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„Doina Argeșului” va intra în
portofoliul Teatrului „Davila”
Pas cu pas, Centrul
Cultural Județean a
fost dezmembrat, iar
acum ajunge la desființare după cum a anunțat Consiliul Județean
Argeș. În urmă cu
câteva luni, i s-a luat
din administrare Grădina de Vară, spațiul
de spectacole din inima
Piteștiului, renovat de
curând și reintrat în
circuit, ce a constituit
o adevărată mană
cerească în perioada
în care evenimentele în
săli închise erau interzise. Urmează acum
și orchestra „Doina
Argeșului” .

Centrul Cultural Județean Argeș a luat ființă în
2017 și a fost de la început sub coordonarea managerului Araxy Negoșanu, dar, în acest an, își va
încheia scurta istorie. După cum ne-a declarat vicepreședintele CJ Argeș, Adrian Bughiu, deocamdată, propunerea desființării este în faza de discuții.
„Nu lăsăm pe nimeni pe dinafară, acesta este planul. Ne dorim să lucrăm în continuare cu doamna
Araxy Negoșanu și considerăm că are locul său în
echipa noastră. Ne vom întâlni săptămâna aceasta
pentru a ne consulta, iar dumneaei va intra și în
procesul de evaluare așa cum era programat. Nu
știm la acest moment ce economii va presupune
desființarea acestui Centru, dar cu siguranță vor fi.
Avem vreo trei variante de lucru, analizăm și luăm
o decizie.”, ne-a explicat vicele Bughiu.
CCJ Argeș are 42 de angajați permanenți, din
care 28 sunt pe zona artistică. Activitatea Centru-

lui, în care intră și orchestra Doina Argeșului, va fi
preluată de către secția de Estradă a Teatrului „Al.
Davila”. De asemenea, ceilalți angajați (care nu își
vor găsi locul la Teatru) vor fi absorbiți de către alte
instituții și servicii din subordinea CJ-ului. Pentru
anul 2021, bugetul Centrului a fost de 4,6 milioane
lei.
În martie, CJ Argeș a început restructurarea instituțiilor de cultură din subordine, primul tăiat de
pe listă fiind Centrul de Cultură „Dinu Lipatti” din
Leordeni. Din instituție de sine stătătoare, care a
funcționat în această formulă doar un an, a redevenit parte a Muzeului Județean. Această comasare,
plus renunțarea la lucrările de modernizare și consolidare a Teatrului Așchiuță, a adus o economie de
7 milioane lei la bugetul județean, bani ce au fost
direcționați, cu precădere, către sistemul sanitar.
(Oana Bahrim)

Testare gratuită pentru a participa
la concertele Filarmonicii Pitești!

În această perioadă deloc roz, Filarmonica Pitești vine în sprijinul publicului său. Nu are buget pentru testare gratuită, însă a
reușit să încheie un parteneriat cu o farmacie care oferă acest serviciu publicului meloman. „Filarmonica
Pitești ține la dumneavoastră si ne dorim să
vă avem aproape și în
această perioadă. Tocmai de aceea, Filarmonica Pitești, prin Farmacia Miruna, vine
în sprijinul publicului
meloman și oferă testare gratuită antigen.
Doritorii se pot testa
zilnic, între orele 14 și 15, în cadrul celor două centre ale Farmaciei
Miruna. Pentru piteșteni, cel mai apropiat centru este cel din Poiana Lacului. Farmacia se află chiar în centrul localității și este ușor
de găsit. Cei care vin la evenimentele noastre din zona Câmpulung
se pot testa chiar în cadrul centrului de acolo.”, anunță managerul
Gabriel Niță. Vă reamintim că la concertele Filarmonicii Pitești se
poate intra și pe baza testului antigen, acesta fiind valabil timp de
48 de ore. (I.B.)

O inițiativă pentru a stimula cititul

Colț de lectură în școli

Proiectul educativ „COLȚUL DE LECTURĂ”, inițiat și derulat
de Casa Corpului Didactic Argeș, are drept scop stimularea interesului elevilor pentru lectură, precum şi îmbogăţirea fondului
de carte prin realizarea unui colț de lectură în școlile selecționate.
Printre obiectivele acestei inițiative se numără îmbogățirea fondului de carte al bibliotecilor școlare, încurajarea și stimularea
interesului elevilor pentru citit, oferindu-le șansa de a avea ei înșiși o carte, popularizarea și valorificarea unor strategii novatoare
pentru optimizarea lecturii în rândul elevilor, formarea unei gândiri autonome, reflexive și critice, dar și dezvoltarea abilităților
de comunicare și formarea personalității. Perioada de derulare a
proiectului „Colțul de lectură” este noiembrie 2021 – iunie 2022,
însă școlile îl pot continua și după acest termen prin îmbogățirea
fondului de carte prin diferite activități.

PREPARATE DIN CARNE DUPĂ REŢETE DE ODINIOARĂ
MIOVENI

B-dul Dacia, bloc D1

CURTEA DE ARGEȘ

În Piața Mare, str. Castanilor, nr. 1, lângă
stația de taxi
Zona Ivancea, vizavi de „Puișor”, str. Albeşti

PITEŞTI

În Piața Nouă Găvana 2, 3

Măcelăria Făgăraș trimite comenzi și la
domiciliu: 0748334925 / 0748111140

www. acropole.ro 

Programează o vizionare: 0740 400 600

Acropole EVENTS

ELEGANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ
LA FIECARE EVENIMENT!

NOI CONSTRUIM
DRUMUL SPRE VIITOR!
AVANTAJELE ORGANIZĂRII DE EVENIMENTE:
Plată raportată la numărul de persoane prezente
Bucatărie proprie

Aranjamente florale - incluse în preț
Curte cu fântâni, spații verzi și zone de socializare
Parcare generoasă
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