CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Anexă la Hotărârea nr. ......../..............

Calendarul manifestărilor cultural- artistice din perioada
Sărbătorilor de Iarnă 2014

Consiliul Judeţean Argeş
15-20 decembrie – şedinţă festivă a Consiliului Judeţean Argeş, Pomul de Crăciun şi primirea colindătorilor
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi Teatrul Al. Davila
12 decembrie, ora 18.00 la Teatrul Al. Davila, premiera spectacolului Doină de dor şi cântec d’amor oferit
de Ansamblul folcloric DORUL şi Orchestra DOINA ARGEŞULUI şi acordarea Premiilor Culturii
Tradiţionale Argeş pe anul 2014
18 decembrie, Curtea de Argeş, Festivalul de datini Florile dalbe
23 decembrie, Spectacol de Crăciun susţinut în colaborare cu Teatrul Al. Davila
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti
8 – 18 decembrie 2014, ediţia a IV-a a programului educaţional pentru grădiniţe şi şcoli, sub genericul Te
uită cum ninge, decembrie !
15 - 18 decembrie, a X-a ediţie a manifestării tradiţionale de colinde Deschide uşa creştine!
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
Decembrie- Crăciunul la noi acasă, spectacol organizat de elevii Şcolii Populare de Arte şi meserii Piteşti
împreună cu secţiile externe
Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu
11 decembrie, ora 13.00- lansare de carte, Cristian Bădiliţă, Teme, personaje, sărbători creştine şi tradiţii
româneşti
Centrul de Cultură Brătianu
18 decembrie- Moş Crăciun în vizită la Florica- Grupul Colindătorii din Nucşoara, conduşi de Ion Rodoş şi
Corul Veteranilor
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Complexul de Tip Familial Valea Mare:
18.12.2014
Serbarea “Să fim mai buni de Crăciun!”
22.11.2014
Colindul şi obiceiurile de iarnă: Steaua, Sorcova, Pluguşorul;
Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung:
18.12.2014, ora 12.00 – Serbarea de Crăciun, intitulată ,,Clinchete de zurgălăi “
22 - 24.12.2014 – colindul la S.C. Holcim S.A., U.M. din Municipiul Câmpulung, Primăria Municipiului
Câmpulung şi la alte unităţi din Mun. Câmpulung
24.12.2014 – Ajunul Crăciunului – copiii vor participa la Slujba de la Biserica Schei şi vor primi Sfânta
Împartăşanie. De asemenea, vor participa la activităţile organizate în Piaţa Primăriei Mun. Câmpulung –
datini şi obiceiuri;
25.12.2014 – Masa festivă de Crăciun, iar în data de 26.12.2014 – plimbare în oraş, la Bradul de Crăciun;
31.12.2014 – Noul An în straie de sărbătoare – Masă festivă, muzică, dans, petrecere lângă Bradul împodobit
01.01.2015 - activităţi în cadrul complexului conform planificărilor - datini şi obiceiuri de Sf. Vasile.
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate ,,Sfinţii Constantin şi Elena” Piteşti:
15.12.2014, ora 10.00 va avea loc la sediul complexului un program artistic dedicat Sărbătorii “Naşterii
Domnului”, pregătit atât de copiii din cadrul C.S.C.C.D. “Sf. Constantin şi Elena” Piteşti, cât şi de copiii de
la Centrul de Copii “Sf. Andrei” Piteşti.
18.12.2014 – spectacol de caritate organizat la Filarmonica din Piteşti, pentru ajutorarea copiilor din cadrul
Centrului de Copii ,,Sfântul Andrei’’ Piteşti.
Centrul de Zi ,,Bambi” Câmpulung:
18.12.2014, ora 10.00 “Serbarea Crăciunului”.
Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr:
08 -16.12.2014, activităţi de creaţie (confecţionarea decoraţiunilor de iarnă, felicitărilor, tablourilor,
globuleţelor, etc);
17.12.2014 ora 13.00 va avea loc la sediul complexului, serbarea intitulată ,,Paradă pentru Moş Crăciun!”.
23.12.2014 -03.01.2015, se vor desfăşura activităţi cu caracter tradiţional – obiceiuri şi tradiţii de sărbători,
cum ar fi: „Bună Dimineaţa la Moş Ajun!”, Steaua, Capra, Pluguşorul, Sorcova; mese festive şi cadouri de
Crăciun şi Anul Nou; jocuri specifice iernii şi concursuri – Cel mai frumos Om de Zăpadă! Cel mai frumos
globuleţ pentru Bradul de Crăciun!
Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti:
16.12.2014, ora 10.30 va avea loc la sediul complexului serbarea închinată “Naşterii Domnului”, constând în
poezii, cântece şi primirea cadourilor de către beneficiarii Centrului de Zi şi Centrului Rezidenţial, iar în data
de 16.12.2014, ora 11.30 va avea loc serbarea intitulată “Carnavalul fulgilor de nea!” organizată cu
beneficiarii Centrului de Recuperare.
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Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung:
24.11.2014 - 20.12.2013: confecţionarea unor podoabe specifice iernii, împodobirea instituţiei şi a Bradului
de Crăciun;
05.12.2014 – pregătirea ghetuţelor “În aşteptarea lui Moş Nicolae” – copiii vor primi cadouri;
15.12.2014 - elevii Şcolii “Sfântul Iacob”din Municipiul Câmpulung vor prezenta un program artistic;
16.12.2014 - program de colinde susţinut de către elevii Colegiului ”Dinicu Golescu” Câmpulung;
24.12.2014 – primirea cadourilor de la Moş Crăciun;
25.12.2014
– sărbătorirea în mod festiv a Crăciunului – masă tradiţională.
Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung:
18.12.2014, ora 13.30 – “CRĂCIUNUL COPIILOR!...” – Serbare – Spectacol.
Centrul de Zi pentru copii/tineri cu dizabilităţi ,,Şanse egale” Domneşti:
16.12.2014 beneficiarii centrului vor participa la împodobirea bradului, moment în care se va prezenta şi un
program de colinde;
19.12.2014, ora 12.00, beneficiarii vor sărbători sosirea lui Moş Crăciun prin programul artistic “Magia
Crăciunului” ce va consta în scenete, poezii şi colinde şi vor primi cadouri;
Centrul de Zi “Sfântul Nicolae” Piteşti:
24.12.2014, ora 10.00 va avea loc la sediul centrului activitatea cu tema “Naşterea Domnului” - desene,
poezii şi alte activităţii specifice acestei sărbători, la care vor participa 10 beneficiari ai centrului.
Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti:
18.12.2014, ora 11.00: - program artistic - Colinde -;
25.12.2014: masă festivă cu produse tradiţionale;
Centrul de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă Piteşti:
21.12.2014 va avea loc la sediul centrului activitatea intitulată ,,O, brad frumos!’’ – datini, obiceiuri şi
semnificaţia Sărbătorilor de Crăciun; colinde, poezii..
Complexul de Tip Familial ,,Dumbrava Minunată” Piteşti:
activităţi cu instituţiile partenere în perioada 15 – 19.12.2014:
• Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş – Magia Crăciunului – Datini şi obiceiuri;
• Liceul de Arte ,,Dinu Lipatti” Piteşti – Crăciunul împreună;
• Fundaţia ,,Lumină în suflet”;
• Şcoala Generală Leordeni – O dorinţă de Crăciun;
19.12.2014 – împodobirea Bradului de Crăciun în apartamentele rămase deschise în perioada vacanţei de
iarnă;
23.12.2014 - participarea beneficiarilor la colindeţe;
25 - 27.12.2014 – copiii vor desfăşura activităţi specifice Crăciunului (participare la slujba religioasă, masă
festivă, activităţi de recreere).
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Centrul de Tip Familial Găvana Piteşti:
02.12.2014 – cu ocazia concertului organizat de Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor Argeş, care prin
colindele interpretate au adus magia Sfântă a Crăciunului, copiii din cadrul centrului, împreună cu
reprezentanţii Asociaţiei Sfinţii “Spiridon şi Irina” Piteşti, au sprijinit cu alimente, dulciuri şi fructe
persoanele aflate în dificultate, fiind astfel începută campania “DĂRUIEŞTE UN ZÂMBET”.
03.12.2014 – cu ocazia „Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi”, copiii vor oferi cadouri
constând în alimente, produse de curăţenie şi un calendar ortodox, persoanelor aflate în programul “Alături
de tine”;
05.12.2014 – copiii din cadrul centrului vor împodobi Bradul de Crăciun;
09.12.2014 – beneficiarii C.T.F. Găvana, în parteneriat cu elevii Şcolii Gimnaziale “Smaranda Dumitru
Roman” Vizureşti, jud. Dâmboviţa, vor înregistra un CD cu colinde, numit “Suflet de copil”;
11.12.2014 - copiii instituţionalizaţi vor colinda beneficiarii Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti, iar seara,
vor colinda angajaţii Hotelului Ramada din Piteşti şi vor avea parte de surprize;
12.12.2014 - beneficiarii centrului vor prezenta un program artistic intitulat “În aşteptarea lui Moş
Crăciun”.
Complexul de Tip Familial ,,Casa Noastră’’ Piteşti:
* în zilele premergătoare Sfintelor sărbători de iarnă, vor fi desfăşurate activităţi de cunoaştere având ca scop
formarea caracterului moral-creştin, discuţii privind viaţa Sf. Nicolae şi a Sf. Mc. Filofteea de la Curtea de
Argeş;
* pentru a întâmpina aşa cum se cuvine Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, beneficiarii complexului vor
împodobi bradul, vor merge cu colindul şi vor decora locaţiile în spiritul acestei sărbători. De asemenea,
copiii, însoţiţi de personalul complexului, vor merge la biserică pentru a fi spovediţi şi împărtăşiţi. Cu ocazia
Crăciunului şi Anului Nou se vor organiza mese festive pe fiecare locaţie a complexului.
Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung – Centrul Maternal ,,Sfântul Ioan”:
24.12.2014: împodobirea Bradului de Crăciun; amenajarea spaţiului de locuit în spiritul Sărbătorilor de
Iarnă; tradiţii specifice sărbătorii Naşterii Domnului; „Vine, vine Moş Crăciun!” – colinde şi primirea
cadourilor.
25.12.2014: participarea la Slujba de Crăciun şi împărtăşirea copiilor; masă festivă de Crăciun; vizionarea de
programe TV cu teme religioase.
31.12.2014
- masă festivă de Anul Nou.
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tigveni:

22.12. 2014, ora 10.00: Program artistic prezentat de persoanele cu dizabilităţi, constând în colinde
tradiţionale, cântece de voie bună, poezii; Scenetă ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” realizată cu 10
beneficiari ai centrului; ,,Dansul fulgilor de nea” - participă beneficiari ai centrului; Expoziţie cu
produsele realizate de beneficiarii centrului (tablouri, coroniţe, obiecte decorative, globuleţe, ghirlande,
origami).
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24.12 2014: 09.00 - împodobirea pomului de iarnă (globuleţe, ghirlande, coroniţe, origami, sorcove,
ornamente confecţionate de persoanele cu dizabilităţi);
17.00 - 21.00 - Colinde în Ajun de Crăciun - grup organizat ce va prezenta urări locuitorilor comunei
Tigveni.
25-26.12.2014 - ora 13.00 - Masă festivă, vizitarea familiilor din localitate şi din localităţile învecinate;
vizionare T.V; audiţii muzicale.
31.12.2014, ora 21.00 - organizarea Revelionului, masă festivă, cadouri, colinde în Ajun de An Nou.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti:
26.11.2014 - decorarea centrului cu podoabe de Crăciun;
17.12.2014 - elevii Liceului Teoretic “Ion Cantacuzino” Piteşti se vor prezenta în cadrul centrului pentru a
împodobi brazii de Crăciun cu decoraţiuni specifice, pentru a susţine un program de colinde şi pentru a oferi
dulciuri şi fructe beneficiarilor;
23.12.2014 - program specific Sărbătorilor de Iarnă susţinut de beneficiarii centrului. Cu ocazia Crăciunului
şi Anului Nou se vor organiza mese festive cu mâncăruri tradiţionale româneşti.
Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti:
24.12.2014, ora 10.00 - program artistic oferit de o parte din beneficiarii centrului, intitulat: “În aşteptarea
lui Moş Crăciun” şi cadouri oferite beneficiarilor. Cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou se vor organiza mese
festive.
Complexul de Locuinţe Protejate Buzoeşti:
20.12.2014 - beneficiarii vor împodobi bradul şi îl vor primi pe Moş Crăciun cu un concert de colinde;
22.12.2014 - beneficiarii complexului vor merge la colindat la Primăria Buzoeşti,
25.12.2014- slujbă la biserica din sat, după care va urma masa festivă;
31.12.2014 – se va merge cu Plugoşorul la Consiliul Local Buzoeşti.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele:
25.12.2014: participarea la Slujba Religioasă de Crăciun la Mânăstirea Bascovele; masă festivă de Crăciun;
audiţii muzicale – colinde, jocuri de grup.
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici:
11.12.2014 – împodobirea Pomului de Iarnă;
18.12.2014 - program artistic intitulat “Am venit să colindăm!” susţinut la sediul centrului de către elevii
Şcolii Generale cu Cls. I-VIII ,,Toma Brătianu” din com. Şuici;
19.12.2014 - program artistic susţinut la sediul centrului de către elevii Şcolii Generale Sălătrucu;
23.12.2014 - program artistic realizat de elevii Liceului Industrial Corbeni, susţinut la sediul centrului;
24.12.2014 – “BUNĂ DIMINEAŢA LA MOŞ AJUN” – împărţirea colindeţelor;
25.12.2014 – masă festivă de Crăciun;
26.12.2014 – participarea la Sfânta Liturghie în cadrul bisericii din proximitate;
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27.12.2014 – ,,AHO, AHO...DE ANUL NOU” - program artistic susţinut de grupul de colindători, păstorit
de preotul satului Valea Calului / Şuici;
29.12.2014 – tradiţii deAnul Nou – Şezătoare;
31.12.2014
- masă festivă de Anul Nou.
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Deduleşti:

21.12.2014 - program artistic susţinut la sediul centrului de către elevii Şcolii Generale Morăreşti;
24.12.2014 – spovedirea şi împărtăşirea beneficiarilor;
25.12.2014
– masă festivă de Crăciun.
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Călineşti:
19.12.2014: semnificaţia Crăciunului la români ( profesor de religie); împodobirea Bradului de Crăciun;
audiţie colinde.
21-22.12.2014: Sfânta Taină a spovedaniei.
23.12.2014: audiţie colinde de Crăciun; colindători – Colegiul Naţional I.C. Brătianu Piteşti şi Liceul
Ştefăneşti Vale; moment artistic realizat de trupa de teatru de la Palatul Copiilor Piteşti.
24.12.2014: prezenţa soborului de preoţi pentru Sfânta Împărtăşanie; cadouri pentru asistaţi.
25.12.2014: slujba de Crăciun transmisă la TVR; masă festivă de Crăciun; audiţie colinde;
31.12.2014 : masă festivă de Anul Nou.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni:
25.12.2014 – program artistic sustinut de elevii Şcolii Generale cu clasele V-VIII din Mozăceni, cu urări
tradiţionale de Crăciun, în clubul instituţiei; masă festivă; acordarea unor diplome, de către primarul
comunei Mozăceni, celor mai vărstnici dintre beneficiarii căminului; fiecare bătrân va primi dulciuri din
partea Primăriei Mozăceni;
26.12.2014, ora 11.00 – vizitarea Muzeului Satului Mozăceni.
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