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Raport de activitate 

al  Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

pe anul 2021 

Activitatea cultural – educaţională 

 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti este o instituţie 

subordonată Consiliului Local al Municipiului Ploieşti. Prin proiectele şi programele pe care le 

derulează urmăreşte: 

- Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 

culturală; pentru îmbunătățirea calității vieții concitadinilor și numai. 

- Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural naţional şi universal; 

- Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar, în afara 

sistemelor formale de educaţie. 

 

În anul 2021, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti a organizat 

proiecte culturale diverse, dar a şi participat, ca partener, în diferite programe culturale.  

 

I .Manifestări cultural - artistice importante organizate: 

 

            

            Concursul Interjudeţean de Recitări „Sub aripa lui Nichita”, ediţia a XIV-a. Din cauza 

stării de urgență/ alertă și pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Covid 

19 concursul a fost organizat online.  

Au participat 69 de elevi. S-au acordat 9 premii şi menţiuni. Premiile au constat în diplome, cărți și 

exemplare ale revistei „Atitudini”. 

 

Festivalul Naţional „I. L. Caragiale”, ediţia a XVII–a – În perioada 26 aprilie – 26 mai 2021            

s-a desfășurat pe două secțiuni: 

- Concursul Național de Teatru Amator. Au participat 17 elevi și studenți. S-au acordat 3 premii și 2 

mențiuni.  

- Concursul Naţional de Proză Scurtă. Au participat 8 elevi din țară. S-au acordat 3 premii și 2 mențiuni. 

Premiile au constat în diplome, bani, cărți și exemplare ale revistei „Atitudini”. 

Cele două concursuri s-au desfășurat online din cauza stării de urgență/alertă și pentru respectarea 

măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Covid 19. 

 

      Concursul de Fotografie „În lumina Ploieștiului”, desfășurat în perioada 26-30 Iulie 

2021. La concurs au participat 17 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani care au domiciliul 
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în Municipiul Ploiești sau Zona Metropolitană Ploiești (Băicoi, Boldești-Scăieni, Bușteni și Plopeni, 

Ariceștii-Rahtivani, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrăvești, Păulești, Târgșorul 

Vechi și Valea Călugărească). 

           Participanții înscriși au avut de realizat fotografii care să surprindă aspecte pozitive ale 

Municipiului Ploiești. 

 Juriul a fost alcătuit din Bogdan Vasilescu, Călin Dengel și Sorin Petculescu fotografi-

colaboratori ai Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. 

Ca urmare a jurizării s-au oferit următoarele premii: Premiul I – 500 lei; Premiul II – 300 lei; Premiul 

III – 200 lei; Menţiunea I – 100 lei; Mențiunea II – 100 lei; Mențiunea III – 100 lei. 

           Premierea și vernisajul fotografiilor a avut loc la Winmarkt Shopping Center – partenerul 

proiectului, care a pus la dispoziție spațiul pentru expunerea fotografiilor câștigătoare. Fotografiile 

au fost printate în format A3 la Bellcini Print –sponsorul proiectului. 

Toate fotografiile au fost publicate, pe rând sau în calupuri, în revista „Atitudini”. Fotografiile se 

regăsesc expuse și la Centrul pentru tineret din subordina Casei de cultură „Ion Luca Caragiale” a 

Municipiului Ploiești. 

Președintele juriului, domnul Petculescu Sorin, a oferit două premii speciale pentru doi 

dintre participanți. Premiile oferite au fost: un loc la curs de fotografie și un loc la curs de editare 

video. 

Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică „Dan Platon”, ediţia a XV-a a avut loc în 

perioada 22-29 august 2021. Specificul taberei a fost de pictură. Din cauza stării de alertă, și pentru 

respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Covid 19, au participat doar 8 artişti 

plastici din România.  

Lucrările realizate în cadrul taberei au intrat în patrimonial Casei de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municpiului Ploiești. 

Date cantitative pentru: 

A. Evenimentul de deschidere a taberei: 

- Aproximativ 50 de tineri liceeni; 

- Reprezentanți ai autorităților publice locale: 2  

- Jurnalist: 1  

- Alte persoane – cetățeni ai Municipiului Ploiești: 2. 

B. Evenimentul de închidere a taberei: 

- Aproximativ 9 tineri liceeni; 

- Artiști plastici, membri ai UAP, filiala Ploiești: 10. 

- Alte persoane – cetățeni ai Municipiului Ploiești: 8. 

Partenerii proiectului au fost: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociația 

Filiala din Ploiești – a nominalizat comisarul de tabără și a trimis lista cu artiștii plastici participanți 

în tabără și Consiliul Județean Prahova – a pus la dispoziție cu titlu gratuit, Sala Coloanelor din 

incinta Palatului Culturii pentru evenimentele de deschidere și închidere a Taberei.                   

Sponsorul proiectului a fost: Hipermarket CORA – a sponsorizat proiectul cu produse. 

Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2021, s-a organizat în 

perioada 25 octombrie - 20 noiembrie 2021, în Parcul Municipal Vest. Din cauza stării de alertă și 

pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii Covid 19, la această ediție a Taberei au 

participanți doar artiști din România. Lucrările realizate de cei 3 participanți, sculptori recunoscuți 

pe plan național, au intrat în patrimoniul Municipiului Ploiești. 
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Conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 389/15.10.2021, proiectul s-a realizat în colaborare 

cu: Parcul Municipal Ploiești Vest, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Teatrul 

„Toma Caragiu” Ploiești și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești.  

Sponsorul evenimentului a fost Hipermarket CORA. 

 

Concursul Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor – In memoriam 

Gabi Dobre”, ediţia a XXII-a s-a desfăşurat în perioada 8-9 octombrie 2021 la Teatrul „Toma 

Caragiu” Ploiești, în condițiile impuse de starea de alertă și cu respectarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii virusului Covid-19.  

Au ajuns în finala concursului 3 grupuri de muzică folk și 7 soliști.  

S-au oferit diplome participanilor și s-au acordat următoarele premii: 

Premiul I - TROFEUL FESTIVALULUI 2500 lei/net; Premiul de interpretare – 

grup/formație/band 1500 lei/net; Premiul de interpretare – solist 1000 lei/net; Premiul de măiestrie 

instrumentală 1000 lei/net; Premiul de creaţie (muzică şi text) 1000 lei/net; Premiul de popularitate 

1000 lei/net; Premiul BES 1000 lei/net; 

Recitalurile din cadrul festivalului au fost susţinute de către: Harmonic, Victor Socaciu, 

Alexandra Ușurelu, Grup Fior, Daniel Iancu, Mircea Vintilă, Andrei Păunescu. 

Partenerul acestui eveniment a fost Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești. 

Partenerii media: Republika News, Observatorul Prahovean, Revista Atitudini, ArteFapte. 

Sponsori: Bes România, Hipermarket CORA, Alexandrion Grup. 

 

          Concursul Național de Poezie „Iulia Hasdeu” s-a desfășurat în perioada 18 octombrie –                    

10 decembrie 2021. Aflat la a XIX-a ediție, proiectul este dedicat liceenilor (cursuri de zi) din 

România. 

          S-au înscris 200 de elevi de liceu din Ploiești și din ţară, dintre care 150 de înscrieri au fost 

eligibile, conform regulamentului de participare. S-au acordat 4 premii în valoare de 1900 lei și 3 

mențiuni în valoare de 300 de lei. Pe lângă premiile în bani, câștigătorii au primit diplome, carți și 

exemplare ale revistei „Atitudini”.  

          Festivitatea de premiere a avut loc în cadrul unui eveniment mai amplu, și anume Tabăra de 

creație literară „Ion Stratan”, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”. 

          Poeziile câștigătoare au fost publicate în numărul din luna decembrie 2021 al Revistei 

„Atitudini”. 

Parteneri în proiect : Inspectoratul Școlar Județean Prahova, site-ul Arte Fapte, revista „Atitudini”. 

   Tabăra de creație literară „Ion Stratan”, ediția a I-a.  Casa de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municipiului Ploiești a  organizat în perioada 06-10 decembrie 2021, la Ploiești, 

Prahova, Tabăra de creație literară „Ion Stratan” Ploiești, Prahova, Ediția I, cu un număr de maxim 

9 poeți din țară. Specificul taberei este de creație literară, aceasta fiind organizată în colaborare cu 

Uniunea Scriitorilor din România și alte instituții publice și private din România. Pentru o bună 

desfășurare a taberei, poeții au fost invitați în urma unei selecții realizate în parteneriat cu Uniunea 

Scriitorilor din România. 

Au participat următorii poeți: Varujan Vosganian (București), Horia Gârbea (Bucureşti), 

Andrei Novac (București), Valeriu Valegvi (Galați), Andra Mateucă (Timișoara), Adrian Alui 

Gheorghe (Piatra Neamț), Florin Dochia (Câmpina) și Laurențiu Ciprian Tudor (Brașov). 

Au avut loc recitaluri din opera lui Ion Stratan, întâlniri cu tineri liceeni de la Colegiul Naţional 

„Al.I.Cuza”, Ploieşti, Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria”, Ploieşti și Colegiul Naţional 

„MihaiViteazul”, Ploieşti, precum și diverse întâlniri cu poeții și cu publicul prahovean. 
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În cadrul taberei s-au pus bazele bibliotecii „Ion Stratan” care va funcţiona în cadrul Centrului de 

Tineret aflat în subordinea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. 

Parteneri în proiect: Inspectoratul Școlar Județean Prahova, site-ul Arte Fapte, revista „Atitudini”, 

Consiliul Județean Prahova, Cărturești Ploiești, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, 

Ploieștii.ro. 

 

  Festivalul  Concurs - Național  de  Folclor „Cununǎ  de  Cântec  Românesc”, ediția           

a VI-a, s-a desfășurat în perioada 20-21 noiembrie 2021, în sala de spectacol a Filarmonicii               

„Paul Constantinescu” Ploiești. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni, „Soliști vocali” și 

„Soliști instrumentiști”, fiind destinat interpreților amatori ai folclorului muzical din întreaga țară. 

Au participat 23 de concurenți. S-au acordat 9 premii.                                                                          

Partener: Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești. 

Sponsor: Hipermarchet CORA.  

  Revista „Atitudini” - Apariție lunară ce și-a propus aducerea la cunoştinţa publicului a operelor 

personalităţilor culturale, precum şi consemnarea unor evenimente culturale din spaţiul ploieştean şi nu 

numai. Revista “Atitudini” are 24 de pagini cu un tiraj de 400 de exemplare. Pe parcursul anului 2021, în 

cadrul revistei au scris articole nume reprezentative ale literaturii contemporane, istorici, profesori, 

scriitori, poeţi precum: Dan Gulea, Dorin Stănescu, Ivone-Marlen Scărlătescu, Magda Răduță, Constantin 

Abăluță, Daniela Cristea Enache, Ana Blandiana etc. Au fost promovaţi, de asemenea, elevii talentaţi, 

premiaţi la diverse concursuri de creaţie literară. Revista este distribuită gratuit pe plan local la instituţiile 

de învăţământ, instituţii de cultură, la nivel naţional şi internaţional.                                                                                         
 

Gala „Atitudini” – Casa de Cultură  „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești a 

organizat în data de 07 decembrie 2021, ora 17.00, Gala Atitudini, la Sala Marii Uniri a Consiliului 

Judeţean Prahova. Evenimentul cultural s-a desfășurat sub forma unui concurs de creație prin care 

s-a apreciat munca și devotamentul colaboratorilor revistei „Atitudini”. 

S-au acordat următoarele premii: 

1. Premiul pentru Critică literară 

2. Premiul pentru Secvenţe din viaţa ploieştenilor 

3. Premiul pentru Cel mai bun articol sportiv 

4. Premiul Social-media 

5. Premiul Grammar Nazy 

6. Premiul pentru Tehnoredactare 

Parteneri in proiect: Consiliul Județean Prahova, revista „Atitudini” 

Gala „Dansului și Cântecului Popular Românesc” – Evenimentul s-a desfășurat în data 

de 12 decembrie, sub forma unui concurs, având ca scop esențial promovarea tinerelor talente 

interpretative în domeniul cântecului și dansului popular românesc.   

S-au acordat premii pe două secțiuni: muzică și dans popular. Evenimentul a fost dedicat 

membrilor Ansamblului Folcloric Prahova, precum și soliștilor vocali, membri ai Grupului Vocal 

Prahova. Evaluarea participanților a fost stabilita de un juriu de specialiști. 

 

Simpozioane, colocvii în cadrul Universităţii Populare „Dimitrie Gusti”  

 

Activitățile din cadrul Universitatii Populare „Dimitrie Gusti” au început în luna octombrie 

2020 și s-au susținut pe tot parcursul anului școlar, la cerere, în instituții de învățământ ploieștene 
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sau online din cauza stării de alertă și pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii 

virusului Covid 19. S-au organizat prelegeri, manifestări cultural artistice care au abordat diferite 

teme de interes în rândurile elevilor de toate vârstele: protecţia mediului, psihologie, medicină, 

istorie, educaţie, juridic. S-au susținut 27 de activități. 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi instituţii de învăţământ din Ploieşti.  

 

Activităţi educaţionale ce s-au desfăşurat săptămânal  

 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, a organizat în anul 2021, 

săptămânal cerc de dans popular în cadrul repetițiilor Ansamblului Folcloric Prahova al Casei de 

Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, curs de muzică – grup vocal folcloric, în 

condițiile impuse de starea de alertă și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului 

Covid 19.  

 

Proiecte educaţionale  

 

 Pe parcursul anului 2021, s-au organizat diferite activităţi în colaborare cu unităţi de 

învăţământ, la nivel local și județean, cu diferite instituții de cultură (spectacole, concursuri de 

recitări). 

Totodată s-au marcat diferite evenimente istorice și culturale prin depuneri de flori la monumente 

din orașul nostru. 

 

         Proiect „Aproape de Eminescu” - 15 ianuarie 2021 

 

   Prin acest proiect Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului prin acest tip de 

eveniment a urmărit să-și facă cunoscută activitatea, să-și poziționeze imaginea în rândul 

instituțiilor de cultură din Ploiești și să-și lărgească numărul de colaboratori. Proiectul s-a adresat 

elevilor din toate ciclurile de învățământ (primar, gimnazial şi liceal) din cadrul unităților de 

învățământ atât din Municipiul Ploiești, cât și din județul Prahova.  

  Activitatea s-a desfășurat în cadrul orelor online. Au fost alocate cel puţin 15 minute unor 

activități precum: citirea/ recitarea la clasă a unor versuri, la alegere, din opera marelui poet, s-au 

organizat dezbateri și alte activităţi ce au legătură cu viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu. 

Principalul obiectiv a fost atât conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la importanţa 

operei lui Mihai Eminescu, în general, şi a zilei de 15 ianuarie, în special, cât și trezirea interesului 

faţă de carte şi de cultura românească, prin cultivarea sentimentelor de respect faţă de reprezentanţii 

literaturii noastre; 

  La proiect au participat 100 instituții de învățământ din întreg județul Prahova, 230 cadre 

didactice și peste 5700 elevi.  

           Proiect „Aproape de Caragiale” - 29 ianuarie 2021 

 

     Organizat pe același principiu ca și Proiectul „Aproape de Eminescu”. Activitatea s-a 

desfășurat în data de 29 ianuarie 2021, în cadrul orelor online. Au fost alocate cel puţin 15 minute 

unor activități precum: citirea/ recitarea la clasă a unor texte, la alegere, din opera marelui 

dramaturg, s-au organizat dezbateri și alte activităţi ce au legătură cu viaţa şi opera marelui 

dramaturg I.L. Caragiale. Obiectivele au fost aceleași ca și la „Aproape de Eminescu” și au fost 

atinse. 
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     Proiectul s-a adresat elevilor din toate ciclurile de învățământ (primar, gimnazial şi liceal) 

din cadrul unităților de învățământ atât din Municipiul Ploiești, cât și din județul Prahova.  

      La proiect au participat 33 instituții de învățământ din întreg județul Prahova, 52 cadre 

didactice și peste 1500 elevi. 

            

             Proiectul „Aproape de Nichita” – 31 martie 2021 

       Proiectul s-a adresat elevilor din clasele liceale din cadrul unităților de învățământ atât din 

Municipiul Ploiești, cât și din județul Prahova.  

       La proiect au participat peste 700 de elevi din 12 licee și Colegii din Municipiul Ploiești și 

Județul Prahova coordonați de 23 de cadre didactice. 

       Tuturor cadrelor didactice implicate în cele trei proiecte educaționale s-au eliberat 

adeverințe, iar elevilor participanți diplomă pentru fiecare clasă participantă. 

       Proiect „Brâncuși - aproape de infinit” s-a desfășurat în perioada 17-19 februarie 2021, 

cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși. 

Proiectul s-a adresat elevilor din clasele V-VIII, din cadrul școlilor/liceelor din Ploiești, în cadrul 

orelor de pictură. Concursul de  Creație și Cultură generală sub denumirea „Brâncuși  - aproape de 

infinit” s-a desfășurat pe două secțiuni: 

 Secțiunea „Cultură generală” - elevii s-au pregătit cu informații de cultură generală despre 

viața și opera lui Constantin Brâncuși; 

 Secțiunea „Creativitate” -  elevii au executat lucrări de grafică inspirate de operele lui 

Constantin Brâncuși.  

 Câștigătorii au primit din partea Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploiești diplome și cataloage cu lucrări realizate în cadrul Taberelor Internaționale de Creație 

Plastică „Dan Platon”, iar profesorilor li s-au eliberat adeverințe.  
 

Caravana Poeziei - eveniment desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei în data de 

21 martie 2021. Evenimentul s-a desfășurat în intervalul orar 10.00-12.00,  în aer liber, în Centrul 

Civic al Ploieștiului (Bustul poetului Nichita Stănescu, Hale și Piețe, Primărie, Poșta Centrală).                 

S-au împărțit flori trecătorilor și s-au lecturat poeme la busturile scriitorilor din Ploiești. 

 

01 Iunie 2021 - Ziua Internațională a Copilului - Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a 

Municipiului Ploiești a organizat un concurs online destinat copiilor și tinerilor din Municipiul 

Ploiești, până în 18 ani.  Creațiile pentru concurs au fost desene realizate manual sau cu ajutorul 

tehnicii computerizate. 

             Primii 50 de participanți, care au trimis operele, au primit ca premiu câte o carte din partea 

Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. 

 

Concursul de artă plastică „Ploiești, orașul meu, oraș european”, ediția a XIV-a, s-a 

desfășurat în perioada 28 Octombrie – 6 Decembrie 2021.  

            Concursul s-a adresat tinerilor pentru a stimula creativitatea acestora și pentru aprecierea 

valorilor cultural-educative. 

            Elevii au realizat lucrări de artă plastică, care au abordat subiecte din diferite domenii 

reprezentative pentru Ploieşti, dar și din istoria acestui oraș: monumente, clădiri de patrimoniu, 

biserici, clădiri de renume, evenimente importante, personalităţi din toate domeniile, respectând 

tematica: „Ploiești orașul meu, oraș european”. 

Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: 
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1. Colegiul Naţional „Carmen Sylva” Ploieşti pentru: Clasele IX – XII; 

2. Instituţii şcolare din Municipiul Ploieşti, altele decât Colegiul Național de Artă „Carmen Sylva”:  

Clasele V-VIII și Clasele IX – XII; 

             Au participat 57 de elevi de la clasele IX-XII de la Colegiul Național de Artă „Carmen 

Sylva” și de la alte instituții școlare din oraș: 52 de elevi de la clasele V-VIII și 43 de elevi de la 

clasele IX-XII. Total elevi înscriși la concurs: 152.  

S-au acordat 17 premii care au constat în diplome, bani și  câte un pachet cu cărți și cataloage din 

domaniul artelor plastice. 

              Lucrările stabilite câștigătoare au fost prezentate în cadrul unei expoziţii online permanente 

– pe pagina de social media (Facebook) a Casei de Cultură „I.L.Caragiale”, dar și pe site-ul 

instituției. 

Colaboratori artiști plastici: Valter Paraschivescu și Liliana Marin. 

Partenerii proiectului: Cărturești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova. 

Partenerii media: Arte Fapte, Ploieștii.ro, Revista Atitudini. 

              Concurs online „Te Iubesc, România Mea”, organizat cu prilejul zilei Naționale a 

României 1 Decembrie, în perioada 30 Noiembrie - 02 Decembrie 2021, pe pagina de Facebook a 

instituției, din cauza restricțiilor impuse de starea de alertă și în vederea respectării măsurilor de 

prevenire a răspândirii virusului Covid-19. 

             Pentru a marca Ziua Națională a României s-a organizat concursul online „Te iubesc, 

România mea”. Publicul țintă au fost tinerii cu vârsta minimă de 14 ani. Scopul concursului a fost 

de a stimula spiritul patriotic. 

            Acest concurs a reprezentat o modalitate de a ajunge mai aproape de tineri și de a promova 

activitățile cultural-educative.  

Au fost oferite 3 premii care au constat în bilete la spectacolele Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești. 

Impactul Concurului în mediul online a fost de 2036 de persoane, 12 distribuiri, 24 de like-uri și 7 

comentarii. 

Editare carte în anul 2021 

 

 „Salonul de Toamnă” - s-a realizat în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Ploieşti; 

„Calendarul cultural 2022”; 

„Catalog Tabără Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești 2018-2021”; 

 

II. Manifestări cultural - artistice în colaborare cu alte instituții: 

 

Majoritatea proiectelor culturale derulate de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a 

Municipiului Ploiești, cuprinse în Planul Minimal s-au realizat în parteneriat cu diverse instituții 

locale. Exemplu : Teatru „Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, 

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești, Inspectoratul Județean Școlar Prahova, Muzeul 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova etc. 

 

III. Manifestări cultural – artistice la care a participat 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

 

Participarea Ansamblului Folcloric „Prahova” la diverse spectacole, manifestări și 

concursuri: Alfabetul Conviețuirii (24-26 septembrie), „Marele Premiul Regal al României la Trap” 

(11 iulie), „Weekend pe Bulevardul Castanilor” (14 august-12 septembrie), Concurs Folcloric 

CALABREAZA (14-15 august) , Premiul Unirii-Regele Ferdinand (5 decembrie).  
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Participarea Grupului Vocal Folcloric „Prahova” la diverse spectacole, manifestări și 

concursuri: Alfabetul Conviețuirii (24-26 septembrie), „Marele Premiul Regal al României la Trap” 

(11 iulie), „Weekend pe Bulevardul Castanilor” (14 august-12 septembrie), Premiul Unirii-Regele 

Ferdinand (5 decembrie), lansare de carte la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești, Ziua 

Eroilor (10 iunie), Ziua Imnului Naţional al României (29 iulie), Colinde de Crăciun la Căminul de 

Bătrâni Ploiești (21 decembrie). 

 

Participarea Coralei „Paul Constantinescu” la Concertul de Colinde la Biserica 

Bunavestire Ploiești (18 decembrie), Concert de Colinde la Centrul Sociocultural Sfinții Martiri 

Brâncoveni de pe lângă Mânăstirea prahoveană Turnu (19 decembrie),  Armonii cultural – artistice 

la Praznicul Nașterii Domnului la Biserica Sfântul Gheorghe Ploiești (26-27 decembrie 2021).  

 

 

IV. Parteneriate, contracte de sponsorizare și  protocoale de colaborare încheiate 

cu instituţii, organizaţii şi firme 

 

- S.C. Bes Romania S.R.L; 

- Alexandrion Grup; 

- S.C România Hipermarche S.A(Hipermarket Cora); 

- S.C Tomic Cons S.R.L; 

- S.c Macon Grup S.R.L; 

- S.C. Kato Service S.R.L; 

- S.C Terra Strade Total Construct S.R.L; 

- D.P Construcții Industriale; 

- S.C. Duro Car S.R.L; 

- Asociația Masterpiece Ro; 

- Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti; 

- Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești; 

- Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Ploieşti; 

- Site-ul ARTE FAPTE.ro; 

- Asociația 24 PH Arte; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova;  

- Grădinița cu program normal „Căsuța cu povești”; 

- Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești; 

- Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploieşti; 

-  Uniunea Elenă din România; 

- Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești; 

- Parcul Municipal Ploiești Vest; 

- Uniunea Scriitorilor din România; 

- Biblioteca Județeană Nicolae Iorga; 

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova; 

- Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești; 

- Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti; 

- Colegiul Național „Mihai Viteazul ” Ploiești; 

- Librăria Cărturești; 
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V. Promovare 

 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești a promovat atât evenimentele 

organizate de ea, cât și pe cele la care a participat, prin parteneriate media, site-ul instituției și pe 

pagina de Facebook a Casei de Cultură. 

 

VI. Bugetul activităților culturale cuprinse în Plan Minimal 

 

   Pentru anul 2021 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești a avut 

aprobat în buget pentru activitățile culturale cuprinse în Planul Minimal suma de 306.38 mii lei 

realizându-se plăți în sumă de 294,41 mii lei detaliate astfel: 

266,41 mii lei – subvenție. 

19,78 mii lei – sponsorizări. 

8,22 mii lei - venituri proprii. 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Marian Dragomir 

 

 


