești și de Ansamblul „Doin
nstituției noastre. Activitatea, sub forma unei „le
ial elevilor de clasa a IV-a de la Școala Gimn
ceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantines
A UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE va ră

, în această zi având loc Inaugurarea Parcului U
e Iorga”, proiect ce aparține primarului orașu
zia acestei zile au fost de mare amploare și au impli
 național, cât și un număr foarte mare de locui
st marcat printr-un simpozion  cu tema  „UNIR

e a avut loc în sala de spectacole și inaugurarea 
ăreia s-au succedat mai multe momente: intonarea 
rea celor șapte busturi și prezentarea domnitorilor
te de elevi din cadrul instituțiilor de învățământ 
amente florale, alocuțiuni susținute de dl. Prof. de 
in Constantin, urmate de un moment artistic susținu
ral „Nicolae Iorga” și Hora Unirii. 

în sala de spectacole au avut loc Conferin

cadre didactice și specialiști în domeniu au particip
ru educație!”, proiect realizat în parteneriat cu Col

peană a Siguranței pe Internet - a fost marcată p
sala de spectacole a Centrului Cultural.  
din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție P
inalității Organizate, Ploiești.  

                                

de Crăciun la Vălenii de 
lea an consecutiv, concerte 

ansambluri profesioniste și de 

ntistă 
– organizat în colaborare 

Colinde ”LERU-I LER”,                 

rcată prin organizarea unui 
lacăra Prahovei” din cadrul 

l „Doina Prahovei”, în calitate 
nei „lecții educative”, a fost 
 Gimnazială „Ing. Gheorghe 
antinescu”.  

va rămâne în istoria orașului 
ului Unirii din fața Centrului 
orașului nostru. Activitățile 
 implicat atât oficialități de la 

 locuitori ai orașului nostru. 
„UNIREA – NAȚIUNEA A 
rarea propriu-zisă a Parcului 
narea Imnului de Stat, tăierea 

itorilor în ordine cronologică, 
ământ din Vălenii de Munte, 
of. de istorie Ioan Bocioacă și 

ținut de Corala „Rapsodia” 

ferințe susținute de Biserica 

articipat la un proiect comun 
cu Colegiul Național „Nicolae 

rcată printr-o amplă activitate 

liție Prahova și Brigada de 



                                    

 

Beneficiari: elevi de ni
Tehnologic „Romeo Co

 15 febr – Campanie de 
Asociația de  Părinți a C

 18 febr – organizarea 
(49 de ani de la deces)
colaborare cu unitățile d

 20 februarie – 8 marti
Școlar de Educație Inclu

 24 februarie – „De D
marcată printr-o deoseb
dansuri populare au pus
tradiționale românești, s
 
MARTIE: 

 6 mar – Concert (două
VOICES”, dedicat doam
Zilei Internaționale a F
Munte; 

 16 mar – Suspendarea
Decretului Președintel
de urgență pe teritoriu

În perioada Stării de urgen
cadrul Centrului Cultural „Nic
vigoare, asigurându-se continui

- S-a procedat la prelucr
noul corona-virus; 

- S-a întocmit planul de 
personalului din cadrul i

- S-a suspendat activitatea
- S-au suspendat cursuril

chitară, pian, teatru, lim
- S-a suspendat activitatea
- S-a suspendat activitatea
- S-au luat toate măsurile 
- S-au asigurat materiale

personalul angajat (mă
- S-au efectuat alternativ

recuperare conform legi
redus; 

- Întrucât la nivel naționa
la serviciu a efectuat ac
din cadrul instituției: bi
sanitare; 

- De asemenea, s-au efect
Cultural; 
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i de nivel liceal din cadrul Colegiului Național „N
eo Constantinescu”, Vălenii de Munte 

nie de Donare de Sânge în colaborare cu CTS Ploie
nți a Colegiului Național ”Nicolae Iorga 
zarea simpozionului dedicat comemorării lui Mir

eces) cu tema ”M.R.P. – POETUL, PUBLICIS
țile de învățământ din oraș;  

 martie – Expoziție cu vânzare de mărțișoare reali
e Incluzivă 
De Dragobete, iubește românește!” – Sărbătoa
eosebită activitate „Hai la nuntă românească!”,

au pus în scenă obiceiuri, tradiții, muzică și voie bu
ști, sub coordonarea dlui coregraf. 

t (două reprezentații) oferit de Grupul Vocal Băr
t doamnelor si domnișoarelor  din Vălenii de Mun

 a Femeii, oferit în colaborare cu Consiliul Loca

darea activităților din cadrul Centrului Cultural „
dintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 pr
itoriul României 

 urgență 16.03.2020 – 15.05.2020 decretată de pre
l „Nicolae Iorga”, activitatea s-a desfășurat cu re
ntinuitatea acesteia. În acest sens, au fost luate urm

relucrarea personalului din subordine în vederea 

ul de continuitate al activității și s-au stabilit atri
adrul instituției; 
ivitatea Bibliotecii Orășenești „Miron Radu Parasch
ursurile vocaționale pentru copii din cadrul instit
u, limba engleză; 

ivitatea membrilor Clubului Seniorilor; 
ivitatea membrelor Clubului „Miron Radu Paraschi
surile de curățenie și igienizare a spațiilor de lucru;
teriale de protecție împotriva infectării cu noul 
t (măști, mănuși și dezinfectanți); 
ernativ concedii de odihnă, concedii medicale 
m legii, astfel încât numărul persoanelor prezente l

țional activitățile cultural-artistice au fost suspen
uat acțiuni zilnice de curățenie, igienizare și dezin
ției: birouri, bibliotecă, holuri, sala de ședințe, sala

u efectuat  acțiuni de curățenie și întreținere a spații

                                

nal „Nicolae Iorga” și Liceul 

S Ploiești, Asociația DONA și 

i Miron Radu Paraschivescu 
ICISTUL, ESEISTUL”, în 

e realizate de elevii Centrului 

rbătoarea Dragobetelui a fost 
, în care elevii cercului de 

oie bună, specifice unei nunți 

al Bărbătesc „AD LIBITUM 
e Munte cu ocazia aniversării 
l Local și Primăria Vălenii de 

tural „Nicolae Iorga” conform 
privind instituirea stării 

 de președintele României, în 
t cu respectarea legislației în 
te următoarele măsuri: 

derea prevenirii infectării cu 

lit atribuții precise în sarcină 

araschivescu”; 
 instituției: dansuri populare, 

raschivescu”; 
 lucru; 
noul corona-virus pentru tot 

icale și s-au acordat zile de 
zente la serviciu să fie cât mai 

uspendate, personalul prezent 
 dezinfecție a tuturor spațiilor 
țe, sala de spectacole, grupuri 

 spațiilor exterioare Centrului 



                                    

 

- Personalul angajat a pa
protecție pentru combate

- În perioada 30 martie 
desfășurat și alte activ
curățenie și întreținere
igienizat periodic canap

- În cazul personalului d
perioada 15 mai – 15 iu
122.alin (3) din Legea 
completările ulterioare, 
posibilitatea de a acorda
vor fi prestate în următo

- S-a deschis o evidență c
9 zile plătite acorda
supraveghere a contabilu

De asemenea, în perioada s
vigoare, asigurându-se continui
Radu Paraschivescu.” 

MAI: 

 9 mai – Ziua Orașulu
României (1877), Vict
(1945)  - promovare 
tema „Vălenii de Mun

 

AUGUST: 
 15 august – Adormire

postare în mediul on-lin
 
SEPTEMBRIE: 

 6 – 9 sept – Centrul 
Polpulare de Vară ”N
Ministerul Culturii și
Consiliul Local Vălen
Județean de Artă Praho
Județeană ”Nicolae Ior
complexe precum festiv
alocuțiuni susținute de
națională și internaționa
de comunicări, mese r
stare de alertă, Cursuril
fost filmate integral 
Cultură Prahova și al 
beneficiarii interesați a
cadrul Universității Pop
măsurilor de distanțare 
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t a participat activ la acțiunile de pregătire și di
ombaterea corona-virusului; 
artie – 13 mai, personalul de întreținere din cadr

e activități precum: dezinfecția scărilor de bloc
ținere spații verzi, curățenie și întreținere mob

 canapele, coșuri stradale, stâlpi de iluminat din par
lului din cadrul Bibliotecii Orășenești „Miron R

15 iunie s-a dispus, pentru un număr de 9 zile, ap
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republi
ioare, potrivit căruia, în perioadele de reducere a ac
 acorda zile libere plătite din care pot fi compensat
rmătoarele 12 luni; 

ță cu privire la orele suplimentare efectuate în v
cordate personalului din cadrul Bibliotecii O
ntabilului și a managerului instituției. 
oada stării de alertă, activitatea s-a desfășurat cu r
ntinuitatea acesteia, reluându-se activitatea Biblio

șului Vălenii de Munte, Ziua Europei, Ziua In
), Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al 
vare în mediul on line (facebook) a unei preze

e Munte – oraș cultural european” 

rmirea Maicii Domnului - „Târgul Tradițional
line 

entrul Cultural „NICOLAE IORGA” a găzduit 
ară ”Nicolae Iorga”, Ediția a LXVII-a. Partene

și Identității Naționale, Consiliul Județea
Vălenii de Munte, Direcția Județeană pentru Cu
 Prahova, Muzeul Județean de Istorie și Arheolo

lae Iorga”. Pe parcursul celor patru zile s-au desfă
 festivitate de depunere de flori la Monumentul  Sa

ute de oficialități locale și județene, personalități 
națională, prezentări de carte, vernisarea unor expo

ese rotunde, prelegeri, dialoguri. Având în vede
ursurile Universității populare de Vară „Nicolae Ior
gral și transmise live pe canalul de facebook al
și al Centrului Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii 

ți au putut urmării programul integral. Toate a
ții Populare de Vară „Nicolae Iorga” s-au desfășura

țare și igienă impuse de autorități.  

                                

 și distribuire a kit-urilor de 

n cadrul Centrului Cultural a 
e bloc, ecologizare stradală, 
e mobilier stradal (vopsit și 
in parcuri); 
ron Radu Paraschivescu”, în 
ile, aplicarea prevederilor art. 
epublicată, cu modificările și 
re a activității, angajatorul are 
pensate orele suplimentare ce 

te în vederea recuperării celor 
ecii Orășenești, sub atenta 

at cu respectarea legislației în 
Bibliotecii Orășenești „Miron 

iua Independenței de Stat a 
al II-lea Război Mondial 

i prezentări Power point cu 

țional de Stămăria Mare” – 

duit Cursurile Universității 
arteneri: Academia Română, 

dețean Prahova, Primăria și 
tru Cultură Prahova, Muzeul 
rheologie Prahova, Biblioteca 
desfășurat activități culturale 
tul  Savantului Nicolae Iorga, 

alități culturale de importanță 
r expoziții, conferințe, sesiuni 
 vedere condițiile impuse de 
lae Iorga” ale acestei ediții au 
ok al Centrului Județean de 
ălenii de Munte, astfel încât, 
oate activitățile organizate în 

șurat cu respectarea tuturor 



                                    

 

 

DECEMBRIE 

 1 dec – Ziua Națională
 În colaborare cu Primă

alimentare și dulciuri) t
una din Unitățile de învă

 Si în luna decembrie, pe
și distribuire a kit-urilor
 

La începutul anului 2020, C
birou, în care sunt trecute princi

În cursul anului 2020, insti
conturi, iar măsurile cuprinse î
controalelor sau până la termen

În cursul anului 2020, înc
României și până la sfârșitul an
de Consiliul Local Vălenii de M
Centrului Cultural, asigurându
cu virusul SARS-CoV-2, institu

Pe lângă activitățile enumer
si-a îndeplinit punctele din pro
învățământ locale și județene.  
gratuite de dansuri populare, 
„Rapsodia” și-a desfășurat activ

 
Biblioteca Orășenească „M

Colegiului Național „N. Iorga”
se permite elevilor care nu au d
din cele două instituții de învăță

 
Membrii Clubului Pensiona

au participat la toate acțiunile 
aniversare de importanță națion
de comunicări și mese rotunde p

 
Centrul Cultural „Nicolae

autoritatea locală, asigurând b
colaborator, precum și un parten

Colaborarea strânsă cu com
comisia de cultură a Consiliulu
constant și rodnic cu autoritat
activitatea instituției către nece
democratici. 
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ională a României  - postare în mediul on-line; 
Primăria și Consiliul Local, au fost oferite darur
iuri) tuturor elevilor preșcolari și școlari din Văle

de învățământ din localitate; 
rie, personalul Centrului Cultural a participat activ 
urilor de protecție pentru combaterea corona-virus

020, Centrul Cultural „Nicolae Iorga” a elaborat 
 principalele manifestări cultural –artistice de peste

, instituția noastră a fost supusă controlului de au
rinse în rapoarte au fost duse la îndeplinire cu suc
ermenele stabilite. 

începând cu perioada primei stări de urgen
itul anului, Centrul Cultural „Nicolae Iorga” a găzd
ii de Munte și de Poliția orașului Vălenii de Munte
rându-se toate măsurile de distanțare și igienă neces
 instituite de autorități.  

numerate mai sus, Centrul Cultural „Nicolae Iorga”
in programul de activitate aprobat, realizând parte
țene.  Până la data de 15 martie 2020, instituția no
ulare, canto, chitară și teatru pentru copii, iar

at activitatea săptămânal.  

că „Miron Radu Paraschivescu” a încheiat part
Iorga” și Liceului Tehnologic Agromontan „R. Co
u au domiciliul pe raza localității Vălenii de Munte
 învățământ. 

nsionarilor și membrii Clubului Bibliotecii „Miro
iunile desfășurate în cadrul Centrului Cultural: fe
 națională sau locală, simpozioane dedicate unor sc
tunde până la data de 15 martie a.c. 

icolae Iorga” are misiunea de a participa la p
rând baza tehnică și materială de care dispune 
 partener în cadrul proiectelor organizate de autorit

u comisia de cultură a Consiliului Local Vălenii 
siliului Județean Prahova ne îndreptățește să afirm
toritatea în domeniul culturii. În egală măsură s

e necesitățile culturale ale comunității exprimată d

                                

 daruri (constând în produse 
 Vălenii de Munte înscriși în 

t activ la acțiunile de pregătire 
virusului. 

borat un calendar cultural de 
e peste an. 

 de audit intern și a Curții de 
cu succes în timpul efectuării 

rgență instituită pe teritoriul 
a găzduit Ședințele organizate 
 Munte în sala de spectacole a 
ă necesare prevenirii infectării 

 Iorga” Vălenii de Munte  
 parteneriate cu instituțiile de 
ția noastră a organizat cursuri 
ii, iar pentru adulți, Corala 

t parteneriate cu bibliotecile 
R. Constantinescu”, prin care 
 Munte, dar care învață în una 

 „Miron Radu Paraschivescu” 
ral: festivaluri naționale, zile 

r scriitori naționali, sesiuni 

a la proiectele elaborate de 
pune instituția, fiind un bun 
autoritatea locală. 

ălenii de Munte, respectiv cu 
ă afirmăm că există un dialog 
sură se arată că am adecvat 
ată de către reprezentanții ei 



                                    

 

Centrul Cultural „Nicola
produse și servicii culturale 
calitatii pentru a-și asigura con
anul 2018. S-a urmărit realizar
care să satisfacă necesitățile și 
și de reglementare în domeniul 

 

C. Organizarea, fun
reorganiz

1. Măsuri de organ

 Centrul Cultural al orașul
nr.6/31.01.2013 și funcționeaz
organizarea și desfășurarea act
cultură, cu personalitate juridică

 Prin Hotărârea Consiliul
denumirea de Centrul Cultural „

 Centrul Cultural „Nicolae
cu prevederile legislației româ
funcționare elaborat în temeiul 

 Centrul dispune de ștamp
etc conțin denumirea completă 

 Centrul are arhiva proprie

- actul normativ de înființar
- documentele financiar-co

statistice 
- corespondența 
- alte documente, potrivit le

În perioada analizată, m
asemenea, în procesul de luare a

2. Propuneri privin

Pentru ca o instituție să
în luarea, în timp util, a celor m
de salariați în realizarea tuturo
analizat s-a reorganizat structur
statului de functii astfel: 

Actualizarea R.O.F.-ulu
instituției.  CCNI a avut în co
care: 1 post de conducere și 7 p

Având în vedere comple
înalt grad de profesionalism, în
tuturor  reglementărilor neces
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icolae Iorga” Vălenii de Munte, în calitate de 
urale al orașului Vălenii de Munte, și-a stabilit 
ra continuarea unei pozitii de vârf în familia inst
ealizarea produselor/serviciilor astfel încât să se 
țile și așteptările beneficiarilor interni și externi, pr
eniul în care ne-am desfășurat activitatea. 

a, funcționarea instituției și propuneri de restru
rganizare, pentru mai bună funcționare, după ca

 

rganizare internă 

șului Vălenii de Munte a fost înființat prin Hotă
ționează conform prevederilor O.U.G. nr.118/20
rea activității așezămintelor culturale, constituind
uridică, sub autoritatea Consiliului Local al orașulu

nsiliului Local nr. 124/ 25.07.2019, Centrului Cu
ltural „Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte

icolae Iorga” Valenii de Munte își desfășoară ac
 române în vigoare și cu cele ale propriului regul
meiul regulamentului cadru. 

ștampilă și sigiliu proprii. Toate actele, facturile,
pletă a instituției și indicarea sediului. 

roprie în care se păstrează, conform prevederilor le

țare 
contabile, planul și programul de activitate, d

trivit legii. 
ată, managementul instituției a fost asigurat de m

 luare a deciziilor, managerul a fost sprijinit de cons

rivind modificarea reglementărilor interne 

ție să-și îndeplinească cu succes atribuțiile ce-i rev
elor mai adecvate măsuri, în antrenarea cu prompti
 tuturor proiectelor. Tinând cont de aceste aspecte
tructura la nivel de instituție, ceea ce a dus Ia mod

ului și a fișelor de post, a constituit o priori
 în componență, pe toată perioada raportată, un n
și 7 posturi de executie.  

complexitatea obiectivelor instituției și menținerea 
ism, întreaga preocupare a managementului s-a can
necesare bunei derulări a activității instituției. A

                                

ate de principal furnizor de 
tabilit o politică în domeniul 
ia instituțiilor de cultură și în 
să se poată asigura o calitate 
rni, precum și cerințele legale 

restructurare și/sau de 
upă caz 

n Hotărârea Consiliului Local 
118/2006 privind înființarea, 
tituind o instituție publică de 

șului Vălenii de Munte. 

lui Cultural i-a fost atribuită 
Munte. 

ară activitatea în confirmitate 
i regulament de organizare și 

turile, anunțurile, publicațiile 

rilor legale: 

tate, dări de seamă și situații 

t de managerul instituției. De 
e consiliul local.  

i revin, trebuie să fie rapidă 
romptitudine a întregului corp 
aspecte, în intervalul de timp 
a modificarea organigramei, a 

 prioritate pentru conducerea 
, un număr de 8 posturi, din 

inerea activității acesteia la un 
a canalizat spre actualizarea 

uției. Aceasta preocupare s-a 



                                    

 

reflectat în obținerea de rezulta
instituției. 

 

3. Sinteza activită

Conform Regulamentul
conducerea Centrului Cultura
autoritatea Consiliului Local al 

În cadrul întrunirilor, 
principalele probleme ale instit
lucrărilor în vederea obținerii 
proiectelor culturale, probleme 
pentru anul urmator, alte proble

În lipsa managerului, at
administrativ, pe baza decizi
managerului au rămas aceleași s

 

4. Dinamica și evo
promovare, moti

 Funcţionarea Centrului C
individual de muncă, pe perioa
persoane care participă la real
încheiate potrivit prevederilor l
convenţii reglementate de Codu

 Încadrarea personalului cu
baza de concurs sau de examen
perioadă determinată, pe durat
muncă se poate face și în mod d

  Personalul de specialitat
individual de muncă este sala
vigoare aplicabilă personalului
fișele postului. 

2017 

În perioada analizată, s
această dată postul fiind ocupat

În perioada analizată au 

- Contabilul delegat al in

- Referentul responsabi
”Coregrafia Dansului Tradițion
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rezultate tot mai bune, ceea ce a dus la îndeplini

vității organismelor colegiale de conducere 

mentului de Organizare și Funcționare al institu
ultural „Nicolae Iorga”, managerul este sprijin
cal al orașului Vălenii de Munte. 

rilor, Consiliul Local a analizat și avizat, cu 
e instituției. Au fost analizate cu prioritate cheltuie
inerii autorizației de funcționare la incendiu, pro
bleme legate de organigramă, discutarea și aprobar
probleme curente. 

lui, atribuțiile acestuia au fost preluate de un anga
deciziei scrise, emisă de manager. În perioad

și stabilite prin Contractul de management.  

i evoluția resurselor umane ale instituției (fluctu
 motivare/sancționare) 

ului Cultural se asigură prin activitatea personalu
 perioada nedeterminată sau determinată, precum 
la realizarea programelor și proiectelor culturale 
erilor legale privind dreptul de autor și drepturile c
e Codul civil. 

lului cu contract individual de muncă pe perioadă n
xamen, în condiţiile legii. Prin excepţie, în cazul p
 durata desfăşurării unui program sau proiect, înc
 mod direct, prin acordul părților. 

cialitate și personalul auxiliar al Centrului Cultur
te salarizat în funcţie de pregătirea profesională
nalului bugetar.  Atribuțiile personalului încadrat 

ată, s-a ocupat prin concurs, postul de contabil (oc
ocupat prin externalizare, cu hotărârea Consiliului L

ată au urmat cursuri de perfecționare următorii:  

at al instituției – Curs Expert Achiziții Publice 

onsabil și cu pregătirea coregrafiilor Ansamblulu
țional”, Bușteni 

                                

eplinirea tuturor indicatorilor 

instituției, în coordonarea și 
sprijinit și funcționează sub 

t, cu unanimitate de voturi, 
heltuielile necesare executării 
u, propunerile de finanțare a 
probarea calendarului cultural 

n angajat din compartimentul 
erioada analizată, atribuțiile 

luctuație, cursuri, evaluare, 

rsonalului angajat cu contract 
recum și prin activitatea unor 
turale în baza unor contracte 
urile conexe sau în baza unor 

oadă nedeterminată se face pe 
cazul personalului încadrat pe 
ct, încheierea contractelor de 

Cultural, angajat cu contract 
ională, potrivit legislaţiei în 
cadrat sunt cele prevăzute în 

bil (octombrie 2017), până la 
liului Local,  cu două ore/zi.  

blului ”Teleajenul” - cursul 



                                    

 

2018 

- Managerul instituției
calificativul FOARTE BINE 

-Managerul instituției a 

- s-a ocupat prin concurs

- Referentul responsabi
”Coregrafia Dansului Tradițion

2019 

În perioada analizată au 

Referent 1 A – cursuri d

Referent 1 A (cu atribu

Manager  - cursuri de Ex

- s-a ocupat prin concurs

2020 

În această perioadă nu 
suspendat și nu s-a aplicat, fa
angajat. Aflându-mă în această 
și fidelizarea angajaților. Așada
rândurile următoare voi explica

”The way things get do
răspunsul preferat, ”definiția” în

Aveam 9 ani experientă
conduc o instituție de cultură 
orice manager, îmi doream schi

 Una din provocările cu
instituții a fost CUM voi reuși 
nivel optim de performanță.  

Am realizat că una din
aceleași tehnici motivaționale c
din aspectele complexității mo
situații. A trebuit să găsesc m
angajaților.  

Dar ce însemnau toate a

Cei mai mulți lideri știu
reciprocitatea așteptărilor tranz
performanța și fidelizarea angaj

Nu poți schimba ceea c
culțura organizației tale, cum ai
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ției a urmat Cursul de Manager Cultural 
 

ției a uramat cursul de Coordonator de Voluntari 

oncurs, postul de referent 1A (octombrie 2018) 

onsabil și cu pregătirea coregrafiilor Ansamblulu
țional”, Bușteni 

ată au urmat cursuri de perfecționare următorii sala

rsuri de coregrafie a dansului tradițional 

atribuții de contabil) – cursuri de Expert Achiziții P

i de Expert Achiziții Publice 

oncurs, postul de îngrijitor (martie 2019) 

dă nu au fost acordate prime, sistemul de premie
cat, fapt care a dus la imposibilitatea motivării m
ceastă situație, am decis să aplic alte metode pentru
 Așadar, am adaptat modelul Aisbergului la instituți
xplica detaliat la ce anume mă refer. 

et done around here!” ( ”Așa se făceau lucruri
ția” în instituția pe care tocmai o preluasem.   

rientă în învățământ, vârsta de 32 de ani (cel mai t
ltură cu un colectiv de 7 angajați, sub autoritatea

m schimbare, îmi doream inovație, îmi doream perf

rile cu care m-am confruntat încă de la preluarea m
i reuși să îi inspir și să îi încurajez pe angajați –

na dintre cele mai periculoase și defectuoase st
nale cu toți angajații și în toate scopurile. Inițial, a 
ții motivației și cum factori diferiți îi motivează
esc modalități de schimbare și de adaptare la ne

toate acestea pentru mine, ca lider? 

eri știu importanța relațiilor oraganizaționale, dar c
r tranzacționale și relaționale, sau cum ar putea 
 angajaților. 

ceea ce nu înțelegi. Dacă nu ești capabil să înțele
cum ai putea să începi să o schimbi?   

                                

tural la I.N.C.F.C., primind 

 

blului ”Teleajenul” - cursul 

rii salariați:  

ții Publice 

premiere a fost în continuare 
vării materiale a personalului 
 pentru a determina motivarea 
nstituția pe care o conduc și în 

ucrurile la noi înainte!”) era 

l mai tânăr angajat) și urma să 
oritatea Consiliului Local. Ca 
m performanță și vizibilitate.                   

uarea managementului acestei 
– să îi motivez – către un 

ase strategii era să folosesc 
ițial, a trebuit să observ câteva 
ivează pe angajați în diferite 
 la nevoile schimbătoare ale 

, dar cei mai mulți nu înțeleg 
putea fi acestea conectate cu 

 înțelegi ce anume determină 



                                    

 

RĂSPUNS: Da, dacă î
care o conduci, lucrurile se po
părinți, educatori sau pe oricine
folosească inteligența emoțio
FIDELIZAREA angajaților. 

 Oamenii sunt plătiți să î
ridică la nivelul așteptărilor. Da
de performanță necesită un niv
plată. Această extra-implicare
implicare suplimentară doar da
”Leadership is getting people to

Cei mai mulți oameni s
să fie îndeplinite așteptăril
comportamentele din cadrul org

Dar asemenea unui iceb
organizației sunt invizibili și în
în instituție s-ar putea gândi.  

In primul rând, am înțel
să atingă praguri majore de mat
că e important să se întâmple a
început obiectivul meu. Bineîn
diferența dintre așteptările mele
exercitate asupra noastră (angaj
de partea cealaltă.  

Astfel, am început să m
munca pe care doream să o duc
acele sarcini de bază, compo
rapoarte, adrese, toate fiind pre
categorie se referă la MODUL 
să să dea ce au mai bun din e
beneficiarii. Să aibă încredere 
vorba doar de un ”comportame
rapid în mintea mea: ”Cum 
profundă?” 

Am înțeles că un iceber
icebergului sunt acele activită
află conductorii invizibili, emo
emoționali fac diferența între C
pe care angajații în au asupra be

Luând în considerare ce
explora nivele mai adânci de su

1. Întreb în mod const
luat în considerare să îl facem î
„Așa procedam noi întotdeaun
abilitatea și să îi determin pe an
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dacă înțelegi și dacă aplici MODELUL AISBER
 se pot schimba. Acest model simplu și clar îi aj
oricine preocupat de motivarea altor persoane să ia

țională pentru a contribui la MOTIVARE

ți să își facă treaba și eventual, ar trebui să își pia
lor. Dar de cele mai multe ori, în majoritatea organ
un nivel superior de implicare, o asumare care me
plicare a angajaților se află la discreția angajat
oar dacă el dorește acest lucru. Pe scurt, după cum
ople to work for you when they are not obligated.”

eni se gândesc că pentru o bună funcționare a org
teptările tranzacționale ale angajaților, adică
rul organizației.  

ui iceberg, majoritatea factorilor care conduc comp
li și în marea lor parte sunt inaccesibili, mult sub 

 

țeles cât este de important ca relațiile pe care le
de maturizare, astfel încât unii factori invizibili să d
mple acest lucru pentru dezvoltarea instituției, căci

ineînțeles, că m-am lovit de multe ori de neînțeleg
le mele ca manager și așteptările fiecăruia dintre a
 (angajator și angajați), erau de cele mai multe ori d

t să mă gândesc la modalități de motivare ale ang
 o ducem la îndeplinire, în două categorii de bază. 
comportamentale, bazate pe cerințe: punctualita
nd prescrise, tactice și ușor măsurabile. Dincolo de
DUL în care angajații lucrează în instituție. Eu îm
 din ei. Să vină cu idei și cu soluții inovatoare. 

edere în mine și să fie oameni de încredere la rân
ortament” de care am nevoie în instituție... De aici
Cum reușesc să obțin acest fel de determinare

 iceberg este o metaforă folositoare pentru aceste d
tivități vizibile, tangibile (așteptări tranzacționale)
i, emoționali, care dau forma și șlefuiesc ”atitudin
ntre CUM sunt duse la îndeplinire activitățile și tot
pra beneficiarilor, asupra colegilor și asupra imagi

rare cele scrise mai sus, mi-am conturat trei idei 
i de sub suprafața apei și să le fac mai vizibile:  

 constant „De ce?”. De ce facem acest lucru în fel
acem în felul acesta, decât cel obișnit? De cele mai 
tdeauna!”, „Noi așa făceam!” A urmat apoi treab
 pe angajați să conștientizeze că modul în care erau

                                

SBERGULUI în instituția pe 
r îi ajută pe manageri, lideri, 
e să ia în considerare CUM să 
VAREA DURABILĂ și la 

 își piardă slujbele dacă nu se 
organizațiilor, un nivel optim 
re merge dincolo de statul de 
ngajatului. El oferă această 
pă cum și Fred Smith a spus, 
ated.” 

e a organizației, este suficient 
adică valorile vizibile și 

c comportamentele din cadrul 
lt sub suprafața la care cineva 

care le dezvoltam cu angajații 
ă devină vizibili. Simteam 

i, căci acesta a fost încă de la 
țelegeri rezultate tocmai din 

intre angajați, căci influențele 
te ori diferite și greșit înțelese 

le angajaților și am organizat 
 bază. O categorie se referă la 
tualitate, întocmire referate, 
olo de cerințele clare, cealaltă 
. Eu îmi doream și îmi doresc 

e. Să pună pe primul loc 
la rândul lor. Așadar, nu este 
e aici, întrebarea s-a conturat 

minare adâncă, de implicare 

ceste două categorii: în vârful 
onale), iar sub nivelul apei se 
atitudinea”. Acești conductori 
e și totodată definesc impactul 
 imaginii instituției. 

i idei de bază cu scopul de a 

 în felul acesta? De ce nu am 
e mai multe ori raspunsul era, 

i treaba mea să îmi dovedesc 
re erau obișnuiți să facă totul, 



                                    

 

nu genera întotdeauna cele mai 
despre ce urmează să ducem la
credințele împământenite în in
relaționale ale angajaților. Făc
fidelizarea lor vine o dată cu cre

2. Să descopăr și să im
personal de valori ar putea co
implementez valorile mele de 
început valorile mele personale
fost prima tehnică de care m-am

3. M-am conectat din c
din afara instituției. Recunosc
făcea să mă simt lipsită de 
managementul instituțional. Da
care mai tarziu se pot transform

În acest context, aparten
şi este susţinută atât prin preo
fiecăruia şi respectarea contrib
pentru toţi. 

Dezvoltarea încrederii s
în cadrul organizaţional: accep
asumat de către toţi membrii, c
şi unanimă, tolerarea erorilor 
împreună, acordarea suportului,
a informaţiilor, corectitudinea, i

Concluzia este una singură: 
începi să conduci organiza
icebergului”. Tocmai acolo se

5. Măsuri lua
îmbunătățiri/ref

 Patrimoniul Centrului Cu
unor bunuri aflate în propriet
teritoriale, după caz, pe care 
instituției. 

 Clădirea Centrului Cultur

- Sala pentru spectacole cu 
- Sala pentru ședințe dotată
- Foaier 
- Clubul pensionarilor 
- Biblioteca orășenească 
- Birou manager 
- Birou personal administra
- Sala pentru dans sportiv 
- Sala de informatică dotată
- Cabină pentru artiști 
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le mai bune rezultate. Prin implicarea angajaților în
cem la îndeplinire, am oportunitatea de a săpa ma
 în instituția noastră și de a pătrunde sub nivelu
r. Făcându-i să se simtă importanți, că au liberta
 cu creșterea sentimentului de stimă de sine. 

 să implementez valori puternice. M-am întrebat 
tea conduce instituția pe care o conduc către suc
le de încredere, pe care mă bazez? Ca manager

sonale se aliniază valorilor organizației și ”puterea
am folosit.  

t din ce în ce cu mai mulți oameni și la nevoie, a
cunosc că la început mi-a fost greu să cer părerea
tă de experiență, lipsită de idei sau cu lipsur

Dar „la o cafea” se pot afla multe lucruri și se
sforma în lucruri mărețe.    

partenenţa la o organizaţie are un rol semnificativ 
n preocupări afective reciproce ale membrilor, câ
contribuţiei personale la construirea sistemului d

derii se realizează mai ales prin intermediul compo
 acceptarea ideilor, exprimarea dezacordului în ter
brii, clarificarea aspectelor controversate până la î
orilor minore, includerea celorlalţi în activităţile
rtului, cererea şi oferirea feedback-ului constructiv
inea, integritatea, etc. 

ură: nu există un „moment potrivit” să te op
nizația. Nu ne este permis să ne distragem 
olo se află oportunitatea reală.  

luate pentru gestionarea patrim
i/refuncționalizări ale spațiilor 

lui Cultural „Nicolae Iorga” este format din drep
oprietatea publică sau privată a statului și/sau a
 care le administrează în condițiile legii sau în

Cultural  Nicolae Iorga” Vălenii de Munte cuprin

ole cu dotări moderne, balcon și o capacitate de 274
 dotată cu videoproiector 

 

inistrativ 
ortiv și dans modern, dotată corespunzător 
 dotată cu calculatoare (depășite din punct de veder

                                

ților într-un dialog față-în-față 
pa mai adânc în obiceiurile și 
nivelul apei, către așteptările 
libertate și putere de decizie, 

trebat ce valori ale sistemului 
re succes și cum aș putea să 
anager, am crezut încă de la 
uterea exemplului personal” a 

voie, am consultat pe cineva 
ărerea altcuiva din afară; mă 
lipsuri în ceea ce privește 

și se pot naște idei geniale, 

ficativ în antrenarea încrederii 
lor, cât şi prin recunoaşterea 
ului de norme reprezentativ 

comportamentelor manifestate 
 în termeni de respect mutual 
nă la înţelegerea lor completă 
ităţile proprii pentru a lucra 
tructiv, împartăşirea constantă 

te oprești din a căuta și să 
agem atenția de la „inima 

trimoniului instituției, 

in drepturi și obligații asupra 
i/sau a unității administrativ-
sau în proprietatea privată a 

 cuprinde următoarele spații: 

 de 274 de locuri 

 vedere al performanței) 



                                    

 

- Spațiu pentru arhivă 
- Bucătărie parter și etaj 
- Doua magazii depozitare 
- Grupuri sanitare 
 

Conform Regulamentului c
acestuia poate fi îmbogățit si co
comodat sau prin transfer, cu 
administrației publice centrale 
unor persoane fizice din țară și 

Gestionarea cu mare grijă
permanentă a managementului
măsurile legale privind organ
înregistrarea rezultatelor inv
procedurilor proprii privind 
valorificarea și scoaterea din 
stocurilor, atribuirea contractelo

De o importanță majoră în p
de Funcționare la Incendiu. În a
de Urgență în vederea execu
Funcționare la Incendiu pe di
instalații hidranți interiori, ins
supraveghere. Aceste categorii 
au fost completate de o serie de
spațiilor existente în Centrul Cu

În anul 2019 s-a obținut Au

6. Măsuri luate în 
altor organisme 

În perioada 01.01.2017
Măsurile care au fost stabilite p
termenele stabilite. 

În perioada 01.01.2018
abateri.  

În perioada 01.01.2019
abateri.  

În perioada 01.01.2020 
fost implementate cu succes de 
la termenele stabilite conform 
Primăriei orașului Vălenii de M

În perioada 01.01.2020
Curtea de Conturi Prahova și m
măsurile concrete ce s-au impu
îndeplinire conform notei de co
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zitare materiale consumabile și obiecte de inventar

tului cadru de organizare și funcționare al Centrul
it si completat prin achiziții, donații, precum si pri
er, cu acordul părților, de bunuri, din partea uno
ntrale si locale, a unor persoane juridice de drept
ară și străinătate. 

e grijă și competentă a patrimoniului instituție
entului în anul 2017 - 2020. În acest sens, men

organizarea și efectuarea operațiunii de invent
r inventarierii conform prevederilor legale, 
vind inventarierea, asigurarea integrității patrim
a din functiune a activelor fixe corporale, recep
ractelor de inchiriere etc.). 

ră în perioada analizată, au fost demersurile necesa
iu. În anul 2018 s-a primit Avizul din partea Inspec

executării unor lucrări de reparații pentru obț
 pe diverse categorii de lucrări: construcții, insta
ri, instalații electrice, instalații protecție la trăz
egorii de lucrări necesare obținerii Autorizației de 
erie de lucrări suplimentare de reparații, moderniza
trul Cultural al orașului Vălenii de Munte. 

ut Autorizația de Securitate la Incendiu. 

e în urma controalelor, verificării/auditării din 
isme de control în perioada raportată 

.2017- 31.12.2017 institutia a fost auditată și nu au
ilite pentru perioada auditată au fost atent urmărite

.2018- 31.12.2018 institutia nu a fost auditată 

.2019- 31.12.2019 institutia nu a fost auditată 

.2020 - 31.12.2020 institutia a fost auditată și rec
ces de conducerea instituției și de responsabil Comp
nform Raportului de Audit Public Intern nr. 6243
i de Munte. 

.2020 - 31.12.2020 instituția a fost supusă contr
și menționăm că recomandările auditorilor publ

 impus a fi luate în vederea înlăturării erorilor co
i de constate nr. 473/08.10.2020. 

                                

ventar 

entrului Cultural, patrimoniul 
 si prin preluarea în regim de 
ea unor instituții publice ale 
 drept public si/sau privat, a 

ției a fost o preocupare 
, menționez că au fost luate 
inventariere a patrimoniului, 
ale, precum și elaborarea 
patrimoniului (identificarea, 

 receptionarea și gestionarea 

necesare obținerii Autorizației 
Inspectoratului pentru Situații 
ru obținerea Aurorizației de 
i, instalații hidranți exteriori, 
la trăznet, sistem camere de 
iei de Funcționare la Incendiu 
ernizare și igienizare a tuturor 

 din partea autorității sau a 

i nu au fost constatate abateri. 
mărite și duse la îndeplinire la 

itată și nu au fost constatate 

itată și nu au fost constatate 

recomandările aplicate au 
l Compartiment Contabil până 
. 6243/10.03.2020 din cadrul 

 controlului efectuat de către 
r publici externi cu privire la 
lor constatate, au fost duse la 



                                    

 

D. 

1. Analiza datelor
contabil al perio

 Situația economi

 

Nr.crt. 

(1) 
1. TOTAL VENITU

1.a. Venituri prop
1.a.1. Venituri din 
1.a.2. Alte venituri
1.b. Subvenții/alo
1.c. Alte venituri

2. TOTAL CHELTU
2.a. Cheltuieli de 
2.a.1. Cheltuieli cu
2.b. Cheltuieli cu 
2.b.1. Cheltuieli pe
2.b.2. Cheltuieli cu
2.b.3. Cheltuieli cu
2.c. Cheltuieli de c

 

Pe tot parcursul anului 2
şi gestionare a mijloacelor finan
performante şi pentru promova
eficient resursele publice asigu
Cu privire la plăţile / cheltuieli
în sensul eficientizării utilizării
necesare pentru bunul mers al in

 În urma consultării datelo
parțial din venituri proprii, am
1.a.2. sunt foarte mici compar
Cultural sunt gratuite pentru ben
 De asemenea, se poate
instituțiilor publice care doresc 

 Ponderea venitu
3,68%. 
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 Evoluția situației economico-financiare a in

telor financiare din proiectul de managemen
erioadei raportate 

nomico-financiară a instituției în perioada 1 ian 

Categorii 

(2) 
NITURI, din care: 570,00
i proprii, din care: 21,00 
ri din activitatea de bază 18,00 

enituri proprii   3,00 
ții/alocații 549,00
ituri - 
ELTUIELI, din care: 570,00

eli de personal, din care: 225,00
ieli cu salariile 225,00
eli cu bunuri și servicii, din care: 260,00
ieli pentru proiecte 150,00
ieli cu colaboratorii 50,00 
ieli cu întreținerea 60,00 

eli de capital 85,00 

nului 2017, instituţia a căutat să pună în practică pri
r financiare şi a resurselor umane, pentru asigurare
omovarea patrimoniului şi prestigiului cultural al 
 asigurate de Consiliul Local prin subvenție/alocaţ
ltuielile înregistrate în 2017, s-au găsit soluţii pent

ilizării banilor publici şi a reducerii unor cheltuieli 
rs al instituției.  

i datelor contabile referitoare la bugetul instituțiilo
rii, am constatat că în anul 2017 veniturile stipula
omparativ cu capitolul 1.b., întrucât spectacolele
tru beneficiari, cheltuielile necesare fiind acoperite
poate observa că Centrul Cultural nu încasea
oresc să desfășoare activități în colaborare cu Cent

veniturilor proprii înregistrate în anul 2017 din 

                                

re a instituției 

ement corelat cu bilanțul 

 ian – 31 dec 2017 

Anul 2017 
(mii lei) 

(3) 
0,00 

 
 
 

9,00 

0,00 
5,00 
5,00 
0,00 
0,00 

 
 
 

tică principiile de eficientizare 
gurarea unor rezultate cât mai 
ral al instituţiei. S-au utilizat 

/alocaţie de la bugetul de stat. 
ii pentru optimizarea acestora 
ltuieli în favoarea altora, strict 

țiilor finanțate integral sau 
stipulate la punctele 1.a.1, și 
colele organizate de Centrul 
perite din subvenții. 

ncasează venituri din partea 
u Centrul Cultural. 

7 din totalul veniturilor este: 



                                    

 

 Situația economi

 

Nr.crt. 

(1) 
1. TOTAL VENITU

1.a. Venituri prop
1.a.1. Venituri din 
1.a.2. Alte venituri
1.b. Subvenții/alo
1.c. Alte venituri

2. TOTAL CHELTU
2.a. Cheltuieli de 
2.a.1. Cheltuieli cu
2.b. Cheltuieli cu 
2.b.1. Cheltuieli pe
2.b.2. Cheltuieli cu
2.b.3. Cheltuieli cu
2.b.4. Alte cheltuie
2.b.5. Reparații cur
2.c. Cheltuieli de c

 

Pe tot parcursul anului 2
şi gestionare a mijloacelor finan
performante şi pentru promova
eficient resursele publice asigu
Cu privire la plăţile / cheltuieli
în sensul eficientizării utilizării
necesare pentru bunul mers al in

 În urma consultării datelo
parțial din venituri proprii, am
1.a.2. sunt foarte mici compar
Cultural sunt gratuite pentru ben
 De asemenea, se poate
instituțiilor publice care doresc 

 Ponderea veniturilor prop
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nomico-financiară a instituției în perioada 1 ian 

Categorii 

(2) 
NITURI, din care: 937,00
i proprii, din care: 13,00 
ri din activitatea de bază 12,00 

enituri proprii   1,00 
ții/alocații 924,00
ituri - 
ELTUIELI, din care: 937,00

eli de personal, din care: 300,00
ieli cu salariile 300,00
eli cu bunuri și servicii, din care: 637,00
ieli pentru proiecte 190,00
ieli cu colaboratorii 55,00 
ieli cu întreținerea 95,00 

heltuieli cu bunuri și servicii 71,00 
ții curente 150,00

eli de capital 76,00 

nului 2018, instituţia a căutat să pună în practică pri
r financiare şi a resurselor umane, pentru asigurare
omovarea patrimoniului şi prestigiului cultural al 
 asigurate de Consiliul Local prin subvenție/alocaţ
ltuielile înregistrate în 2018, s-au găsit soluţii pent

ilizării banilor publici şi a reducerii unor cheltuieli 
rs al instituției.  

i datelor contabile referitoare la bugetul instituțiilo
rii, am constatat că în anul 2018 veniturile stipula
omparativ cu capitolul 1.b., întrucât spectacolele
tru beneficiari, cheltuielile necesare fiind acoperite
poate observa că Centrul Cultural nu încasea
oresc să desfășoare activități în colaborare cu Cent

r proprii înregistrate în anul 2018 din totalul venitu

                                

 ian – 31 dec 2018 

Anul 2018 
(mii lei) 

(3) 
7,00 

 
 
 

4,00 

7,00 
0,00 
0,00 
7,00 
0,00 

 
 
 

0,00 
 

tică principiile de eficientizare 
gurarea unor rezultate cât mai 
ral al instituţiei. S-au utilizat 

/alocaţie de la bugetul de stat. 
ii pentru optimizarea acestora 
ltuieli în favoarea altora, strict 

țiilor finanțate integral sau 
stipulate la punctele 1.a.1, și 
colele organizate de Centrul 
perite din subvenții. 

ncasează venituri din partea 
u Centrul Cultural. 

 veniturilor este: 1,39%. 



                                    

 

 Situația economi

 

Nr.crt. 

(1) 
1. TOTAL VENITU

1.a. Venituri prop
1.a.1. Venituri din 
1.a.2. Alte venituri
1.b. Subvenții/alo
1.c. Alte venituri

2. TOTAL CHELTU
2.a. Cheltuieli de 
2.a.1. Cheltuieli cu
2.b. Cheltuieli cu 
2.b.1. Cheltuieli pe
2.b.2. Cheltuieli cu
2.b.3. Cheltuieli cu
2.b.4. Alte cheltuie
2.b.5. Reparații cur
2.c. Cheltuieli de c

 

Pe tot parcursul anului 2
şi gestionare a mijloacelor finan
performante şi pentru promova
eficient resursele publice asigu
Cu privire la plăţile / cheltuieli
în sensul eficientizării utilizării
necesare pentru bunul mers al in

 În urma consultării datelo
parțial din venituri proprii, am
1.a.2. sunt foarte mici compar
Cultural „Nicolae Iorga” sunt 
subvenții. 

 Menționăm că pe perioad
obținerii autorizației de securita
instituției au fost reduse sau sus

 De asemenea, se poate ob
partea instituțiilor publice care d

 Ponderea veniturilor prop
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nomico-financiară a instituției în perioada 1 ian 2

Categorii 

(2) 
NITURI, din care: 1.243,00
i proprii, din care: 9,00 
ri din activitatea de bază 8,50 

enituri proprii 0,50 
ții/alocații 1.234,00
ituri - 
ELTUIELI, din care: 1.234,00

eli de personal, din care: 349,00
ieli cu salariile 349,00
eli cu bunuri și servicii, din care: 894,00
ieli pentru proiecte 220,00
ieli cu colaboratorii 10,00 
ieli cu întreținerea 100,00

heltuieli cu bunuri și servicii 110,00
ții curente 372,00

eli de capital 82,00 

nului 2019, instituţia a căutat să pună în practică pri
r financiare şi a resurselor umane, pentru asigurare
omovarea patrimoniului şi prestigiului cultural al 
 asigurate de Consiliul Local prin subvenție/alocaţ
ltuielile înregistrate în 2019, s-au găsit soluţii pent

ilizării banilor publici şi a reducerii unor cheltuieli 
rs al instituției.  

i datelor contabile referitoare la bugetul instituțiilo
rii, am constatat că în anul 2019 veniturile stipula
omparativ cu capitolul 1.b., întrucât spectacolele
sunt gratuite pentru beneficiari, cheltuielile nece

perioada desfășurării lucrărilor de reparații și de m
ecuritate la incendiu, cursurile vocaționale, activităț
au suspendate, fapte care au influențat scăderea ven

ate observa că Centrul Cultural „Nicolae Iorga” 
e care doresc să desfășoare activități în colaborare c

roprii înregistrate în anul 2019 din totalul venitu

                                

 ian 2019 – 31 dec 2019 

Anul 2019 
(mii lei) 

(3) 
243,00 

234,00 

234,00 
9,00 
9,00 
4,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
2,00 

 

tică principiile de eficientizare 
gurarea unor rezultate cât mai 
ral al instituţiei. S-au utilizat 

/alocaţie de la bugetul de stat. 
ii pentru optimizarea acestora 
ltuieli în favoarea altora, strict 

țiilor finanțate integral sau 
stipulate la punctele 1.a.1, și 
colele organizate de Centrul 

e necesare fiind acoperite din 

și de modernizare în vederea 
ctivitățile organizate în incinta 
rea veniturilor proprii. 

 nu încasează venituri din 
orare cu Centrul Cultural. 

 veniturilor este: 2,13%. 



                                    

 

 

 Situația economi

 

Nr.crt. 

(1) 
1. TOTAL VENITU

1.a. Venituri prop
1.a.1. Venituri din 
1.a.2. Alte venituri
1.b. Subvenții/alo
1.c. Alte venituri

2. TOTAL CHELTU
2.a. Cheltuieli de 
2.a.1. Cheltuieli cu
2.b. Cheltuieli cu 
2.b.1. Cheltuieli pe
2.b.2. Cheltuieli cu
2.b.3. Cheltuieli cu
2.b.4. Alte cheltuie
2.b.5. Reparații cur
2.c. Cheltuieli de c

 

Pe tot parcursul anului 
şi gestionare a mijloacelor finan
performante şi pentru promova
eficient resursele publice asigu
Cu privire la plăţile / cheltuieli
în sensul eficientizării utilizării
necesare pentru bunul mers al in

 În urma consultării datelo
parțial din venituri proprii, am
1.a.2. sunt foarte mici compar
Cultural „Nicolae Iorga” sunt 
subvenții. 

 De asemenea, se poate ob
partea instituțiilor publice care d

 Ponderea veniturilor prop
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nomico-financiară a instituției în perioada 1 ian 2

Categorii 

(2) 
NITURI, din care: 547,00
i proprii, din care: 2,00 
ri din activitatea de bază 0 

enituri proprii 2,00 
ții/alocații 545,00
ituri 0 
ELTUIELI, din care: 547,00

eli de personal, din care: 400,00
ieli cu salariile 388,00
eli cu bunuri și servicii, din care: 147,00
ieli pentru proiecte 26,00 
ieli cu colaboratorii 9,00 
ieli cu întreținerea 80,00 

heltuieli cu bunuri și servicii 32,00 
ții curente 0 

eli de capital 0 

nului 2020, instituţia a căutat să pună în practică pri
r financiare şi a resurselor umane, pentru asigurare
omovarea patrimoniului şi prestigiului cultural al 
 asigurate de Consiliul Local prin subvenție/alocaţ
ltuielile înregistrate în 2020, s-au găsit soluţii pent

ilizării banilor publici şi a reducerii unor cheltuieli 
rs al instituției.  

i datelor contabile referitoare la bugetul instituțiilo
ii, am constatat că în anul 2020 veniturile stipula
omparativ cu capitolul 1.b., întrucât spectacolele
 sunt gratuite pentru beneficiari, cheltuielile nece

ate observa că Centrul Cultural „Nicolae Iorga” n
e care doresc să desfășoare activități în colaborare c

roprii înregistrate în anul 2020 din totalul venitu

                                

 ian 2020 – 31 dec 2020 

Anul 2020 
(mii lei) 

(3) 
7,00 

5,00 

7,00 
0,00 
8,00 
7,00 

 

 
 

tică principiile de eficientizare 
gurarea unor rezultate cât mai 
ral al instituţiei. S-au utilizat 

/alocaţie de la bugetul de stat. 
ii pentru optimizarea acestora 
ltuieli în favoarea altora, strict 

țiilor finanțate integral sau 
stipulate la punctele 1.a.1, și 
colele organizate de Centrul 

e necesare fiind acoperite din 

rga” nu încasează venituri din 
orare cu Centrul Cultural. 

 veniturilor este: 0,36%. 



                                    

 

 

2. Evoluția valorii indicat
performanță ale instituției 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performa

1. Cheltuieli pe beneficia
beneficiari 

2. Fonduri nerambursabile
3. Număr de activități educ
4. Număr de apariții media
5. Număr de beneficiari ne
6. Număr de beneficiari plă
7. Număr de expoziții/Num
8. Număr de proiecte/acțiu
9. Venituri proprii din activ
10. Venituri proprii din alte 

Nr. 
crt. 

Indicatori de perform

1. Cheltuieli pe beneficia
beneficiari 

2. Fonduri nerambursabile
3. Număr de activități edu
4. Număr de apariții media
5. Număr de beneficiari ne
6. Număr de beneficiari pl
7. Număr de expoziții/Num
8. Număr de proiecte/acțiu
9. Venituri proprii din acti
10. Venituri proprii din alte

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de perform

1. Cheltuieli pe beneficia
beneficiari 

2. Fonduri nerambursabile
3. Număr de activități edu
4. Număr de apariții media
5. Număr de beneficiari ne
6. Număr de beneficiari pl
7. Număr de expoziții/Num
8. Număr de proiecte/acțiu
9. Venituri proprii din acti
10. Venituri proprii din alte
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ndicatorilor de performanță în perioada raportată

formanță 

neficiar (subvenție + venituri +cheltuieli de cap

sabile atrase (lei) 
ți educaționale 
 media (fără comunicate de presă) 

neplătitori 
iari plătitori 
ii/Număr de reprezentații/ Frecvența medie zilnică

țiuni culturale 
in activitatea de bază 
in alte activități 
rformanță 

neficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de ca

rsabile atrase (lei) 
ți educaționale 

i media (fără comunicate de presă) 
ciari neplătitori 
ciari plătitori 
ții/Număr de reprezentații/ Frecvența medie zilnică

țiuni culturale 
in activitatea de bază 
in alte activități 

rformanță 

neficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de ca

rsabile atrase (lei) 
ți educaționale 

i media (fără comunicate de presă) 
ciari neplătitori 
ciari plătitori 
ții/Număr de reprezentații/ Frecvența medie zilnică

țiuni culturale 
in activitatea de bază 
in alte activități 

                                

ortată, conform criteriilor de 

Perioada 
evaluată 

2017 
de capital)/nr.de 85 lei 

0 
26 
28 
8000 
0 

ilnică 7/25 
30 
18,00 
  3,00 
Perioada 
evaluată 

2018 
de capital)/nr.de 107lei 

0 
26 
35 
8000 
0 

ilnică 9/25 
40 
12,00 
1,00 

Perioada 
evaluată 

2019 
de capital)/nr.de 147lei 

0 
26 
37 
8000 
0 

ilnică 7/21 
40 
8,50 
1,00 



                                    

 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de perform

1. Cheltuieli pe beneficia
beneficiari 

2. Fonduri nerambursabile
3. Număr de activități edu
4. Număr de apariții media
5. Număr de beneficiari ne
6. Număr de beneficiari pl
7. Număr de expoziții/Num
8. Număr de proiecte/acțiu
9. Venituri proprii din acti
10. Venituri proprii din alte

 

E. 

pentru îndeplinire

Se realizează prin raport

1. Viziune 
 

Cultura poate fi definit
spirituală, materială, intelectual
include nu numai artele și lite
sisteme de valori, tradiții, obic
privește cultura mai ales ca o c
se dezvoltă fiecare individ.  

Patrimoniul Cultural N
atare, indiferent de regimul de p
a valorilor, credințelor, cunoști
Național cuprinde toate elemen
lungul timpului.  

Unitatea acestui domen
evidentă. Ea a devenit perceptib
statistic faptul că măsurile lua
înțeles faptul că orice acțiune a
altor componente aflate în ace
patrimoniului natural sau cultur
sau imobil.  

Rolul educației artistice
fost recunoscut la nivel europ
educația artistică în ultima peri
1995, Consiliul Euopei a lansat

                                                                                               

53 

rformanță 

neficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de ca

rsabile atrase (lei) 
ți educaționale 

i media (fără comunicate de presă) 
ciari neplătitori 
ciari plătitori 
ții/Număr de reprezentații/ Frecvența medie zilnică

țiuni culturale 
in activitatea de bază 
in alte activități 

 

 Sinteza programelor și a planului de acțiun

linirea obligațiilor asumate prin proiectul de m

 

 raportare la:  

definită ca fiind întregul complex de caracteristic
lectuală și emoțională care caracterizează o societat
și literatura, ci și moduri de viață, drepturi funda

i, obiceiuri și credințe. Această definiție, chiar dac
 ca o caracteristică a grupului, a colectivității, a soc

ural Național reprezintă ansamblul resurselor mo
ul de proprietate asupra acestora, și care reprezintă 
unoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluți
lementele rezultate din interacțiunea dintre factorii

domeniu și a subdomeniilor care îl alcătuiesc 
rceptibilă, pe plan mondial, doar în ultimele patru 

ile luate în unul dintre subdomenii interacționa c
țiune asupra uneia dintre componentele patrimoniu
în aceeași arie geografică, indiferent dacă aceste
 cultural, ale patrimoniului material sau imaterial, 

rtistice în formarea competențelor tinerilor pentru 
 european. Organizațiile internaționale au arătat
a perioadă de timp, de aici rezultând dezvoltări d

 lansat un proiect major ce se centrează pe Cultură

                                

Perioada 
evaluată 

2020 
de capital)/nr.de 136,75 lei 

0 
7 
5 
4000 
0 

ilnică  
11 
0 
2,00  

cțiune  

l de management 

teristici distinctive de natură 
ocietate sau un grup social. Ea 
i fundamentale ale persoanei, 
iar dacă extrem de generoasă, 
i, a societății, înăuntrul cărora 

lor moștenite, identificate ca 
ezintă o mărturie și o expresie 
evoluție. Patrimoniul Cultural 
actorii umani și naturali, de-a 

tuiesc nu a fost întotdeauna 
 patru decenii, constatându-se 
iona cu celelalte. Astfel, este 
imoniului are influențe asupra 
acestea sunt sau nu părți ale 
terial, ale patrimoniului mobil 

pentru viață în secolul XXI a 
 arătat un interes crescut în 
ltări de politici cheie. În anul 
ultură, Creativitate și Tineret. 



                                    

 

Acesta a examinat pregătirea ex
și implicarea artiștilor profesion

UNESCO a fost o for
cultură în ultima decadă. Încă d
acționarii din domeniul educaț
asigure că predarea artelor câ
ultimul an de școală. Acesta a
punctul cultimant al unei cola
domeniul educației artistice. Co
culturale în toate societățile 
dezvoltarea capacităților indiv
diversității cultural următoar
transversale, incluzând conștie
cooperare în educație și perfecți

În anul 2005, Consiliu
culturale pentru societate, care 
de a promova identitatea cultura

Îndeplinirea obiectivelo
analizată este în strânsă legă
conștientizarea unui mesaj clar 

În demersul nostru de a
la premisa că, într-o accepţiu
distinctive spirituale, material
grup social. Cultura include 
fundamentale ale omului, sistem
privind Politicile Culturale, UN

Adăugăm următoarea pa
cu privire la rolul culturii în U
factor de dezvoltare socială și 
funcţiuni si implicaţii; cultura e
al individului si al societăţilor 
identităţii (individuale, de grup,
miză a diversităţii si diferenţei,
programe pro-active; cultura co
are un rol important în realizare
marginalizare; cultura este o for

De aceea, în perioada m
construind o imagine modernă,
să identific necesităţile şi aştep
mai bine receptate și posibil 
condiții de preț acceptabile; p
valorificare a patrimoniului.  

Practic, CCNI, dorește s
domeniile de competență, încer
comunitatea vălenară (în privin
pasiuni etc.).  

Calitățile unui bun ma
management: adaptabilitate, fl
ambiție. 
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tirea existentă pentru educație artistică în școlile sta
fesioniști și disponibilitatea activităților extracurric

o forță conducătoare în dezvoltarea inițiativelor de
 Încă din anul 1999, Directorul General al UNESC
educației artistice și culturale, pentru a face ceea
lor câștigă un loc special în educația fiecărui cop
esta a fost urmat de o conferință mondială la Lis
i colaborări internaționale de 5 ani între UNESC

ice. Conferința a afirmat nevoia de a stabili importa
țile (aprobarea dreptului omului la educație ș

 individuale; îmbunătățirea calității educației și 
mătoarea decadă accentuează clar importanța

știentizarea e). Mai mult decât atât, cadrul 
erfecționare în culturală și creativitatea.  
onsiliul Europei a lansat o Convenție Cadru as
, care a identificat nevoia țărilor europene de a pă
culturală, de a respecta diversitatea și de a încuraja 
ctivelor propuse în proiectul managerial cultura
ă legătură cu existența unei viziuni de ansamb
aj clar pe care instituția trebuie să-l promoveze.  
u de a reformula mesajul Centrului Cultural „Nico
cepţiune unanimă, cultura reprezintă „…întregu

riale, intelectuale si emoţionale ce caracterize
ude nu numai artele si literatura, ci si modu
istemele de valori, tradiţii si credinţe.” (Raport a

le, UNESCO - Mexic).  
area paradigmă europeană a culturii, asa cum este 
ii în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul E

și comunitară; în contextul dezvoltării durabi
ltura este un factor al calităţii vieţii; cultura trebuie
ăţilor – un element prin care acestea se diferenţiaz
e grup, regionale, naţionale etc.) si  
renţei, valori esenţiale care trebuie asumate si sus
tura contribuie la structurarea societăţii si a perso
alizarea integrării sociale si în respingerea oricărei
e o forţă de coeziune socială.  

mandatului am încercat o reformulare a percep
dernă, clară, coerentă si consistentă. Astfel, în viz
i aşteptările consumatorilor culturali, să identific p
sibil a fi vândute, evident în concordanță cu m
ile; pe de altă parte, am încercat o oarecare reo

ște să promoveze cultura locală, regională, națion
, încercând să mențină poziția de actor social de m
 privința educației, petrecerii timpului liber, valoriz

n manager, rămân, în concepția mea, aceleași me
ate, flexibilitate, idealism, claritate, entuziasm, in

                                

lile statelor membrie, precum 
acurriculare.  
elor de politică în educație și 

SCO a făcut un apel la toți 
e ceea ce este necesar să se 

rui copil, de la creșă până în 
 la Lisabona, pentru a marca 
NESCO și partenerii săi din 
portanța educației artistice și 

ație și participare culturală; 
iei și promovarea exprimării 

ța competențelor cheie 
adrul strategic al UE pentru 

dru asupra valorii moștenirii 
e a păstra resursele culturale, 
curaja dialogul intercultural.  
ultural din această perioadă 

ansamblu asupra acestora și 

„Nicolae Iorga” am plecat de 
regul complex de elemente 
erizează o societate sau un 

oduri de viaţă, drepturile 
aport al Conferinţei Mondiale 

 este prezentată în Rezoluţia 
iliul Europei: cultura este un 

bile, cultura are multiple 
rebuie privită ca mod de viaţă 
renţiază; cultura este expresia 

 si susţinute prin demersuri si 
 personalităţii umane; cultura 
ricărei forme de excluziune si 

percepţiei publice a instituţiei, 
 în viziunea mea, am încercat 
ntific produsele culturale cele 
 cu misiunea instituției și în 
re reorientare a activităţii de 

 națională și internațională, pe 
l de maximă impotanță pentru 
alorizarea talentelor și a unor 

și menționate în proiectul de 
sm, inteligibilitate, unicitate, 



                                    

 

Așadar, viziunea strate
activitatea organizațiilor națio
Culturii):  

Centralitatea culturii în
pe care o 

 
2. Misiune 
Centrul Cultural „Nic

comunității, privind afirmare
patrimoniu, susține, păstrează ș

Activitatea  Centrului C
tuturor cetățenilor indiferent 
dezvoltării libere și a adaptării 
de moralitate. 

În realizarea activită
specialitate, organizații nonguv
și persoane fizice. 

Centrul Cultural „Nico
autoritatea locală, asigurând b
colaborator, precum și un parten

În plan managerial ne-
comune cu structuri instituţion
următorii ani să fie consacraţ
Parteneriatele culturale vor fi în
proceda la realizarea de partene

În acest scop, au fost re
tematică abordată, în acest sens
minimal de activităti anuale c
încheierea unor parteneriate de 

Nu în cele din urmă, am
cu tot ceea ce presupune acest
vizibilitate optimă si integrarea
motive de întărire a credibilităţi
 

3. Obiective (gener

Centrul își desfășoară activitate

a) protejarea patrimoniului n
care aparțin moștenirii cultura
prezentului nostru;  

b) libertatea de creație, potrivi
faptelor și prestațiilor artistice d

c) primordialitatea valorii, asig
criteriilor specifice de evaluare 
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 strategică pe care o propunem nu este una nou
 naționale și internaționale (UNESCO, Consili

rii în societatea inclusivă și bazată pe dezvoltare
re o construim pentru generațiile de azi și de mâi

„Nicolae Iorga”al orașului Vălenii de Mun
marea, conservarea, transmiterea și conștie
ază și promovează valorile culturale și artistice lo

rului Cultural „Nicolae Iorga” al orașului Vălenii 
erent de rasă, naționalitate, vârstă, sex, etnie s
aptării lor în evoluțiile majore din cadrul societății

tivității sale specifice, Centrul Cultural colabo
onguvernamentale, persoane juridice de drept publ

„Nicolae Iorga” are misiunea de a participa la 
rând baza tehnică și materială de care dispune 
 partener în cadrul proiectelor organizate de autorit

-am axat pe stabilirea unor contacte şi elaboră
tituţionale şi cu parteneri culturali din judet și d
nsacraţi definitivării şi funcţionării eficiente a a
or fi în continuare extinse şi dezvoltate la nivel reg
arteneriate la nivel naţional si internaţional. 
fost regândite programele și acțiunile culturale, car
st sens fiind necesară şi realizarea unui plan manag
ale care să contrabalanseze neajunsurile actuale 

ate de lungă durată, asigurând în acest fel continuita
ă, am insistat pe faptul că instituţia are nevoie de o

 acest lucru, adică o imagine consistentă, credibil
grarea tuturor valorilor adiacente, strategice si fav
bilităţii brand-ului.  

enerale și specifice) 

ivitatea pe baza următoarelor obiective generale:  

ui național al culturii tradiționale, potrivit căr
ulturale au calitatea de surse fundamentale ale c

potrivit căruia libertatea de exprimare artistică și d
istice de cultură tradițională reprezintă un drept fun

, asigurându-se condițiile morale și materiale pe
aluare și de selecție, de promovare și afirmare a cre

                                

na nouă și este în raport cu 
onsiliul Europei, Ministerul 

ltare durabilă și inteligentă 
 mâine. 

Munte servește intereselor 
nștientizarea valorilor de 
ice locale și naționale.  

ălenii de Munte se adresează 
tnie sau religie, în vederea 

cietății și a normelor generale 

colaborează cu instituții de 
public și/sau privat, precum 

pa la proiectele elaborate de 
pune instituția, fiind un bun 
autoritatea locală. 

elaborări de proiecte culturale 
și din exterior, urmând ca 

te a acestei reţele culturale. 
vel regional, iar în final se va 

le, care să fie diversificate ca 
 managerial şi a unui program 
tuale şi care să se bazeze pe 
tinuitatea actului cultural.   
ie de o campanie de branding 

redibilă, cresterea notorietăţii, 
 si favorabile a fi utilizate ca 

 

vit căruia valorile și bunurile 
 ale cunoașterii trecutului și 

și de comunicare publică a 
pt fundamental;  

ale pentru susținerea aplicării 
e a creativității și talentului;  



                                    

 

d) autonomia instituțională,
educaționale și științifice nu po
concepții politice, situație socia

e) șanse egale la cultură și edu
tuturor cetățenilor la cultura 
spirituale a colectivităților, în to

f) principiul identității cultural
patrimoniului cultural naționa
spiritualității naționale.  

În conformitate cu aceste obiec
Munte sunt:  

În plan managerial general: 
 educarea științifică și artis
 sprijinirea tinerilor cercet
 elaborarea și editarea de s
 colaborarea cu Ministerul

și străine în vederea cuno
 îmbogățirea patrimoniulu

de artă și alte forme 
 susținerea formațiilor și a
 consolidarea spiritului de 

În planul resurselor umane: 
 asigurarea cu personal cal
 stabilirea unor sarcini pre
 ierarhizarea atribuțiilor 
 urmărirea respectării disc
 pregătirea continuă și spe
 asigurarea mobilității și co

În planul patrimonial 
 conservarea corespunzăto
 atragerea sumelor neces

necesare procesului de ins
 asigurarea valorificării su

În planul marketingului 
 identificarea de noi mijloa
 folosirea eficientă a bazei
 necesitatea impunerii uno

Munte și a structurilor com
 identificarea nevoilor p

întâmpinarea acestora 
 identificarea periodică a g

În plan educațional: 
 identificarea și implemen
 determinarea personalulu

organizate intern sau exte
În planul bazei tehnico-materi
 asigurarea resurselor fin

modernizări 
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ală, potrivit căruia inițierea și desfășurarea
 nu pot fi restrânse pe criterii de naționalitate, et
 socială ori grad de cultură;  

i educație permanentă, conform căruia se asigur
ltura tradițională și educația permanentă, precum

n toată diversitatea acestora;  

turale în circuitul mondial de valori, potrivit căru
țional și promovarea în circuitul național și in

 obiective generale, obiectivele specifice ale Centr

 
 și artistică a publicului prin programe specifice 
cercetători și artiști valoroși în afirmarea lor 
ea de studii, publicații și materiale documentare 
isterul Educației, Cercetării și Tineretului, cu fund
 cunoașterii și afirmării valorilor culturii și civiliza
oniului instituției prin donații, achiziții, organizare

or și ansamblurilor artistice profesioniste 
lui de echipă 

 
nal calificat a tuturor sectoarelor de activitate 
ini precise pentru fiecare loc de muncă și salariat al

 
ii disciplinei profesionale 
și specializarea personalului existent 
ții și comunicării eficiente a personalului 

unzătoarea a patrimoniului și consolidarea acestuia
necesare achiziționării de instrumente muzicale

i de instruire a cursanților 
ării superioare a patrimoniului 

 mijloace de mediatizare și promovare 
 bazei materiale și patrimoniale pentru atragerea pu
rii unor elemente de identificare virtuală a Centru
lor componente 
ilor pieței culturale locale și adoptarea de ac

ică a grupurilor țintă, lărgirea acestora 

lementarea unor programe educaționale specifice 
nalului să participe la diverse programe de speci
u extern 
ateriale: 

or financiare pentru investiții, reparații și îmbun

                                

șurarea proiectelor cultural-
ate, etnie, vârstă, sex, religie, 

asigură accesul și participarea 
precum și dezvoltarea vieții 

vit căruia se asigură protejarea 
l și internațional a valorilor 

 Centrului Cultural Vălenii de 

u fundații, universități române 
ivilizației românești 
anizarea de tabere și expoziții 

riat al instituției 

estuia 
zicale și materiale didactice 

erea publicului 
Centrului Cultural Vălenii de 

de acțiuni care să vină în 

 
 specializare și policalificare 

 îmbunătățiri curente, dotări, 



                                    

 

In plan financiar: 
 accesarea de fonduri nera
 identificarea soluțiilor de 

 
4. Strategie cultura

Prezenta strategie sus
economic contemporan și recun
de educație, sănătate și mediu în

Cadrul teoretic, princip
strategie pot fi sintetizate după 

- dezvoltarea economic
durabilă, cele privind dezvolta
socială, economică și culturală,

- unul dintre principalele
dezvoltare este acela de a contr
consecință, de a participa la cr

- cultura, ca toate celel
stabilească sinergii cu celelalte 

- strategiile și politicile
agenților sociali la viața cultur
esențiale ale unei societăți de
bunăstare și apartenență, deter
excluziune, 

- satisfacerea drepturilo
declină prin asumarea de obliga

- strategiile și politicile
spirituală, creativă și materială
și, astfel, îmbunătățirea standard

Cultura reprezintă un do
se generalizează, pătrund și infl

Dezvoltarea sinergiilor
economic, educațional, al ocupă

Obiectivul strategic prin
existente prin diversificarea ofe
educație, cultură și coeziune soc

Alte obiective strategice

- creșterea calității serviciilor cu
- promovarea echității, coeziun
- dezvoltarea creativității și inov
- protejarea și valorificarea Patr
dezvoltare; 
- educație artistică și culturală c
- promovarea incluziunii sociale
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ri nerambursabile, finanțări și sponsorizări 
lor de mărire a veniturilor proprii și de economisire

lturală, pentru întreaga perioadă de managemen

 susține importanța, centralitatea sectorului cul
i recunoaște astfel locul de drept pe care cultura tre
ediu în orice strategie integrată de dezvoltare. 

rincipiile și orientările strategice generale care f
după cum urmează: 

onomică necesită stabilirea unui echilibru între 
ezvoltarea umană și bunăstarea personală a cetă
turală, 

alele obiective ale corelării valențelor sectorului 
 contribui la bunăstarea colectivă și individuală a
 la crearea unei societăți coezive și incluzive, 

 celelalte sectoare socio-economice, trebuie la râ
lelalte sectoare în scopul dezvoltării sale durabiile 

liticile sociale, alături de cele culturale, trebuie 
 culturală, pentru a se putea asigura pluralismul 
tăți democratice și care sunt de natură să conso

erminând astfel o dezvoltare coezivă și dimi

pturilor culturale este nu numai un drept fundame
 obligații și responsabilități la fiecare nivel de deciz

liticile publice trebuie să dezvolte și să susțină o
terială pentru a permite democratizarea accesului 

ardelor și nivelului de trai al cetățenilor.  

 un domeniu strategic de investiții pe termen lung
și influențează majoritatea subsectoarelor socioeco

rgiilor între sectorul culturii și alte sectoare de 
l ocupării și protecției sociale reprezintă o necesitat

ic principal are în vedere extinderea și susținerea 
rea ofertei culturale, cu scopul creșterii accesului 
ne socială. 

tegice: 

iilor culturale și îmbunătățirea accesului cetățenilor
eziunii sociale și cetățeniei active; 

 și inovării la toate nivelele de educație și formare;
ea Patrimoniului Cultural Imaterial ca sursă identita

urală către un număr cât mai mare de beneficiari; 
 sociale prin intermediul dialogului intercultural; 

                                

misire 

ement 

ui culturii în peisajul socio-
tura trebuie să îl ocupe alături 

care fundamentează prezenta 

 între nevoile de dezvoltare 
a cetățenilor și prosperitatea 

orului culturii cu strategiile de 
ală a cetățenilor și, pe cale de 

e la rândul său să caute și să 
biile și integrate, 

ebuie să susțină participarea 
smul și diversitatea, elemente 
consolideze sentimentele de 

i diminuarea fenomenelor de 

damental al cetățenilor, ci se 
decizie publică, 

țină oportunitățile de natură 
sului și participării la cultură 

n lung, cu efecte care în timp 
cioeconomice. 

re de activitate, precum cel 
cesitate. 

inerea infrastructurii culturale 
sului populației la informație, 

țenilor la informația culturală; 

mare; 
dentitară și resursă pentru 

 



                                    

 

- promovarea unor cursuri de fo
economice creative; 
- promovarea turismului cultura

Protejarea patrimoniulu
mediului. Patrimoniul reprezin
noastre trebuie înțeleasă şi păst
acest lucru se dovedește nedorit

Centrul Cultural „Ncola
pe programe multianuale și pr
depășesc durata unui exercițiu 
eficiență, eficacitate, economic
atinge obiectivele și țintele prop

Nicio strategie culturală
Europei înseamnă atât participa
prin diversitate, cultura europea
alte culturi, de a înțelege și pro
proiecte comune, transfrontalier

Faza superioară o repre
artiști din toată Europa. Încuraj
strategia Uniunii de încurajar
beneficiază de linii speciale de 

Nivelul superior,  este î
țările europene care construies
(creative, logistice, financiare) 
origine.   

Pe scurt, o prioritate d
europeni, o reprezintă găsirea m
de proiecte de colaborare cu pa
parteneri europeni finanțat prin 

 

5. Strategie și plan

 Centrul Cultural „Nicola
compus din diferite categorii de
diferite (elevi, specialiști în etn
publicului larg in general, situa
Valea Teleajenului.  

Stakeholderi  

1. Publicul țintă: princip

2. Partenerii: instituții, a

3. Finanțatorii: Consiliu

 

Mesaj și tonalitate  
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i de formare/reconversie ocupațională către activită

cultural de interes județean și național. 
oniului cultural este la fel de importantă pentru
prezintă o „...mărturie şi o acumulare a trecutul
şi păstrată. ... Trebuie lăsată spre cercetare generaț
nedorit de scump” (Simon Mundy – Politici cultura

Ncolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte își baz
și proiecte culturale realizate în perioade de tim

ercițiu bugetar. Această strategie va fi continuată 
nomicitate, fără de care în contextul socio-econom
le propuse.   

lturală nu poate face abstracție de faptul că aparten
rticiparea cu specificul național la concertul europ
uropeană în ansamblul ei, cât, mai ales, capacitatea
 și promova diversitatea, dar, în primul rând, capa
ntaliere.  

o reprezintă programele comune stabilite între ță
ncurajarea cooperării și mobilității europene reprez
curajare a dialogului cultural între țările memb
ale de finanțare prin programul Europa Creativă.  

 este însă adus de parteneriatele dintre instituții sa
struiesc împreună un proiect cultural punând la b
ciare) și care, la final, își prezintă produsul artist

tate din acest punct de vedere, al cooperării cult
sirea mijloacelor necesare și crearea abilităților po
 cu parteneri europeni, și ne gândim astfel la înscr

at prin programul Europa Creativă. 

plan de marketing 

Nicolae Iorga” al orașului Vălenii de Munte se adr
orii de vârstă (copii, tineri 18-30 de ani, adulți și vâ
 în etnografie și istorie, cercetători, artiști, oamen
l, situat la o distanță de 30 km față de Municipiu

rincipalul beneficiar al activității Centrului. 

ții, autorități, centre, ONG-uri, artiști, academicie

nsiliul Local, Consiliul Județean, Ministerul Cultur

                                

ctivități 

pentru omenire ca protejarea 
recutului. ... Mărturia istoriei 
enerațiilor viitoare chiar dacă 
ulturale, un scurt ghid). 

și bazează strategia culturală 
de timp determinate, care nu 
nuată ținând cont de „triada” 
conomic actual nu vom putea 

apartenența la marea familie a 
l european, îmbogățind astfel, 
acitatea de a intra în dialog cu 
, capacitatea de a participa la 

țări și rezidențele pentru 
 reprezintă direcții esențiale în 
membre și aceste activități 

 

ții sau operatori culturali din 
d la bătaie mijloacele proprii 
l artistic respectiv în țările de 

rii culturale cu terți parteneri 
ilor potrivite pentru realizarea 
a înscrierea  într-un proiect cu 

 se adresează unui public larg, 
ți și vârstnici), având ocupații 
oameni de cultură etc.) dar și 
nicipiul Ploiești, reprezentând 

emicieni, parteneri media  

 Culturii, sponsori etc.  



                                    

 

Mesajul general al Cen
tradiția populară, să contribuie l
să solidifice deopotrivă publicu
și de publicul țintă specific, me
transmită informații și să indu
poate varia și ea, de asemene
academică.  

Poziționare/Concurență

În zona Văii Teleajenul
reprezintă un așezământ cultur
biblioteci orășenești, ale unei 
ansamblu folcloric profesionist,
și reprezentării tradiției în zonă
prin colectivul de specialiști în 
direct. Există, însă, Muzeul Me
ONG-uri care se intersectează
cursuri și alte manifestări leg
Cultural, deoarece toți acești ac
și vizibilitatea acestuia.  

Identitate  

CCNI dispune de un lo
promovare ale Centrului folo
recunoscut și de diferențiat.  

Canale  

Pentru publicitatea nec
tradiționale de factură locală/jud

Pe partea de online, Cen
www.centrulculturalvaleni.ro. C
poze, video-uri despre evenime

Pe partea de evenimente
promovează prin Cursurile Uni
Folclor „Dor de Munte”, Festiv
lasăr de carte, simpozioane, ses
pe plan local și regional, sau pa
manifestări organizate de alți ac

Materiale  

În prezent, Centrul Cu
fluturași, afișe, bannere, trofe
tradiționale prezentate la diferit

Direcții potențiale de pr

Pe lângă canalele și m
Cultural Vălenii de Munte își po

Materiale:  
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al Centrului Cultural „Nicolae orga” vizează să
ibuie la conștientizarea importanței moștenirii cultu
ublicului identitatea tradițională românească. În fu
ic, mesajul Centrului Cultural se adaptează astfel în
ă inducă impresia, atitudinea și/sau comportame
emenea, de la una caldă, prietenoasă, entuziastă, 

rență  

ajenului, Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al ora
 cultural de o importanță însemnată. CCNI poate
 unei corale profesioniste de muzică coralră și
ionist, fiind pilonul oficial și cel mai în măsură să v
n zonă, precum și să contribuie la aceasta prin patr
ști în domeniu. Astfel, pe aria domeniului său, CC

eul Memorial ”N. Iorga”, Clubul Copiilor din Văle
ctează cu Centrul pe aria sa de activitate prin, 
ri legate de tradiția populară. Acest lucru este 
ești actori pot deveni parteneri pentru CCNI și pot 

 un logo propriu care îi creează o identitate unitar
i folosesc aceste elemente, alcătuind o prezen

a necesară promovării Centrului Cultural, func
ală/județeană.  

e, Centrul Cultural „Nicolae Iorga” a realizat crear
. CCNI beneficiază de pagină de Facebook u

enimentele trecute și viitoare.  

imente, Centrul Cultural  „Nicolae Iorga” Văl
ile Universitații Populare de Vară „Nicolae Iorga”
, Festivalul Național Coral de Colinde „Leru-i Ler
ne, sesiuni de comunicări științifice organizate îm
 sau participă prin intermediul coralei și al ansambl

ți actori, pe plan local, regional, național și intern

ul Cultural Vălenii de Munte își promovează a
, trofee, video-uri, patrimoniul material format d
diferite evenimente.  

de promovare  

și materialele folosite precum și evenimentele
și poate dezvolta promovarea în următoarele dire

                                

ză să mențină în actualitate 
ii culturale, să reamintească și 
. În funcție de produsul oferit 
stfel încât să atragă atenția, să 
rtamentul dorite. Tonalitatea 

ziastă, la una pragmatică sau 

al orașului Vălenii de Munte 
poate furniza serviciile unei 
lră și religioasă și ale unui 
ră să vegheze asupra păstrării 
in patrimoniul său material și 
ău, CCNI nu are un concurent 
in Vălenii de Munte, fundații, 
prin, simpozioane, expoziții, 
 este benefic pentru Centrul 
i pot contribui la promovarea 

 unitară. Toate materialele de 
rezentare coerentă, ușor de 

cționează canalele media 

t crearea unui website propriu 
ook unde publică informații, 

Vălenii de Munte se 
Iorga”, Festivalul Național de 

i Ler”, spectacole, concerte, 
ate împreună cu partenerii săi 
samblului folcloric la diferite 

i internațional.  

ază activitatea prin invitații, 
rmat din obiecte și costume 

entele deja stabilite, Centrul 
le direcții:  



                                    

 

1. Anuar al Centrului Cultural 

2. Publicații legate de tradiție, c

3. Materiale promoționale: pixu

În mediul online:   

În România probabil că exist
învechită/neatrăgătoare a obice
care s-a reușit crearea unor ma
care să fie plăcute și să stârnea
reinterpretarea tradițiilor în mu
fundal de interes al publicului 
local și regional ca furnizor d
accesibil, atractiv, modern, cr
socializare precum Facebook 
mai mare vizibilitate și aprecier
publicarea unor fotografii orig
descrieri. O altă platformă popu
înaltă calitate.  

1. Pagină web de prezentare a
principal furnizor al noutăților 
site să fie și sub formă indiv
Facebook. Acest calendar ar pu
mobil și integra cu alte aplicații

2. Înscrierea evenimentelor org
regionale, naționale.  

3. Creșterea vizibilității Bibli
percepției asupra acesteia, g
activităților de marketing și pub

4. Prezentări ale dansurilor pop
cu dansurile populare specifice
adresată până acum, dar care a
elemente de bază ale dansurilo
prezente constant în evenimente
vedere dispariția tradiției horelo
din generație în generație într-
lumea este dispusă să participe 
prea multe în acest domeniu, d
educative și ușor accesibile po
Cultural.  

Evenimente:  

1. Organizarea de cursuri: de în
de dansuri populare, de canto po

2. Organizarea de ateliere: conf
sticlă, modelaj în lut, sculptat, c
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ltural  

diție, cultură, artă  

e: pixuri, agende, căni, calendare culturale, insigne 

 există o informare deficitară, o accesibilitate 
 obiceiurilor populare, motivelor tradiționale etc. 
or materiale și/sau mijloace moderne de prezenta

stârnească un interes considerabil, deși există o pre
 în muzică, modă, design de mobilă și obiecte, a
icului român de actualizare a tradițiilor, CCNI poa
izor de conținut nou de prezentare a tradițiilor p
rn, creativ. Având în vedere prezența masivă a
ook și Instagram, unde fotografiile și imaginile de

preciere, o bună și ieftină metodă de informare și pr
ii originale, frumoase, profesioniste pe aceste re
ă populară este Youtube, unde Centrul ar putea crea

ntare a evenimentelor locale: CCNI poate să își s
ților legate de evenimente, artă și cultură. Prezen

 individuală detaliată, și sub formă de calendar
r ar putea fi creat și într-un format ce se poate des
licații de gestiune a calendarelor (de ex. Outlook, G

lor organizate de către CCNI pe site-uri agregatoar

 Bibliotecii Orășenești „Miron Radu Paraschiv
eia, gestionarea sistemului de comunicare pu
 și publicitate la bibliotecă  

or populare specifice zonei: crearea și publicarea d
ecifice zonei. O nevoie curentă a românilor care n
 care ar avea un potențial atractiv foarte mare, es

rilor populare pentru a putea participa la dansu
imentele marcante din viața oamenilor: nunți, botez
 horelor, nu mai există o continuitate de transmiter

-un cadru plăcut, accesibil, informal. Luând în
ticipe la cursuri profesioniste de dansuri populare 
niu, dar au nevoie totuși de o bază în această arie
ile pot fi o soluție bună de promovare a tradiției 

i: de învățare a instrumentelor muzicale, de învățar
anto popular, de dansuri moderne, de teatru etc.  

e: confecționare de podoabe tradiționale din mărge
lptat, cioplit, țesut, cusut, împletituri din fire vegeta

                                

signe etc.  

litate redusă și o prezentare 
e etc. Există puține cazuri în 
ezentare a tradițiilor populare 
ă o preocupare intensă pentru 
ecte, arhitectură etc. Pe acest 

poate să intervină la nivel 
țiilor populare într-un format 
sivă a tinerilor pe rețele de 
ile de calitate au parte de cea 

re și promovare ar fi crearea și 
ste rețele împreună cu scurte 

rea și acolo video-uri de o 

și stabilească o poziție de 
Prezentarea evenimentelor pe 
lendar integrat cu pagina de 
ate descărca pe calculator sau 

ok, Google Calendar).                          

gatoare de evenimente locale, 

aschivescu” și îmbunătățirea 
re publică și îmbunătățirea 

area de video-uri pe Youtube 
 care nu a fost recunoscută și 
are, este aceea de a cunoaște 
 dansurile și horele spontane 

i, botezuri, petreceri. Având în 
smitere a dansurilor populare 
ând în considerare că nu toată 
ulare și să investească resurse 
tă arie, niște video-uri scurte, 
diției și, implicit, a Centrului 

țarea a unor limbi străine, 

mărgele, pictură de icoane pe 
vegetale.  



                                    

 

3. Vizite la Biblioteca Orășen
parteneriat cu școlile vizite regu

4. Organizarea mai multor excu

5. Flashmob cu dansuri popul
simple prezentate în prealabil 
devenind în acest fel o resursă

6. Excursii la stână, gospodării
sau legendele locale.  

7. Organizarea de concursuri de
în același timp, a comunității în

Voluntariat:  

Având în vedere: 1. expunerea 
UE către formarea tinerilor pri
muncă și un avantaj competitiv
prin care să implice elevii/tiner
sau crearea de materiale, întruc
de Voluntari. 

 

6. Programe propuse pent

1. PROGRAMUL „CUL
Realizarea de manifestări cu
prelegeri, vernisaje expoziții, p
turistice importante de pe Va
culturii naționale. 

Parteneri: Academia Română,
Consiliul Local Vălenii de Mu
Cultură Prahova, Muzeul Jude
Prahova, Biblioteca Județeană „

2. PROGRAMUL „SUFL
Organizarea de expozitii, spect
instituțiile de învățământ norma
sunt copiii de toate vârstele din 

3. PROGRAMUL „
OBICEIURI” 

Realizarea de manifestări cu
folclorului, a portului și a cânte
obiceiurilor specifice anumitor 

Târgul Tradițional de STĂMĂ
folclorice de amatori și profesio

TÂRGUL DE CRĂCIUN reune
sărbătorilor de iarnă prin concer
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șenescă „Miron Radu Paraschivescu”: CCNI
te regulate la Bibliotecă, în cadrul programului „Bi

r excursii și tabere tematice  

populare sau dansuri moderne: aceste flashmob
alabil în video-uri pe Youtube și pot angrena astf
sursă educațională și un catalizator al comunității. 

odării tradiționale, alte locuri tradiționale sau care

suri de fotografie/video pentru crearea de conținut d
tății în promovarea tradițiilor populare.  

nerea din ce în ce mai redusă a tinerilor la tradițiile
lor prin voluntariat și 3. nevoia tinerilor din zonă d
petitiv pe piața muncii, CCNI poate organiza un 

ii/tinerii absolvenți sau studenți în organizarea dife
 întrucât managerul instituției a dobândit calificare

 pentru întreaga perioadă de management 

CULTURA VIE” 
ări cultural-artistice complexe: conferințe, mese

ții, proiecție de filme, manifestări artistice și conc
pe Valea Teleajenului, cu participarea unor pers

mână, Ministerul Culturii și Identității Naționa
e Munte, Drecția Județeană pentru Cultură Praho
l Județean de Artă Prahova, Muzeul Județean d

țeană „Nicolae Iorga”. 

SUFLET DE COPIL” 
, spectacole, concursuri și alte activități cultural ar
 normal și special de pe raza localității, în care pro
le din orașul nostru. 

„FOLCLOR MUZICAL-COREGRAFIC

ări cultural artistice și spectacole folclorice î
a cântecului popular autentic, a artei tradiționale, p
mitor perioade din an.  

ĂMĂRIA MARE și SERBĂRILE TOAMNEI –
rofesioniști din jud. Prahova și nu numai.  

 reunește artiști consacrați și amatori și aduce la V
 concerte de colinde și urături.  

                                

NI poate să organizeze în 
Biblioteca Vie” 

hmob-uri pot conține mișcări 
a astfel mai mulți spectatori, 

ității.  

au care fac parte din folclorul 

ținut de calitate și implicarea, 

țiile populare, 2. orientarea 
 zonă de a avea experiență de 
za un program de voluntariat 
ea diferitelor sale evenimente 
ificare (diplomă) ca Formator 

 mese rotunde, comunicări, 
și concerte, vizite la obiective 
r personalități de seamă ale 

aționale, CJPH, Primăria și 
Prahova, Centrul Județean de 
țean de Istorie și Arheologie 

ural artistice în colaborare cu 
re protagoniștii și beneficiarii 

AFIC, TRADIȚII ȘI 

rice în vederea promovării 
nale, precum și a tradițiilor și 

–adună anual ansambluri 

e la Vălenii de Munte bucuria 



                                    

 

4. PROGRAMUL „ARM
clasice și alte genuri m

Organizarea de evenimente cul
festivaluri consacrate de muzi
atragerea altui segment de publi

5. PROGRAMUL „TINE
Organizarea unui spectacol ded
respectiv 50 de ani de căsător
Ajutor Reciproc ”Armonia”. 

6. PROGRAMUL „CUL
Program ce are în vedere col
organizării unor activități extra
precum și la educație non-forma

Organizarea unor sesiuni de co
naționale. 

7. PROGRAMUL „SĂ C
Promovarea colecțiilor Bibliote
elevilor și tinerilor, precum și în

 

7. Proiecte din cad

1. PROGRAMUL ”CUL
 CURSURILE UNI

Ed. a LXIV-a (AUG
 ZIUA CULTURII 
 ZIUA UNIRII PR

manifestări cultura
 ”MĂRȚIOR PENT

a Mamei 
 9 mai – ZIUA ORA

STAT A ROMÂNI
 25 mai – ZIUA ERO
 1 DECEMBRIE 

istorice complexe 
 

2. PROGRAMUL ”SUFL
 ”FLORI DE PRI

mamelor, realizat 
Cultural, în parten

 ZIUA INTERNAȚI
 GALA MAJORAT

orașului Vălenii d
anului. 

 
3. PROGRAMUL ”F

OBICEIURI” 
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ARMONIA SUNETELOR” privind promova
uri muzicale 
te culturale cu alt gen muzical decât folclor și par
 muzică corală și religioasă în vederea diversific
e public. 

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE” 
ol dedicat persoanelor vârstnice, premierea cuplu
ăsătorie, program realizat în parteneriat cu autori

 

CULTURA IN ȘCOALĂ – ȘCOALA ÎN CULT
re colaborarea cu instituțiile școlare din localitat
i extrașcolare în care elevii să aibe acces la educa

formală prin organizarea de cursuri vocaționale. 

i de comunicări și simpozioane dedicate marilor p

SĂ CULTIVĂM DRAGOSTEA PENTRU LEC
ibliotecii Orășenești ”Miron Radu Paraschivescu”
m și înnoirea și îmbogățirea colecțiilor de cărți și p

 cadrul programelor 

CULTURA VIE”  
 UNIVERSITĂȚII POPULARE DE VARĂ ”
 (AUGUST)  

URII NAȚIONALE – 15 ianuarie – simpozion 
II PRINCIPATELOR ROMÂNE – 24 ianu
ultural-istorice complexe 
 PENTRU MAMA” – Spectacol de teatru dedic

 ORAȘULUI VĂLENII DE MUNTE, ZIUA IN
ÂNIEI, ZIUA EUROPEI – Manifestări cultura

A EROILOR 
IE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI –

 

SUFLET DE COPIL” 
 PRIMĂVARĂ” – expoziție de mărțișoare 
lizat de copiii inscrisi la cursurile vocaționale
arteneriat cu Clubul Copiilor  

ȚIONALĂ A COPILULUI – 1 IUNIE 
ORATULUI (decembrie) – Înmânarea diplom
enii de Munte elevilor care au împlinit vârsta

”FOLCLOR MUZICAL-COREGRAFIC

                                

movarea muzicii religioase, 

și participarea în cadrul unor 
versificării paletei artistice și 

 cuplurilor care împlinesc 40, 
 autoritățile locale și Casa de 

CULTURĂ” 
calitate, oferind posibilitatea 
ducație formală suplimentară, 
nale.  

rilor personalități ale culturii 

 LECTURĂ” 
vescu” cu precădere în rândul 

și publicații ale bibliotecii. 

RĂ ”NICOLAE IORGA”, 

 
 ianuarie – simpozion și 

 dedicat Zilei Internaționale 

UA INDEPENDENȚEI DE 
ulturale complexe 

– Manifestări cultural-

șoare și spectacol dedicat 
ionale din cadrul Centrului 

iplomelor de FIU/FIICĂ a 
sta de 18 ani în cursul 

AFIC, TRADIȚII ȘI 



                                    

 

 Târgul Tradiționa
POPULAR - Invita

 SERBĂRILE TOA
Moldova și din Eau

 Festivalul Naționa
interpreți iubitori 
orchestral 

 TÂRGUL DE CRĂ
 

4. PROGRAMUL ”ARM
clasice și alte genuri m
 FESTIVALUL NA

 
5. PROGRAMUL ”TINE

 ZIUA PERSOANE
 CONCURS DE ȘA
 CONCURS DE TA

 

 

 
6. PROGRAMUL ”CUL

 Proiectul ”ȘCOAL
preșcolari și celor d

 Proiectul ”I LOVE
nivele de cunoștințe

 Proiectul ”IH BIN.
 Ansamblul Folclor

populare pe grupe 
 ”MINI, MAXI, STE
 ”MINISTAR” – cu
 Proiectul ”MICII P
 Proiectul ”WISPER
 Simpozion ”MIHA

ADESEA DIN NEV
 Simpozion ”MIRO
 Simpozion ”NICHI
 ZIUA MONDIAL

REPREZENTARE
 Simpozion ”MIHA
 Simpozion ”ZIUA L
 Simpozion ”GEOR
 Simpozion ”Omagi
 Simpozion ”MIHA
 Simpozion ”OMAG

 
7. PROGRAMUL ”SĂ 

 Proiectul ”ÎMPRU
liceal din localitate

 Proiectul ”IN LUM
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țional de STĂMĂRIA MARE (august) – 
Invitați speciali din Cimișlia, Rep. Moldova 
 TOAMNEI - Festivalul Țuicii – Invitați speci

in Eaubonne, Franța 
țional de Folclor ”DOR DE MUNTE” (noiem
itori de folclor din toată țara, care  evolueaz

 CRĂCIUN (6 – 27decembrie)  

”ARMONIA SUNETELOR” privind promova
uri muzicale 
L NAȚIONAL CORAL DE COLINDE ”LERU

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE” 
ANELOR VÂRSTNICE – 1 octombrie - Specta

ȘAH 
E TABLE 

CULTURA IN ȘCOALĂ – ȘCOALA ÎN CULT
COALA ALTFEL” – spectacole de teatru o
celor din clasele primare 

OVE ENGLISH” – cursuri de limba engleză p
ștințe  

 BIN...” – cursuri de limba germană pe grupe d
olcloric ”TELEAJENUL” – cursuri de cant

e de vârstă 
I, STEP BY STEP” – cursuri de dansuri moder

curs de chitară 
ICII PIANIȘTI” – curs de pian 
ISPER” – curs de actorie 

IHAI EMINESCU” – 15 ianuarie –”SPIRITE
 NEVOIE” 
IRON RADU PARASCHIVESCU” – 17 februa
ICHITA STĂNESCU” – 31 martie 

DIALĂ A DIVERSITĂȚII CULTURALE PE
TARE – 21 mai 

IHAI EMINESCU” – 15 iunie 
IUA LIMBII ROMÂNE” – 31 august 
EORGE COȘBUC” – 20 septembrie 
magiu adus lui Miron Radu Paraschivescu” –
IHAIL SADOVEANU” – 19 octombrie 
MAGIU ADUS SAVANTULUI NICOLAE IOR

SĂ CULTIVĂM DRAGOSTEA PENTRU LEC
PRUMUTĂ O CARTE” – parteneriat cu inst

litate 
 LUMEA CĂRȚILOR” – achiziția de cărți și pu

                                

 PARADA PORTULUI 

i speciali din Cimișlia, Rep. 

(noiembrie) – adună tineri 
oluează cu acompaniament 

movarea muzicii religioase, 

ERU-I LER” 

Spectacol și recepție 

CULTURĂ” 
tru oferite gratuit elevilor 

leză pe grupe de vârstă și pe 

upe de vârstă 
 canto popular și dansuri 

oderne pe grupe de vârstă 

IRITELE MARI SE NASC 

februarie 

E PENTRU DIALOG ȘI 

– 2 octombrie 

E IORGA” – 27 noiembrie 

 LECTURĂ” 
u instituțiile de învățământ 

i și publicații periodice 



                                    

 

 

8. Alte evenimente, act
management 

 

Activitățile Centrului Cultu
strânsă colaborare cu instituțiil
locale, județene și naționale ș
interes în organizarea activită
2018.  

Denumirea activită

15 ianuarie - Ziua Culturii N
de ani de la nașterea poetului 
Eminescu  

24 ianuarie - 159 de ani 
Principatelor Române  

 

26 – 30 martie – Programul ”

27 martie – UNIREA BASA
ROMÂNIA –ANIVERSARE
(Prima etapă în realizarea Mari
Decembrie 1918) 

29 aprilie – Ziua Veteranilor d

9 MAI – Ziua Orașului Văle
Ziua Europei, Ziua Independ
României (1877), Victor
Națiunilor Unite în cel de-al 
Mondial (1945)  
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 activități specifice instituției, planificate 

i Cultural se vor desfășura și în următoarea perio
țiile de învățământ din localitate, cu organizați

nale și cu instituțiile de profil din sectorul publi
tivităților privind sărbătorirea CENTENARULUI 

PROGRAM CENTENAR 

2018 

ctivității Descrierea activi

urii Naționale – 168 
etului național Mihai 

Simpozion ”Mihai Eminesc
al Marii Uniri” (recitări, pr
Point, prezentare de carte, r

 ani de la Unirea 

- Simpozion  

”UNIREA – NAȚIUNEA
O !”   

- ceremonie oficială, depun
și moment artistic   la 
Eroilor   

- afișe, distribuirea 
CENTENAR 2018 

mul ”Școala Altfel” Proiecție de filme istoric
aniversării Centenarului Ma

BASARABIEI CU 
ARE CENTENAR 

a Marii Uniri de la 1 

- Simpozion, program 

- Expoziție de carte și 

- Excursie tematică la
Moldova (elevi și pro

nilor de Război Realizarea unui panou de 
ilustrează veteranii de răz
de Munte 

i Vălenii de Munte, 
ependenței de Stat a 
Victoria Coaliției 

al II-lea Război 

Parcul Eroilor –
Monumentului Eroilor  -
UNITĂȚII NAȚIONAL
unui număr de 1000 de plia
semnificația Monumentul
cuburi = 8 Provinci
inscripționarea numelui 
fiecărei provincii, unite într

                                

ate pentru perioada de 

 perioadă de management în 
anizațiile non guvernamentale 
l public, manifestând un real 

LUI MARII UNIRI în anul 

activităților 

inescu – promotor 
tări, prezentări Power 
arte, recital pian) 

IUNEA A FĂCUT-

 depuneri de coroane 
  la  Monumentul 

rea de Calendare 

istorice in contextul 
lui Marii Uniri 

ogram artistic 

arte și fotografii 

tică la Cimișlia, Rep. 
și profesori) 

ou de fotografii care 
e război din Vălenii 

– Semnificația 
- COMPEX AL 

ONALE (realizarea 
de pliante laminate cu 

entului Eroilor: 8 
rovincii Românești, 
elui și a steagului 
ite într-un singur stat: 



                                    

 

17 mai – ZIUA EROILOR (ÎN

  

1 IUNIE – Ziua Internațional

PROIECT – ”COPIL ÎN
UNITĂ” 

 

20 iunie – Simpozion ”Mihail 
– FĂURITOR AL
PRINCIPATELOR ROMÂN
de la deces) 

29 iunie – Ziua Drapelului Na

 

26 iulie – Ziua Imnului Națion
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România) 

- ceremonie oficială 
coroane, concert 

- Realizarea unui p
cuprindă statele mem
Europene 

 

R (ÎNĂLȚAREA) - Deplasare la Cim
Ceremonie oficia
candele, depuneri de
cu mesajul: ”CINS
NEAMULUI”, dec
eroilor cu panglici
cruci cu nume + 183 

- Plantarea unui num
stejari/ salcâmi egal
soldați căzuți pe câm
în Primul Răz
inmormântați la Vă
(272 de soldati) 

- invitați speciali din 
Moldova 

țională a Copilului  

 ÎN ROMÂNIA 

- Toți elevii din 
învățământ din loca
cadouri constând 
alimentare; 

- Colectarea de mes
elevilor, pe flutura
”CENTENAR 
DESPRE MAREA
vederea realizării 
mesaje pe pânz
Decembrie; 

- spectacole, expozi
asfalt, întreceri sport

ihail Kogâlniceanu 
AL UNIRII 

MÂNE” (126 de ani 

- Prezentări Power P
expoziție. 

lui Național Sfințirea Drapelului și arbo
Monumentul Eroilor 

țional - Distribuirea în școli
pliante laminate avân

                                

cială și depuneri de 

nui panou care să 
e membre ale Uniunii 

 Cimitirul Eroilor, 
oficială, aprindere 
eri de flori și coroane 

”CINSTE EROILOR 
, decorarea crucilor 
anglici tricolore (84 

83 necunoscuți) 

i număr de puieți de 
i egal cu numărul de 
pe câmpurile de luptă 

Război Mondial 
la Vălenii de Munte 

li din Cimișlia, Rep. 

din Instituțiile de 
n localitate vor primi 
stând în produse 

 mesaje din partea 
luturași inscripționați 
 – GÂNDURI 

REA UNIRE”, în 
zării unui colaj de 

pânză, pentru 1 

xpoziții, desene pe 
i sportive 
wer Point, prelegeri, 

i arborarea acestuia la 

școlile din oraș de 
te având tipărit Imnul 



                                    

 

 

12 – 17 august – Cursurile
Populare de Vară ”Nicolae Io

 

15 august – Târgul Tradițio
Maria Mare  

31 august – Ziua Limbii Rom

Simpozion: ”Mult e dulce 
limba ce-o vorbim!” 

15 septembrie – Ed. a V-a 
Național de Folclor ”DOR d
primi anul acesta numele
MUNTE,  DOR DE ROMÂNI

 

25 octombrie – Ziua Armatei 

 

27 noiembrie – Omagiu ad
Nicolae Iorga (78 de ani de la d

28 noiembrie – UNIREA BUC
ROMÂNIA – ANIVERSARE
(a doua etapă în realizarea Mar
Decembrie 1918) 

1 Decembrie - Ziua  Națională
– Aniversare Centenar – 10
Marea Unire 
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Național 

- Intonarea Imnului N
elevii fiecărei clase
de învățământ din or

surile Universității 
lae Iorga” 

- Sesiune de comunica
dl. Prof. de istorie I
Petre Țurlea ”CASA
VĂLENII DE MUN

- Spectacol de muzică
inspirație populară 
multimedia ”DACIK

țional de Sfânta – Parada Portului Popula

i Române 

dulce și frumoasă 

Simpozion: ”Mult e dulc
limba ce-o vorbim!” 

 

a a Festivalului 
OR de Munte”, va 
umele ”DOR DE 
MÂNIA” 

Ca element de noutate, fie
va trebui să interpreteze do
un cântec patriotic și s
costumul popular specific 
reprezintă (pe lângă doi
acompaniat) 

Ca și la ediția precedentă, 
premiu special, ce va 
”PREMIUL CENTENAR

matei Române  Alocuțiuni, prelegeri, depun
comemorare 

iu adus savantului 
 de la deces) 

Simpozion ”CONTRIB
NICOLAE IORGA L
UNIRE” 

A BUCOVINEI CU 
SARE CENTENAR 
a Marii Uniri de la 1 

Concurs ”UNIREA – UN
CREZ ȘI O DORINȚĂ”
elevi de nivel liceal din CN
(se vor acorda premii) 

țională  a  României 
100 de ani de la 

Simpozion ”VISUL CARE
100 DE ANI” 

Expoziție ”Marea Unire
paginile cărților” – Bibliote

Prezentarea Colajului de m
”CENTENAR – GÂNDU
MAREA UNIRE” 

                                

ului Național de către 
 clase din instituțiile 
 din oraș 
municare susținută de 
torie Ion Bocioacă și 
CASA REGALĂ ȘI 
 MUNTE” 

muzică electronică de 
ulară în prezentare 
ACIKA” 
opular 

e dulce și frumoasă 

ate, fiecare concurent 
eze două strofe dintr-

și să își prezinte 
ecific zonei pe care o 
ă doină și cântecul 

entă, se va acorda un 
 va purta numele 
NAR” 

, depuneri de coroane, 

TRIBUȚIA LUI 
A LA MAREA 

UN IDEAL, UN 
NȚĂ” organizat între 
din CNNI și LTARC 

CARE A DĂINUIT 

Unire oglindită în 
iblioteca ”MRP” 

i de mesaje pe pânză 
ÂNDURI DESPRE 



                                    

 

 

Activitățile Centrului Cultural s
colaborare cu instituțiile de înv
județene și naționale și cu inst
continuarea activităților.  

 

 

F. Previzionarea evolu
financiare ce ar trebui alocat

1. Proiectul de ven

 

Nr.crt. 

(1) 
1. TOTAL VENITU

1.a. Venituri prop
1.a.1. Venituri din 
1.a.3. Alte venituri
1.b. Subvenții/alo
1.c. Alte venituri

2. TOTAL CHELTU
2.a. Cheltuieli de 
2.a.1. Cheltuieli cu
2.a.2. Alte cheltuie
2.b. Cheltuieli cu 
2.b.1. Cheltuieli pe
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Acordarea de diplome 
premierea veteranilor care
viață din Vălenii de Munte

Ceremonie oficială și depun

SURVOL AVIATIC 
MILITARĂ organizate 
Forțelor Aeriene ”Henri Co

Distribuirea de insigne ”CE

Concert ”ECOUL C
PATRIOTICE” – cânte
patriotic interpretate în c
Uniri din 1918 

ltural se vor desfășura și în următoarea perioadă de
 de învățământ din localitate, cu organizațiile non 
u instituțiile de profil din sectorul public, manife

voluției economico-financiare a instituției, cu o e
 alocate de către autoritate, precum și a venituri

atrase din alte surse 

 

 

 venituri și cheltuieli pentru următoarea perioad

Categorii 

(2) 
NITURI, din care: 545,00
i proprii, din care: 11,00 
ri din activitatea de bază - 

enituri proprii 11,00 
ții/alocații 534,00
ituri - 
ELTUIELI, din care: 545,00

eli de personal, din care: 368,00
ieli cu salariile 368,00

heltuieli de personal - 
eli cu bunuri și servicii, din care: 177,00
ieli pentru proiecte 50,00 

                                

ome de onoare și 
r care mai sunt în 
unte 

 depuneri  de coroane 

IC ȘI PARADĂ 
zate de Academia 
nri Coandă” Brașov 

CENTENAR” 

 CÂNTECELOR 
cântece cu mesaj 

 în contextul Marii 

adă de management în strânsă 
e non guvernamentale locale, 

anifestând un real interes în 

, cu o estimare a resurselor 
niturilor instituției ce pot fi 

rioadă de raportare 

Anul 2021 
(mii lei) 

(3) 
5,00 

 

 
4,00 

5,00 
8,00 
8,00 

7,00 
 



                                    

 

2.b.2. Cheltuieli cu
2.b.3. Cheltuieli cu
2.b.4. Cheltuieli cu
2.b.5. Alte cheltuie
2.c. Cheltuieli de c

 

2. Nr. de beneficiar

Centrul Cultural „Nico
activități cultural- artistice, 
managerială care să ofere o pa
tuturor categoriilor de benefic
populația orașului Vălenii de 
anticipăm o creștere a numărulu
 

3. Analiza program

Nr. 
crt. 

Program Scur
a pro

Primul an de management 20
1. PROGRAMUL 

”CULTURA 
VIE” 

Reali
mani
cultu
comp
confe
rotun
comu
prele
expo
de fil
mani
și con
la ob
turist
de pe
Telea
partic
perso
seam
națio
Parte
Acad
Mini
și Ide
Națio
Prim
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ieli cu colaboratorii 23,00 
ieli cu reparații curente - 
ieli cu întreținerea 82,00 

heltuieli cu bunuri si servicii 22,00 
eli de capital - 

ficiari estimați pentru următoarea perioadă de m

„Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, în calitate de
ice, științifice și educative la nivelul orașului, 
e o paletă diversificată de servicii puse la dispozi
eneficiari. Având în vedere faptul că la ultimu
ii de Munte însuma cca 13.000 de locuitori, pen
mărului de beneficiari de cca 10.000.  

gramului minimal realizat 

Scurta descriere  
a programului 

Nr.
proi
ecte  

Denumirea proiectu

ent 2017 
Realizarea de 
manifestări 
cultural-artistice 
complexe: 
conferințe, mese 
rotunde, 
comunicări, 
prelegeri, vernisaje 
expoziții, proiecție 
de filme, 
manifestări artistice 
i concerte, vizite 

la obiective 
turistice importante 
de pe Valea 
Teleajenului, cu 
participarea unor 
personalități de 
seamă ale culturii 

ționale. 
Parteneri: 
Academia Română, 
Ministerul Culturii 
i Identității 

ționale, CJPH, 
Primăria și 

7 CURSURILE 
UNIVERSITĂȚII 
POPULARE DE 
VARĂ ”NICOLAE
IORGA”,Ed. a LXIV
(13 – 18 AUGUST) 
 
ZIUA CULTURII 
NAȚIONALE – 15 
ianuarie – simpozion
 
ZIUA UNIRII 
PRINCIPATELOR
ROMÂNE – 24 
ianuarie – simpozion
manifestări cultural
istorice complexe 
 
”MĂRȚIOR PENT
MAMA” – Spectaco
de teatru dedicat Zile
Internaționale a Mam
 
9 mai – ZIUA 
ORAȘULUI VĂLE
DE MUNTE, ZIUA

                                

 

 
 

 de management 

tate de prestator principal de 
șului, a adoptat o strategie 
ispoziția comunității, adresată 
ultimul recensământ realizat 

ri, pentru perioada următoare 

roiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program
(lei) 

ȚII 

LAE 
a LXIV-a 
UST)  

60 000 
lei 

RII 
15 

pozion 

LOR 

pozion și 
ltural-

PENTRU 
ectacol 
at Zilei 

 a Mamei 

ĂLENII 
 ZIUA 



                                    

 

Cons
Vălen
Drec
pentr
Praho
Jude
Praho
Jude
Praho
Jude
și Ar
Praho
Jude
Iorga

2. PROGRAMUL 
”SUFLET DE 
COPIL” 

Orga
expo
spect
concu
activ
artist
colab
instit
învă
și spe
raza 
care 
benef
copii
vârst
nostr

3. PROGRAMUL 
”FOLCLOR 
MUZICAL-
COREGRAFI
C, TRADIȚII 
ȘI 
OBICEIURI” 

Reali
mani
artist
spect
folclo
veder
folclo
portu
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Consiliul Local 
Vălenii de Munte, 
Drecția Județeană 
pentru Cultură 
Prahova, Centrul 
Județean de Cultură 
Prahova, Muzeul 
Județean de Artă 
Prahova, Muzeul 
Județean de Istorie 
i Arheologie 

Prahova, Biblioteca 
Județeană ”Nicolae 
Iorga”. 

INDEPENDENȚEI
DE STAT A 
ROMÂNIEI, ZIUA
EUROPEI – 
Manifestări culturale
complexe 
 
25 mai – ZIUA 
EROILOR 

1 DECEMBRIE –
ZIUA NAȚIONALĂ
ROMÂNIEI – 
Manifestări cultural
istorice complexe 
 

Organizarea de 
expozitii, 
spectacole, 
concursuri și alte 
activități cultural 
artistice în 
colaborare cu 
instituțiile de 
învățământ normal 
i special de pe 

raza localității, în 
care protagoniștii și 
beneficiarii sunt 
copiii de toate 
vârstele din orașul 
nostru. 

3 ”FLORI DE 
PRIMĂVARĂ” – 
expoziție de mărțișoa
și spectacol dedicat 
mamelor, realizat de
copiii inscrisi la 
cursurile vocaționale
din cadrul Centrului 
Cultural, în parteneri
cu Clubul Copiilor  
 
ZIUA 
INTERNAȚIONAL
A COPILULUI – 
IUNIE 
 
GALA 
MAJORATULUI 
(decembrie) – 
Înmânarea diplomelo
de FIU/FIICĂ a ora
Vălenii de Munte 
elevilor care au împl
vârsta de 18 ani în 
cursul anului. 
 

Realizarea de 
manifestări cultural 
artistice și 
spectacole 
folclorice în 
vederea promovării 
folclorului, a 
portului și a 

4 Târgul Tradițional 
STĂMĂRIA MARE
(13-15 august) – 
PARADA PORTUL
POPULAR - Invita
speciali din Cimișlia
Rep. Moldova 
 

                                

ȚEI 

 ZIUA 

lturale 

– 
NALĂ A 

ltural-

 
ărțișoare 
dicat 

izat de 

ționale 
trului 
rteneriat 
iilor   

40 000 
lei 

ONALĂ 
 1 

 

lomelor 
 a orașului 

u împlinit 

țional de 
MARE 

RTULUI 
Invitați 

șlia, 

78 000 
lei 



                                    

 

cânte
auten
tradi
precu
tradi
obice
speci
perio
Târgu
de ST
MAR
SERB
TOA
anual
folclo
amat
profe
jud. P
numa
TÂR
CRĂ
reune
consa
amat
Vălen
bucu
de ia
conce
și ură

4. PROGRAMUL  
”ARMONIA 
SUNETELOR” 
privind 
promovarea 
muzicii 
religioase, 
clasice și alte 
genuri muzicale 

Orga
eveni
cultu
muzi
folclo
partic
cadru
festiv
consa
muzi
religi
veder
diver
palet
atrag
segm

5. PROGRAMUL 
”TINEREȚE 
FĂRĂ 
BĂTRÂNEȚE” 

Orga
spect
perso
vârst
prem
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cântecului popular 
autentic, a artei 
tradiționale, 
precum și a 
tradițiilor și 
obiceiurilor 
specifice anumitor 
perioade din an.  
Târgul Tradițional 
de STĂMĂRIA 
MARE și 
SERBĂRILE 
TOAMNEI –adună 
anual ansambluri 
folclorice de 
amatori și 
profesioniști din 
jud. Prahova și nu 
numai.  
TÂRGUL DE 
CRĂCIUN 
reunește artiști 
consacrați și 
amatori și aduce la 
Vălenii de Munte 
bucuria sărbătorilor 
de iarnă prin 
concerte de colinde 
i urături.  

SERBĂRILE 
TOAMNEI - 
Festivalul Țuicii –
Invitați speciali din 
Cimișlia, Rep. Mold
și din Eaubonne, Fra
 
Festivalul Național 
Folclor ”DOR DE 
MUNTE” (26 
noiembrie) – adună 
tineri interpreți iubito
de folclor din toată 
care  evoluează cu 
acompaniament 
orchestral 
 
TÂRGUL DE 
CRĂCIUN  
(6 – 27decembrie) 
 

Organizarea de 
evenimente 
culturale cu alt gen 
muzical decât 
folclor și 
participarea în 
cadrul unor 
festivaluri 
consacrate de 
muzică corală și 
religioasă în 
vederea 
diversificării 
paletei artistice și 
atragerea altui 
segment de public. 

1 FESTIVALUL 
NAȚIONAL CORA
DE COLINDE 
”LERU-I LER” 

Organizarea unui 
spectacol dedicat 
persoanelor 
vârstnice, 
premierea 

3 ZIUA 
PERSOANELOR 
VÂRSTNICE – 1 
octombrie 
Spectacol și recepție

                                

– 
li din 
 Moldova 
e, Franța 

țional de 
 DE 

dună 
i iubitori 
toată țara, 
ă cu 

 

CORAL 
5 000 lei 

OR 
1 

cepție 

9000 lei 



                                    

 

cuplu
împli
respe
de că
progr
parte
autor
Casa
Recip
”Arm

6. PROGRAMUL 
”CULTURA 
IN ȘCOALĂ – 
ȘCOALA ÎN 
CULTURĂ” 

Progr
veder
cu in
școla
local
posib
organ
activ
extra
elevi
la ed
supli
precu
educa
form
organ
cursu
Orga
sesiu
comu
simp
dedic
perso
cultu
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cuplurilor care 
împlinesc 40, 
respectiv 50 de ani 
de căsătorie, 
program realizat în 
parteneriat cu 
autoritățile locale și 
Casa de Ajutor 
Reciproc 
”Armonia”. 

 

CONCURS DE ȘAH

CONCURS DE 
TABLE 
 
 
 
 

Program ce are în 
vedere colaborarea 
cu instituțiile 
colare din 

localitate, oferind 
posibilitatea 
organizării unor 
activități 
extrașcolare în care 
elevii să aibe acces 
la educație formală 
suplimentară, 
precum și la 
educație non-
formală prin 
organizarea de 
cursuri vocaționale. 
Organizarea unor 
sesiuni de 
comunicări și 
simpozioane 
dedicate marilor 
personalități ale 
culturii naționale. 

18 Proiectul ”ȘCOALA
ALTFEL” – spectac
de teatru oferite gratu
elevilor preșcolari și
celor din clasele prim
 
Proiectul ”I LOVE 
ENGLISH” – cursu
de limba engleză pe 
grupe de vârstă și pe
nivele de cunoștințe 
 
Proiectul ”IH BIN...
cursuri de limba 
germană pe grupe de
vârstă 
 
Ansamblul Folclori
”TELEAJENUL”
cursuri de canto popu
și dansuri populare p
grupe de vârstă 
 
”MINI, MAXI, STE
BY STEP” – cursuri
dansuri moderne pe 
grupe de vârstă 
 
”MINISTAR” – cur
de chitară 
 
Proiectul ”MICII 
PIANIȘTI” – curs d
pian 
 
Proiectul ”WISPER
curs de actorie 
Simpozion ”MIHAI

                                

ȘAH 

OALA 
pectacole 
te gratuit 
lari și 
le primare 

6 000 lei 

OVE 
cursuri 
ză pe 
și pe 

ștințe  

BIN...” – 

upe de 

lcloric 
UL” – 
to popular 
ulare pe 

I, STEP 
cursuri de 
ne pe 

curs 

curs de 

SPER” – 

IHAI 



                                    

 

7.  PROGRAMUL 
”SĂ 
CULTIVĂM 
DRAGOSTEA 
PENTRU 
LECTURĂ” 

Prom
colec
Bibli
Oră
Radu
Paras
precă
elevi
precu
și îm
colec
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EMINESCU” – 15 
ianuarie –”SPIRITEL
MARI SE NASC 
ADESEA DIN 
NEVOIE” 
Simpozion ”MIRON
RADU 
PARASCHIVESCU
17 februarie 
Simpozion ”NICHI
STĂNESCU” – 31 
martie 
 
ZIUA MONDIALĂ
DIVERSITĂȚII 
CULTURALE 
PENTRU DIALOG
REPREZENTARE
21 mai 
Simpozion ”MIHAI
EMINESCU” – 15 
iunie 
Simpozion ”ZIUA 
LIMBII ROMÂNE
31 august 
Simpozion ”GEOR
COȘBUC” – 20 
septembrie 
Simpozion ”Omagiu
adus lui Miron Rad
Paraschivescu” – 2 
octombrie 
Simpozion ”MIHAI
SADOVEANU” –
octombrie 
Simpozion ”OMAG
ADUS SAVANTUL
NICOLAE IORGA
27 noiembrie 

Promovarea 
colecțiilor 
Bibliotecii 
Orășenești ”Miron 
Radu 
Paraschivescu” cu 
precădere în rândul 
elevilor și tinerilor, 
precum și înnoirea 
i îmbogățirea 

colecțiilor de cărți 

2 Proiectul 
”ÎMPRUMUTĂ O 
CARTE” – partener
cu instituțiile de 
învățământ liceal din
localitate 
 
Proiectul ”IN LUME
CĂRȚILOR” – 
achiziția de cărți și 
publicații periodice

                                

15 
RITELE 

IRON 

ESCU” – 

ICHITA 
31 

IALĂ A 

LOG ȘI 
ARE – 

IHAI 
15 

IUA 
ÂNE” – 

EORGE 

magiu 
n Radu 

2 

IHAIL 
– 19 

MAGIU 
NTULUI 
RGA” – 

Ă O 
rteneriat 

eal din 

5 000 lei 

LUMEA 

rți și 
odice 



                                    

 

și pu
biblio

        TOTAL: 

Nr. 
crt. 

Program Scur
a pro

Al doilea an de management 
1. PROGRAMUL 

”CULTURA 
VIE” 

Reali
mani
cultu
comp
confe
rotun
comu
prele
expo
de fil
mani
și con
la ob
turist
de pe
Telea
partic
perso
seam
națio
Parte
Acad
Mini
și Ide
Națio
Prim
Cons
Vălen
Drec
pentr
Praho
Jude
Praho
Jude
Praho
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i publicații ale 
bibliotecii  

Scurta descriere  
a programului 

Nr.
proi
ecte  

Denumirea proiectu

ment - 2018 
Realizarea de 
manifestări 
cultural-artistice 
complexe: 
conferințe, mese 
rotunde, 
comunicări, 
prelegeri, vernisaje 
expoziții, proiecție 
de filme, 
manifestări artistice 
i concerte, vizite 

la obiective 
turistice importante 
de pe Valea 
Teleajenului, cu 
participarea unor 
personalități de 
seamă ale culturii 

ționale. 
Parteneri: 
Academia Română, 
Ministerul Culturii 
i Identității 

ționale, CJPH, 
Primăria și 
Consiliul Local 
Vălenii de Munte, 
Drecția Județeană 
pentru Cultură 
Prahova, Centrul 
Județean de Cultură 
Prahova, Muzeul 
Județean de Artă 
Prahova, Muzeul 

7 CURSURILE 
UNIVERSITĂȚII 
POPULARE DE 
VARĂ ”NICOLAE
IORGA”, Ed. a LX
(12 – 17 AUGUST) 
 
ZIUA CULTURII 
NAȚIONALE – 15 
ianuarie – simpozion
 
ZIUA UNIRII 
PRINCIPATELOR
ROMÂNE – 24 
ianuarie – simpozion
manifestări cultural
istorice complexe 
 
”MĂRȚIOR PENT
MAMA” – Spectaco
de teatru dedicat Zile
Internaționale a Mam
 
9 mai – ZIUA 
ORAȘULUI VĂLE
DE MUNTE, ZIUA
INDEPENDENȚEI
DE STAT A 
ROMÂNIEI, ZIUA
EUROPEI – 
Manifestări culturale
complexe 
 
25 mai – ZIUA 
EROILOR 

                                

203 000 
LEI 

roiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program
(lei) 

ȚII 

LAE 
 a LXV-a 
UST)  

60 000 
lei 

RII 
15 

pozion 

LOR 

pozion și 
ltural-

PENTRU 
ectacol 
at Zilei 

 a Mamei 

ĂLENII 
 ZIUA 

ȚEI 

 ZIUA 

lturale 



                                    

 

Jude
și Ar
Praho
Jude
Iorga

2. PROGRAMUL 
”SUFLET DE 
COPIL” 

Orga
expo
spect
concu
activ
artist
colab
instit
învă
și spe
raza 
care 
benef
copii
vârst
nostr

3. PROGRAMUL 
”FOLCLOR 
MUZICAL-
COREGRAFI
C, TRADIȚII 
ȘI 
OBICEIURI” 

Reali
mani
artist
spect
folclo
veder
folclo
portu
cânte
auten
tradi
precu
tradi
obice
speci
perio
Târgu
de ST
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Județean de Istorie 
i Arheologie 

Prahova, Biblioteca 
Județeană ”Nicolae 
Iorga”. 

1 DECEMBRIE –
ZIUA NAȚIONALĂ
ROMÂNIEI – 
Manifestări cultural
istorice complexe 
 

Organizarea de 
expozitii, 
spectacole, 
concursuri și alte 
activități cultural 
artistice în 
colaborare cu 
instituțiile de 
învățământ normal 
i special de pe 

raza localității, în 
care protagoniștii și 
beneficiarii sunt 
copiii de toate 
vârstele din orașul 
nostru. 

3 ”FLORI DE 
PRIMĂVARĂ” – 
expoziție de mărțișoa
și spectacol dedicat 
mamelor, realizat de
copiii inscrisi la 
cursurile vocaționale
din cadrul Centrulu
Cultural, în parteneri
cu Clubul Copiilor  
 
ZIUA 
INTERNAȚIONAL
A COPILULUI – 
IUNIE 
 
GALA 
MAJORATULUI 
(decembrie) – 
Înmânarea diplomelo
de FIU/FIICĂ a ora
Vălenii de Munte 
elevilor care au împl
vârsta de 18 ani în 
cursul anului. 
 

Realizarea de 
manifestări cultural 
artistice și 
spectacole 
folclorice în 
vederea promovării 
folclorului, a 
portului și a 
cântecului popular 
autentic, a artei 
tradiționale, 
precum și a 
tradițiilor și 
obiceiurilor 
specifice anumitor 
perioade din an.  
Târgul Tradițional 
de STĂMĂRIA 

4 Târgul Tradițional 
STĂMĂRIA MARE
(15 august) – PARA
PORTULUI 
POPULAR - Invita
speciali din Cimișlia
Rep. Moldova și 
Eaubonne, Franța 
 
SERBĂRILE 
TOAMNEI - 
Festivalul Țuicii –
Invitați speciali din 
Cimișlia, Rep. Mold
și din Eaubonne, Fra
 
Festivalul Național 
Folclor ”DOR DE 

                                

– 
NALĂ A 

ltural-

 
ărțișoare 
dicat 

izat de 

ționale 
trului 
rteneriat 
iilor   

28 500 
lei 

ONALĂ 
 1 

 

lomelor 
 a orașului 

u împlinit 

țional de 
MARE 
ARADA 

Invitați 
șlia, 

81 000 
lei 

– 
li din 
 Moldova 
e, Franța 

țional de 
 DE 



                                    

 

MAR
SERB
TOA
anual
folclo
amat
profe
jud. P
numa
TÂR
CRĂ
reune
consa
amat
Vălen
bucu
de ia
conce
și ură

4. PROGRAMUL  
”ARMONIA 
SUNETELOR” 
privind 
promovarea 
muzicii 
religioase, 
clasice și alte 
genuri muzicale 

Orga
eveni
cultu
muzi
folclo
partic
cadru
festiv
consa
muzi
religi
veder
diver
palet
atrag
segm

5. PROGRAMUL 
”TINEREȚE 
FĂRĂ 
BĂTRÂNEȚE” 

Orga
spect
perso
vârst
prem
cuplu
împli
respe
de că
progr
parte
autor
Casa
Recip
”Arm
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MARE și 
SERBĂRILE 
TOAMNEI –adună 
anual ansambluri 
folclorice de 
amatori și 
profesioniști din 
jud. Prahova și nu 
numai.  
TÂRGUL DE 
CRĂCIUN 
reunește artiști 
consacrați și 
amatori și aduce la 
Vălenii de Munte 
bucuria sărbătorilor 
de iarnă prin 
concerte de colinde 
i urături.  

MUNTE” (2 
noiembrie) – adună 
tineri interpreți iubito
de folclor din toată 
care  evoluează cu 
acompaniament 
orchestral 
 
TÂRGUL DE 
CRĂCIUN  
(6 – 27decembrie) 
 
29 dec – Spectacol 
porțile Raiului”, 
susținut de Fuego (P
Surugiu) 

Organizarea de 
evenimente 
culturale cu alt gen 
muzical decât 
folclor și 
participarea în 
cadrul unor 
festivaluri 
consacrate de 
muzică corală și 
religioasă în 
vederea 
diversificării 
paletei artistice și 
atragerea altui 
segment de public. 

1 FESTIVALUL 
NAȚIONAL CORA
DE COLINDE 
”LERU-I LER” 

Organizarea unui 
spectacol dedicat 
persoanelor 
vârstnice, 
premierea 
cuplurilor care 
împlinesc 40, 
respectiv 50 de ani 
de căsătorie, 
program realizat în 
parteneriat cu 
autoritățile locale și 
Casa de Ajutor 
Reciproc 
”Armonia”. 

3 ZIUA 
PERSOANELOR 
VÂRSTNICE – 1 
octombrie 
Spectacol și recepție
 
CONCURS DE ȘAH

CONCURS DE 
TABLE 
 
 
 
 

                                

dună 
i iubitori 
toată țara, 
ă cu 

 

tacol ”La 

ego (Paul 

CORAL 
5 000 lei 

OR 
1 

cepție 

6 500 lei 

ȘAH 



                                    

 

6. PROGRAMUL 
”CULTURA 
IN ȘCOALĂ – 
ȘCOALA ÎN 
CULTURĂ” 

Progr
veder
cu in
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posib
organ
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extra
elevi
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cursu
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simp
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cultu

                                                                                               

76 

Program ce are în 
vedere colaborarea 
cu instituțiile 
colare din 

localitate, oferind 
posibilitatea 
organizării unor 
activități 
extrașcolare în care 
elevii să aibe acces 
la educație formală 
suplimentară, 
precum și la 
educație non-
formală prin 
organizarea de 
cursuri vocaționale. 
Organizarea unor 
sesiuni de 
comunicări și 
simpozioane 
dedicate marilor 
personalități ale 
culturii naționale. 

16 Proiectul ”ȘCOALA
ALTFEL” – spectac
de teatru oferite gratu
elevilor preșcolari și
celor din clasele prim

Ansamblul Folclori
”TELEAJENUL”
cursuri de canto popu
și dansuri populare p
grupe de vârstă 
 
”MINI, MAXI, STE
BY STEP” – cursuri
dansuri moderne pe 
grupe de vârstă 
 
”MINISTAR” – cur
de chitară 
 
Proiectul ”MICII 
PIANIȘTI” – curs d
pian 
 
Proiectul ”WISPER
curs de actorie 
Simpozion ”MIHAI
EMINESCU” – 15 
ianuarie –”SPIRITEL
MARI SE NASC 
ADESEA DIN 
NEVOIE” 
Simpozion ”MIRON
RADU 
PARASCHIVESCU
17 februarie 
Simpozion ”NICHI
STĂNESCU” – 31 
martie 
 
ZIUA MONDIALĂ
DIVERSITĂȚII 
CULTURALE 
PENTRU DIALOG
REPREZENTARE
21 mai 
Simpozion ”MIHAI
EMINESCU” – 15 
iunie 
Simpozion ”ZIUA 

                                

OALA 
pectacole 
te gratuit 
lari și 
le primare 

60 000 
lei 

lcloric 
UL” – 
to popular 
ulare pe 

I, STEP 
cursuri de 
ne pe 

curs 

curs de 

SPER” – 

IHAI 
15 

RITELE 

IRON 

ESCU” – 

ICHITA 
31 

IALĂ A 

LOG ȘI 
ARE – 

IHAI 
15 

IUA 



                                    

 

7.  PROGRAMUL 
”SĂ 
CULTIVĂM 
DRAGOSTEA 
PENTRU 
LECTURĂ” 

Prom
colec
Bibli
Oră
Radu
Paras
precă
elevi
precu
și îm
colec
și pu
biblio

           TOTAL: 

 
 
Nr. 
crt. 

Program Sc

Al treilea an de management 
1. PROGRAMUL 

”CULTURA 
VIE” 

Rea
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com
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com
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exp
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LIMBII ROMÂNE
31 august 
Simpozion ”GEOR
COȘBUC” – 20 
septembrie 
Simpozion ”Omagiu
adus lui Miron Rad
Paraschivescu” – 2 
octombrie 
Simpozion ”MIHAI
SADOVEANU” –
octombrie 
Simpozion ”OMAG
ADUS SAVANTUL
NICOLAE IORGA
27 noiembrie 

Promovarea 
colecțiilor 
Bibliotecii 
Orășenești ”Miron 
Radu 
Paraschivescu” cu 
precădere în rândul 
elevilor și tinerilor, 
precum și înnoirea 
i îmbogățirea 

colecțiilor de cărți 
i publicații ale 

bibliotecii  

2 Proiectul 
”ÎMPRUMUTĂ O 
CARTE” – partener
cu instituțiile de 
învățământ liceal din
localitate 
 
Proiectul ”IN LUME
CĂRȚILOR” – 
achiziția de cărți și 
publicații periodice

Scurta descriere 
a programului 

Nr.
pr
o 
iec
te  

Denumirea proiec

ment - 2019 
Realizarea de 
manifestări 
cultural-artistice 
complexe: 
conferințe, mese 
rotunde, 
comunicări, 
prelegeri, vernisaje 
expoziții, proiecție 

7 CURSURILE 
UNIVERSITĂȚII 
POPULARE DE V
”NICOLAE IORG
Ed. a LXVI-a  
ZIUA CULTURII 
NAȚIONALE – 15
ianuarie – simpozion
 

                                

ÂNE” – 

EORGE 

magiu 
n Radu 

2 

IHAIL 
– 19 

MAGIU 
NTULUI 
RGA” – 

Ă O 
rteneriat 

eal din 

4 000 lei 

LUMEA 

rți și 
odice 

245 000 
lei 

proiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program 
(lei) 

ȚII 
 DE VARĂ 
ORGA”, 

70 000 lei 

URII 
15 

pozion 



                                    

 

de f
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Aca
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și Id
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Dre
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și A
Pra
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2. PROGRAMUL 
”SUFLET DE 
COPIL” 

Org
exp
spe
con
acti
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învă
și s
raza
care
ben
cop
vârs
nos

3. PROGRAMUL 
”FOLCLOR 

Rea
man
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de filme, 
manifestări artistice 
i concerte, vizite 

la obiective 
turistice importante 
de pe Valea 
Teleajenului, cu 
participarea unor 
personalități de 
seamă ale culturii 
naționale. 
Parteneri: 
Academia Română, 
Ministerul Culturii 
i Identității 

Naționale, CJPH, 
Primăria și 
Consiliul Local 
Vălenii de Munte, 
Drecția Județeană 
pentru Cultură 
Prahova, Centrul 
Județean de Cultură 
Prahova, Muzeul 
Județean de Artă 
Prahova, Muzeul 
Județean de Istorie 
i Arheologie 

Prahova, Biblioteca 
Județeană ”Nicolae 
Iorga”. 

ZIUA UNIRII 
PRINCIPATELOR
ROMÂNE – 24 ian
simpozion și manife
cultural-istorice com
 
”MĂRȚIOR PENT
MAMA” – Spectaco
teatru dedicat Zilei 
Internaționale a Mam
 
9 mai – ZIUA 
ORAȘULUI VĂLE
DE MUNTE, ZIUA
INDEPENDENȚEI
STAT A ROMÂNI
ZIUA EUROPEI 
Manifestări culturale
complexe 
 
25 mai – ZIUA 
EROILOR 

1 DECEMBRIE –
NAȚIONALĂ A 
ROMÂNIEI – 
Manifestări cultural
istorice complexe 
 

Organizarea de 
expozitii, 
spectacole, 
concursuri și alte 
activități cultural 
artistice în 
colaborare cu 
instituțiile de 
învățământ normal 
i special de pe 

raza localității, în 
care protagoniștii și 
beneficiarii sunt 
copiii de toate 
vârstele din orașul 
nostru. 

3 ”FLORI DE 
PRIMĂVARĂ” –
expoziție de mărțișo
spectacol dedicat ma
realizat de copiii ins
cursurile vocaționale
cadrul Centrului Cul
în parteneriat cu Clu
Copiilor   
 
ZIUA 
INTERNAȚIONAL
COPILULUI – 1 IU

Realizarea de 
manifestări cultural 

4 Târgul Tradițional
STĂMĂRIA MAR

                                

ELOR 
24 ianuarie – 

anifestări 
ce complexe 

 PENTRU 
ectacol de 

 Zilei 
 a Mamei 

VĂLENII 
 ZIUA 

ȚEI DE 
ÂNIEI, 

 – 
lturale 

– ZIUA 

ltural-
 

– 
ărțișoare și 

icat mamelor, 
iii inscrisi la 
ționale din 
lui Cultural, 
cu Clubul 

41 000 lei 

ONALĂ A 
1 IUNIE 

țional de 
 MARE (15 

27 000 lei 



                                    

 

MUZICAL-
COREGRAFIC, 
TRADIȚII ȘI 
OBICEIURI” 

arti
spe
folc
ved
folc
por
cân
aute
trad
prec
trad
obic
spe
peri
Târ
de S
MA
SER
TO
anu
folc
ama
pro
jud.
num
TÂ
CR
reun
con
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Văl
buc
de i
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și u

4. PROGRAMUL  
”ARMONIA 
SUNETELOR” 
privind 
promovarea 
muzicii 
religioase, clasice 
și alte genuri 
muzicale 

Org
eve
cult
muz
folc
part
cad
fest
con
muz
reli
ved
dive
pale
atra
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artistice și 
spectacole 
folclorice în 
vederea promovării 
folclorului, a 
portului și a 
cântecului popular 
autentic, a artei 
tradiționale, 
precum și a 
tradițiilor și 
obiceiurilor 
specifice anumitor 
perioade din an.  
Târgul Tradițional 
de STĂMĂRIA 
MARE și 
SERBĂRILE 
TOAMNEI –adună 
anual ansambluri 
folclorice de 
amatori și 
profesioniști din 
jud. Prahova și nu 
numai.  
TÂRGUL DE 
CRĂCIUN 
reunește artiști 
consacrați și 
amatori și aduce la 
Vălenii de Munte 
bucuria sărbătorilor 
de iarnă prin 
concerte de colinde 
i urături.  

august) – PARADA
PORTULUI POPU
- Invitați speciali din
Cimișlia, Rep. Mold
Eaubonne, Franța 
 
SERBĂRILE 
TOAMNEI - Festiv
Țuicii – Invitați spec
din Cimișlia, Rep. 
Moldova și din Eaub
Franța 
 
Festivalul Național
Folclor ”DOR DE 
MUNTE” (2 noiem
adună tineri interpre
iubitori de folclor di
țara, care  evoluează
acompaniament orch
 
TÂRGUL DE CRĂ
(6 – 27decembrie) 
 
 

Organizarea de 
evenimente 
culturale cu alt gen 
muzical decât 
folclor și 
participarea în 
cadrul unor 
festivaluri 
consacrate de 
muzică corală și 
religioasă în 
vederea 
diversificării 
paletei artistice și 
atragerea altui 

1 FESTIVALUL 
NAȚIONAL CORA
COLINDE ”LERU
LER” 

                                

ADA 
POPULAR 
iali din 
. Moldova și 

 

Festivalul 
ți speciali 

Rep. 
n Eaubonne, 

țional de 
 DE 

noiembrie) – 
terpreți 

clor din toată 
luează cu 
nt orchestral 

 CRĂCIUN  
brie)  

CORAL DE 
ERU-I 

15 000 lei 



                                    

 

seg
5. PROGRAMUL 

”TINEREȚE 
FĂRĂ 
BĂTRÂNEȚE” 

Org
spe
pers
vârs
prem
cup
împ
resp
de c
pro
part
auto
Cas
Rec
”Ar

6. PROGRAMUL 
”CULTURA IN 
ȘCOALĂ – 
ȘCOALA ÎN 
CULTURĂ” 

Pro
ved
cu i
șco
loca
pos
org
acti
extr
elev
la e
sup
prec
edu
form
org
curs
Org
sesi
com
sim
ded
pers
cult
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segment de public. 
Organizarea unui 
spectacol dedicat 
persoanelor 
vârstnice, 
premierea 
cuplurilor care 
împlinesc 40, 
respectiv 50 de ani 
de căsătorie, 
program realizat în 
parteneriat cu 
autoritățile locale și 
Casa de Ajutor 
Reciproc 
”Armonia”. 

3 ZIUA PERSOANE
VÂRSTNICE – 1 
octombrie 
Spectacol și recepție
 
CONCURS DE ȘA

CONCURS DE TA
 
 
 
 

Program ce are în 
vedere colaborarea 
cu instituțiile 
colare din 

localitate, oferind 
posibilitatea 
organizării unor 
activități 
extrașcolare în care 
elevii să aibe acces 
la educație formală 
suplimentară, 
precum și la 
educație non-
formală prin 
organizarea de 
cursuri vocaționale. 
Organizarea unor 
sesiuni de 
comunicări și 
simpozioane 
dedicate marilor 
personalități ale 
culturii naționale. 

16 Tabără gratuită „Cas
Duca” – Costinești 
ai trupei de teatru/ d
populare care au par
la toate manifestațiil
nivel de oraș 
Proiectul ”ȘCOALA
ALTFEL” – spectac
teatru oferite gratuit 
elevilor preșcolari și
din clasele primare
Ansamblul Folclori
”TELEAJENUL”
cursuri de canto pop
dansuri populare pe 
de vârstă 
 
”MINI, MAXI, STE
STEP” – cursuri de 
dansuri moderne pe 
de vârstă 
 
”MINISTAR” – cu
chitară 
 
Proiectul ”MICII 
PIANIȘTI” – curs d
 
Proiectul ”WISPER
curs de actorie 
Simpozion ”MIHA
EMINESCU” – 15 
ianuarie –”SPIRITE
MARI SE NASC 

                                

ANELOR 
1 

cepție 

10 000 lei 

ȘAH 

E TABLE 

ă „Casa 
ști – elevi 

atru/ dansuri 
 au participat 

țiile la 

50 000 lei 

OALA 
spectacole de 
ratuit 

olari și celor 
mare 
olcloric 
UL” – 
to popular și 
are pe grupe 

I, STEP BY 
uri de 

rne pe grupe 

curs de 

curs de pian 

SPER” – 

IHAI 
15 

IRITELE 



                                    

 

7.  PROGRAMUL 
”SĂ 
CULTIVĂM 
DRAGOSTEA 
PENTRU 
LECTURĂ” 

Pro
cole
Bib
Oră
Rad
Par
prec
elev
prec
și îm
cole
și p
bibl

           TOTAL: 

Nr. 
crt. 

Program Sc
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ADESEA DIN NEV
Simpozion ”MIRO
RADU 
PARASCHIVESCU
17 februarie 
Simpozion ”NICHI
STĂNESCU” – 31 
 
ZIUA MONDIALĂ
DIVERSITĂȚII 
CULTURALE PEN
DIALOG ȘI 
REPREZENTARE
mai 
Simpozion ”MIHA
EMINESCU” – 15 
Simpozion ”ZIUA 
LIMBII ROMÂNE
august 
Simpozion ”GEOR
COȘBUC” – 20 
septembrie 
Simpozion ”Omagi
adus lui Miron Rad
Paraschivescu” – 
octombrie 
Simpozion ”MIHA
SADOVEANU” –
octombrie 
Simpozion ”OMAG
ADUS SAVANTUL
NICOLAE IORGA
noiembrie 

Promovarea 
colecțiilor 
Bibliotecii 
Orășenești ”Miron 
Radu 
Paraschivescu” cu 
precădere în rândul 
elevilor și tinerilor, 
precum și înnoirea 
i îmbogățirea 

colecțiilor de cărți 
i publicații ale 

bibliotecii  

2 Proiectul ”ÎMPRUM
O CARTE” – parte
cu instituțiile de 
învățământ liceal din
localitate 
 
Proiectul ”IN LUM
CĂRȚILOR” – ach
de cărți și publicații 
periodice 

Scurta descriere 
a programului 

Nr.
pr

Denumirea proiec

                                

 NEVOIE” 
IRON 

ESCU” – 

ICHITA 
31 martie 

IALĂ A 

E PENTRU 

TARE – 21 

IHAI 
15 iunie 

IUA 
ÂNE” – 31 

EORGE 

magiu 
n Radu 

 2 

IHAIL 
– 19 

MAGIU 
NTULUI 
RGA” – 27 

PRUMUTĂ 
parteneriat 

eal din 

7 000 lei 

 LUMEA 
achiziția 

licații 

220 000 
lei 

proiectului Buget 
prevăzut 
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1. PROGRAMUL 

”CULTURA 
VIE” 

Rea
man
cult
com
con
rotu
com
prel
exp
de f
man
și c
la o
turi
de p
Tel
part
pers
seam
na
Par
Aca
Min
și Id
Na
Prim
Con
Văl
Dre
pen
Pra
Jud
Pra
Jud
Pra
Jud
și A
Pra
Jud
Iorg

2. PROGRAMUL 
”SUFLET DE 
COPIL” 
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o 
iec
te  

gement - 2020 
Realizarea de 
manifestări 
cultural-artistice 
complexe: 
conferințe, mese 
rotunde, 
comunicări, 
prelegeri, vernisaje 
expoziții, proiecție 
de filme, 
manifestări artistice 
i concerte, vizite 

la obiective 
turistice importante 
de pe Valea 
Teleajenului, cu 
participarea unor 
personalități de 
seamă ale culturii 
naționale. 
Parteneri: 
Academia Română, 
Ministerul Culturii 
i Identității 

Naționale, CJPH, 
Primăria și 
Consiliul Local 
Vălenii de Munte, 
Drecția Județeană 
pentru Cultură 
Prahova, Centrul 
Județean de Cultură 
Prahova, Muzeul 
Județean de Artă 
Prahova, Muzeul 
Județean de Istorie 
i Arheologie 

Prahova, Biblioteca 
Județeană ”Nicolae 
Iorga”. 

7 CURSURILE 
UNIVERSITĂȚII 
POPULARE DE V
”NICOLAE IORG
Ed. a LXVII-a (6 –
septembrie)  
 
ZIUA CULTURII 
NAȚIONALE – 15
ianuarie – simpozion
 
ZIUA UNIRII 
PRINCIPATELOR
ROMÂNE – 24 ian
simpozion și manife
cultural-istorice com
 
”MĂRȚIOR PENT
MAMA” – Spectaco
teatru dedicat Zilei 
Internaționale a Mam
 
9 mai – ZIUA 
ORAȘULUI VĂLE
DE MUNTE, ZIUA
INDEPENDENȚEI
STAT A ROMÂNI
ZIUA EUROPEI 
Manifestări culturale
complexe 
 
25 mai – ZIUA 
EROILOR 

1 DECEMBRIE –
NAȚIONALĂ A 
ROMÂNIEI – 
Manifestări cultural
istorice complexe 
 

Organizarea de 
expozitii, 
spectacole, 
concursuri și alte 
activități cultural 
artistice în 

3 ”FLORI DE 
PRIMĂVARĂ” –
expoziție de mărțișo
spectacol dedicat ma
realizat de copiii ins
cursurile vocaționale

                                

pe 
program 
(lei) 

ȚII 
 DE VARĂ 
ORGA”, 

– 9 

26 000 lei 

URII 
15 

pozion 

ELOR 
24 ianuarie – 

anifestări 
ce complexe 

PENTRU 
ectacol de 

 Zilei 
 a Mamei 

VĂLENII 
 ZIUA 

ȚEI DE 
ÂNIEI, 

 – 
lturale 

– ZIUA 

ltural-
 

– 
ărțișoare și 

icat mamelor, 
iii inscrisi la 
ționale din 

- 
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3. PROGRAMUL 
”FOLCLOR 
MUZICAL-
COREGRAFIC, 
TRADIȚII ȘI 
OBICEIURI” 
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colaborare cu 
instituțiile de 
învățământ normal 
i special de pe 

raza localității, în 
care protagoniștii și 
beneficiarii sunt 
copiii de toate 
vârstele din orașul 
nostru. 

cadrul Centrului Cul
în parteneriat cu Clu
Copiilor   
 
ZIUA 
INTERNAȚIONAL
COPILULUI – 1 IU
 
GALA MAJORAT
(decembrie) – Înmân
diplomelor de FIU/F
a orașului Vălenii de
Munte elevilor care 
împlinit vârsta de 18
cursul anului. 
 

Realizarea de 
manifestări cultural 
artistice și 
spectacole 
folclorice în 
vederea promovării 
folclorului, a 
portului și a 
cântecului popular 
autentic, a artei 
tradiționale, 
precum și a 
tradițiilor și 
obiceiurilor 
specifice anumitor 
perioade din an.  
Târgul Tradițional 
de STĂMĂRIA 
MARE și 
SERBĂRILE 
TOAMNEI –adună 
anual ansambluri 
folclorice de 
amatori și 
profesioniști din 
jud. Prahova și nu 
numai.  
TÂRGUL DE 
CRĂCIUN 
reunește artiști 
consacrați și 
amatori și aduce la 
Vălenii de Munte 
bucuria sărbătorilor 

4 Târgul Tradițional
STĂMĂRIA MAR
august) – PARADA
PORTULUI POPU
- Invitați speciali din
Cimișlia, Rep. Mold
Eaubonne, Franța 
 
SERBĂRILE 
TOAMNEI - Festiv
Țuicii – Invitați spec
din Cimișlia, Rep. 
Moldova și din Eaub
Franța 
 
Festivalul Național
Folclor ”DOR DE 
MUNTE” (2 noiem
adună tineri interpre
iubitori de folclor di
țara, care  evoluează
acompaniament orch
 
TÂRGUL DE CRĂ
(6 – 27decembrie) 
 
 

                                

i Cultural, 
cu Clubul 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

ONALĂ A 
1 IUNIE 

RATULUI 
Înmânarea 
 FIU/FIICĂ 
enii de 
r care au 
 de 18 ani în 

țional de 
 MARE (15 

ADA 
POPULAR 
iali din 
. Moldova și 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

Festivalul 
ți speciali 

Rep. 
n Eaubonne, 

țional de 
 DE 

noiembrie) – 
terpreți 

clor din toată 
luează cu 
nt orchestral 

 CRĂCIUN  
brie)  



                                    

 

de i
con
și u

4. PROGRAMUL  
”ARMONIA 
SUNETELOR” 
privind 
promovarea 
muzicii 
religioase, clasice 
și alte genuri 
muzicale 

Org
eve
cult
muz
folc
part
cad
fest
con
muz
reli
ved
dive
pale
atra
seg

5. PROGRAMUL 
”TINEREȚE 
FĂRĂ 
BĂTRÂNEȚE” 

Org
spe
pers
vârs
prem
cup
împ
resp
de c
pro
part
auto
Cas
Rec
”Ar

6. PROGRAMUL 
”CULTURA IN 
ȘCOALĂ – 
ȘCOALA ÎN 
CULTURĂ” 

Pro
ved
cu i
șco
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org
acti
extr
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de iarnă prin 
concerte de colinde 
i urături.  

Organizarea de 
evenimente 
culturale cu alt gen 
muzical decât 
folclor și 
participarea în 
cadrul unor 
festivaluri 
consacrate de 
muzică corală și 
religioasă în 
vederea 
diversificării 
paletei artistice și 
atragerea altui 
segment de public. 

1 FESTIVALUL 
NAȚIONAL CORA
COLINDE ”LERU
LER” 

Organizarea unui 
spectacol dedicat 
persoanelor 
vârstnice, 
premierea 
cuplurilor care 
împlinesc 40, 
respectiv 50 de ani 
de căsătorie, 
program realizat în 
parteneriat cu 
autoritățile locale și 
Casa de Ajutor 
Reciproc 
”Armonia”. 

3 ZIUA PERSOANE
VÂRSTNICE – 1 
octombrie 
Spectacol și recepție
 
CONCURS DE ȘA

CONCURS DE TA
 
 
 
 

Program ce are în 
vedere colaborarea 
cu instituțiile 
colare din 

localitate, oferind 
posibilitatea 
organizării unor 
activități 
extrașcolare în care 
elevii să aibe acces 
la educație formală 
suplimentară, 
precum și la 
educație non-
formală prin 
organizarea de 

16 Proiectul ”ȘCOALA
ALTFEL” – spectac
teatru oferite gratuit 
elevilor preșcolari și
din clasele primare

Ansamblul Folclori
”TELEAJENUL”
cursuri de canto pop
dansuri populare pe 
de vârstă 
 
”MINI, MAXI, STE
STEP” – cursuri de 
dansuri moderne pe 
de vârstă 

                                

CORAL DE 
ERU-I 

- 

ANELOR 
1 

ție 

- 

ȘAH 

E TABLE 

OALA 
spectacole de 
ratuit 

olari și celor 
mare 

9 000 lei 
 
 
 
 
 
 olcloric 

UL” – 
to popular și 
are pe grupe 

I, STEP BY 
uri de 

rne pe grupe 
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7.  PROGRAMUL 
”SĂ 
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cursuri vocaționale. 
Organizarea unor 
sesiuni de 
comunicări și 
simpozioane 
dedicate marilor 
personalități ale 
culturii naționale. 

 

”MINISTAR” – cu
chitară 
 
Proiectul ”MICII 
PIANIȘTI” – curs d
 
Proiectul ”WISPER
curs de actorie 
Simpozion ”MIHA
EMINESCU” – 15 
ianuarie –”SPIRITE
MARI SE NASC 
ADESEA DIN NEV
Simpozion ”MIRO
RADU 
PARASCHIVESCU
17 februarie 
Simpozion ”NICHI
STĂNESCU” – 31 
 
ZIUA MONDIALĂ
DIVERSITĂȚII 
CULTURALE PEN
DIALOG ȘI 
REPREZENTARE
mai 
Simpozion ”MIHA
EMINESCU” – 15 
Simpozion ”ZIUA 
LIMBII ROMÂNE
august 
Simpozion ”GEOR
COȘBUC” – 20 
septembrie 
Simpozion ”Omagi
adus lui Miron Rad
Paraschivescu” – 
octombrie 
Simpozion ”MIHA
SADOVEANU” –
octombrie 
Simpozion ”OMAG
ADUS SAVANTUL
NICOLAE IORGA
noiembrie 

Promovarea 
colecțiilor 
Bibliotecii 

2 Proiectul ”ÎMPRUM
O CARTE” – parte
cu instituțiile de 

                                

curs de 

curs de pian 

SPER” – 

IHAI 
15 

IRITELE 

 NEVOIE” 
IRON 

ESCU” – 

ICHITA 
31 martie 

IALĂ A 

E PENTRU 

TARE – 21 

IHAI 
15 iunie 

IUA 
ÂNE” – 31 

EORGE 

magiu 
n Radu 

 2 

IHAIL 
– 19 

MAGIU 
NTULUI 
RGA” – 27 

PRUMUTĂ 
parteneriat 

- 



                                    

 

DRAGOSTEA 
PENTRU 
LECTURĂ” 

Oră
Rad
Par
prec
elev
prec
și îm
cole
și p
bibl

           TOTAL: 
 

Menționăm faptul că to
cu succes, în măsura în care bu
finanțarea necesară derulării lo
mandatului managerial, așa cum
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Orășenești ”Miron 
Radu 
Paraschivescu” cu 
precădere în rândul 
elevilor și tinerilor, 
precum și înnoirea 
i îmbogățirea 

colecțiilor de cărți 
i publicații ale 

bibliotecii  

învățământ liceal din
localitate 
 
Proiectul ”IN LUM
CĂRȚILOR” – ach
de cărți și publicații 
periodice 

l că toate proiectele propuse pentru această perioad
are bugetarea asigurată de către ordonatorul princip
lării lor. Programul minimal va fi, în linii mari, 
șa cum a fost aprobat de autoritatea locală. 

                                

eal din 

 LUMEA 
achiziția 

licații 

35 000 lei 

erioadă au fost implementate 
principal de credite a asigurat 
mari, același pe toată durata 
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