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Palatul Culturii din Ploiești este o construcție
monumentală, realizată în stil neoclasic francez, ridicată
pe baza documentației arhitecților Ernest Doneaud și
Toma T. Socolescu, spre a servi ca Palat al Justiției.
Lucrările au început în 1906, dar au fost
întrerupte, fiind reluate în anul 1924, arhitectul ploieștean
Toma T. Socolescu a reușit să încheie construirea
acestuia în anul 1933.
Edificiul a fost inaugurat la 26 noiembrie 1933.
Cel care a tăiat panglica și a rostit cuvântarea inaugurală
a fost regele Carol al II-lea al României. Clădirea, care a
funcționat inițial ca Palat al Justiției, după 1951 a fost
atribuită Complexului Cultural Ploieștean, devenind Palat
al Culturii.
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1. MANIFESTĂRI DEVENITE
TRADIȚIE CULTURALĂ
(festivaluri folclorice, festivaluri corale, de muzică
ușoară, folk, saloane de artă plastică, fotografie,
concursuri de creaţie literară, tabere, spectacole, târguri
de carte, alte manifestări)
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE

Festivaluri folclorice
• Festivalul de folclor PRAHOVA IUBEȘTE
BASARABIA (prima ediție), în cadrul Programului
Național ROMÂNIA 100, coordonator prof. dr. Dragoș
Grigorescu
• Festivalul național-concurs de muzică populară SALBA
PRAHOVEI (4 ediții) (în parteneriat cu Primăria,
Consiliul local, Casa de Cultură Plopeni)
• Festivalul folcloric național DOR DE MUNTE (2 ediții)
(în parteneriat cu Primăria, Consiliul local, Centrul
Cultural Vălenii de Munte)
Festivaluri corale, de muzică ușoară, folk
• Festivalul internațional de muzică corală PROMUSICA
(4 ediții) (în parteneriat cu Primăria, Consiliul local, Casa
de Cultură Plopeni)
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• CONCERT DE CRĂCIUN al Coralei I. C. Danielescu
(anual, prima ediție 2014), dirijor, conf. univ. dr.
Valentin Gruescu
• Regalul CRĂCIUN LA PALAT – Cezar Oatu și Corala
I. C. Danielescu (anual, prima ediție 2014) (în parteneriat
cu Pop Symphony Orchestra), coordonatori: Cezar Oatu,
interpret de operă și pop-opera, conf. univ. dr. Valentin
Gruescu, prof. dr. Dragoș Grigorescu
Saloane de artă plastică, fotografie
• Saloane de artă plastică la Centrul Dramatic Mythos –
Galeria MYTHOS (permanent), coordonator prof. Mihai
Vasile, regizor
• Saloane de grafică, artă plastică, fotografie la Galeria
ORION (permanent), coordonatori: prof. Mihai Vasile,
ref. Mihaela Gaftoi
Alte tipuri de manifestări, devenite tradiție culturală
• Festivalul artelor NICHITA LA ECHINOCȚIU (10
ediții), coordonatori: prof. Mihai Vasile, regizor, ref.
Suzana Marin, ref. Mihaela Gaftoi, ref. Simina Șchiopu,
prof. Emilia Vasile
Cursurile Universității de vară NICOLAE IORGA (în
parteneriat cu Primăria, Consiliul local, Centrul Cultural
Vălenii de Munte)
• Festivalul de teatru pentru tineri – Atelierele teatrale
ION MANOLESCU, Breaza (4 ediții) (parteneriat cu
Primăria, Consiliul local, Centrul Cultural Ion Manolescu
Breaza), coordonator, prof. Mihai Vasile, regizor
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• Tabăra internațională de land-art, fotografie și film
NODURI ȘI SEMNE Cocorăștii Mislii-Goruna (7 ediții)
(parteneriat cu Primăria, Consiliul local, Căminul cultural
Cocorăștii Mislii), coordonator prof. Mihai Vasile,
regizor, ref. Mihaela Gaftoi, prof. Emilia Vasile
• Recitaluri muzicale, concerte, spectacole de dans și
teatru, expoziții organizate de clasele Școlii de Arte
Ploiești la sfârșit de an școlar.
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ NICOLAE IORGA
Organizează cu diferite ocazii concursuri de
creație literară, expoziții de artă, de fotografie, seri de
film etc.

CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
Festivaluri folclorice
• Festivalul E VREMEA COLINDELOR (10 ediții),
coordonator ref. Gheorghe Grama, coregraf
• Concursul național de folclor CUNUNĂ DE CÂNTEC
ROMÂNESC (2 ediții), coordonator ref. Gheorghe
Grama, coregraf
Festivaluri corale, de muzică ușoară, folk
• Concursul național de interpretare a muzicii folk
FESTIVALUL CASTANILOR – IN MEMORIAM
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GABI DOBRE (16 ediții), coordonatori: ref. ing.
Luminița Avram și ref. prof. Alin Nicodim
Concursuri de creație literară
• Concursul județean de recitări CA UN LUCEAFĂR
AM TRECUT PRIN LUME (3 ediții), coordonatori: ref.
prof. Gelu Ionescu și ref. prof. Alin Nicodim
• Concursul județean de recitări SUB ARIPA LUI
NICHITA (8 ediții), coordonator ref. prof. Gelu Ionescu
• Festivalul internațional de poezie NICHITA
STĂNESCU (27 ediții – parteneriat cu Consiliul
Județean Prahova, Direcția Județeană pentru Cultură
Prahova, Academia Română)
• Festivalul național I. L. CARAGIALE, ediția a XII-a:
Concursul național de proză scurtă I. L. CARAGIALE;
Concursul național de teatru liceal și studențesc I. L.
CARAGIALE (12 ediții), coordonator ref. prof. Gelu
Ionescu
• Concursul național de poezie IULIA HASDEU (13
ediții), coordonator ref. prof. Gelu Ionescu
Saloane de artă plastică
• Tabăra internațională de creație plastică DAN
PLATON (10 ediții), coordonator ref. ing. Luminița
Avram
• Expoziția de icoane pe sticlă FERESTRE DESCHISE
SPRE CER (9 ediții), coordonator ref. prof. Mădălina
Rotaru
• Concursul de artă plastică PLOIEȘTI, ORAȘUL MEU,
ORAȘ EUROPEAN (9 ediții), coordonator ref. prof.
Mădălina Rotaru
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Alte tipuri de manifestări, devenite tradiție culturală
Spectacole pentru copii
• Spectacolul ZÂMBET DE COPIL
• Spectacolul GHETUȚA CU CADOURI
• Spectacolul GHIOZDĂNELUL CU TALENT
Proiecte educaționale
• Maratonul creativității, promovăm
copiilor, desene pe asfalt, icoane pe sticlă:
- FERESTRE DESCHISE SPRE CER
- APROAPE DE EMINESCU
- APROAPE DE NICHITA

creativitatea

Târguri de carte
• Târg de carte organizat cu ocazia Festivalului
internațional de poezie NICHITA STĂNESCU
• Târg de carte cu ocazia Zilelor Ploieștiului
În cadrul Universității Populare DIMITRIE
GUSTI se organizează simpozioane, colocvii, conferințe,
cenacluri, cluburi pe diferite tematici: ecologice, juridice,
medicină, cultură și civilizație.
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
Festivaluri
• Festivalul Culturii și Artei Studențești (17 ediții)
• Galele Teatrului Studențesc SERI ÎN LUMEA
THALIEI (10 ediții)
• Miss & Mister Universitas (24 ediții)
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• Galele Toamnei Studențești – organizate anual
• UNIVERCITY FESTIVAL
• ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE – Împreună
pentru un oraș european
PALATUL COPIILOR
Festivaluri folclorice
• Concursul național de muzică și dans popular
TRANDAFIRUL PRAHOVEAN (3 ediții)
Concursuri de creaţie literară
• Concursul național de creații literare PUNȚI
LITERARE ÎNTRE CULTURI ȘI CIVILIZAȚII (6
ediții)
Alte tipuri de manifestări, devenite tradiţie culturală
• Festivalul național al teatrelor de revistă pentru copii
TOATĂ LUMEA RÂDE, CÂNTĂ ȘI DANSEAZĂ,
festival unic de acest gen în România adresat copiilor (20
de ediții)
• Concursul regional de creații plastice DREPTUL MEU
DE A FI COPIL (5 ediții)
• Preselecția regională în cadrul Concursului național de
interpretare și creație muzicală MAMAIA COPIILOR
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2. FOLCLOR
(ansambluri folclorice, formații de dansuri populare)

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE
• Ansamblul folcloric PERINIȚA, coordonatori,
coregrafii, Valerica și Cristi Ion Colezea (25 de membri,
vârsta medie: 18 ani)
Ansamblul folcloric PERINIȚA a fost înființat în
anul 1978 de folcloristul Constantin Manolache, sub
îndrumarea artistică a coregrafilor Ion Ilie și Constantin
Balea, apoi din 1994 până în anul 2000, a coregrafului
Gheorghe Grama și din anul 2002, sub conducerea
coregrafică a maestrului Mihai Dănilă. Din anul 2007,
după moartea maestrului, conducerea coregrafică a fost
preluată de coregrafii Valerica și Cristi Ion Colezea, iar
direcția artistică de doamna Veronica Dănilă.
Ansamblul nu are orchestră proprie, are repertoriu
local (Hora, Breaza, Marițica, Chindia, Clopoțelul,
Ploiceanca, Brâu pe șase, Brâu pe opt etc) și repertoriu
din alte zone folclorice (Moldova, Banat, Ardeal, Oltenia,
Dobrogea, Bihor, Oaș și Muntenia).
Activitatea ansamblului este permanentă,
ansamblul participând la majoritatea acțiunilor culturale
importante din județul Prahova, reprezentând județul și
România la diferite festivaluri din țară și străinătate:
Macedonia, Turcia, Republica Moldova, Olanda, Italia,
11

Germania, Franța, unde ansamblul a avut un real succes
și a obținut numeroase trofee, premii și distincții.

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
• Ansamblul folcloric CHINDIA, coordonator artistic,
maestru coregraf Constantin Dogaru (42 membri, vârsta
medie: 19 ani)
Ansamblul folcloric CHINDIA Ploiești a luat
fiinţă în anul 1972, preluând o parte din jocurile şi
tradiţiile formaţiei de dansuri populare înfiinţată în 1948
la Rafinăria Ploieşti. Funcţionând sub egida Casei de
Cultură a Sindicatelor, sub îndrumarea coregrafei Vera
Făcăianu, şi a dirijorului Puiu Drăgan, Ansamblul
CHINDIA a devenit cunoscut în ţară, dar şi în străinătate,
prin participarea la numeroase festivaluri din Belgia,
Olanda, Polonia, Franţa, Spania, Grecia, Ungaria.
Ansamblul are orchestră proprie, repertoriu local
și din alte zone folclorice: Muntenia, Ardeal, Moldova,
Oaș – Brâie prahovene, Crihalma fetelor, Căluș,
Oltenesc, alte dansuri și obiceiuri din Oltenia (Nunta
Oltenească, Căiuț, Dansul Caprei, al Ursului, al
Măștilor).
Ansamblul are activitate permanentă.
Dintre premiile obținute:
- Premiul I – Festivalul național DE DRAGOSTE DE
NEAM DE ȚARĂ, Alba Iulia (1995, 1996, 1997)
12

- Trofeul Toporașul de argint – Festivalul internațional de
folclor TOPORAȘUL DE AUR, Zakopane, Polonia
(2000)
- Premiul II – Festivalul internațional de folclor, Spania
(2001)
- Premiul special de interpretare și ținută – Festivalul
internațional de folclor, Polonia (2002)
- Marele premiu – Festivalul internațional de folclor,
Polonia (2004)
- Premiul I – Festivalul internațional de folclor Grecia
(2006)
- Premiul I – Festivalul național DE DRAGOSTE DE
NEAM DE ȚARĂ, Zalău (2010)
- Participare – Festivalul internațional de folclor –
Polonia (2011)
- Marele premiu – Finlanda (2013)
- Trofeul Peștișorul de argint – Festivalul internațional
PEȘTIȘORUL DE AUR, Tulcea (2014)
• Formaţia de dansuri populare CHINDIA, coordonator
artistic, maestru coregraf Constantin Dogaru (30 membri,
vârsta medie: 16 ani)
Formația are acompaniament muzical pe CD și
live, repertoriu local și activitate permanentă, turnee în
ţară și străinătate.
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CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
• Ansamblul folcloric PRAHOVA, coordonator artistic,
coregraf Gheorghe Grama (16 membri, vârsta medie: 24
ani)
Înfiinţat în anul 1955 sub îndrumarea artistică a
coregrafului prof. Dumitru Pârvu, apoi din anul 2000 a
coregrafului Gheorghe Grama, Ansamblul PRAVOVA
are un repertoriu local format din jocuri populare ca:
Breaza, Brâulețul, Brâul pe șase, Brâul pe opt, Slănicul,
Jianul, Floricica, Auleanul, Arnăuteasa, Sârba, Neguța,
Brâul lui Zbârcea, Marițica, Hodoroaga și repertoriu din
alte zone folclorice ca: Moldova, Oltenia, Oaș, Făgăraș,
Someș.
Ansamblul are activitate permanentă.
Din varietatea şi frumuseţea trofeelor şi premiilor
obţinute, Ansamblul folcloric PRAHOVA se mândreşte
cu cel mai valoros trofeu LEONARDO DA VINCI
primit la Festivalul internaţional de folclor din Italia, în
anul 1978.
De asemenea, în bogatul palmares naţional şi
internaţional al ansamblului se află trofee, premii şi titluri
obținute în Cehoslovacia, Iugoslavia, Germania, Olanda,
Franţa, Tunisia, Italia, Belgia, Bulgaria, Suedia, Grecia,
Rep. Moldova, Turcia, obținute la festivalurile folclorice
internaţionale la care a participat. Dintre acestea le
menţionăm pe următoarele:
- Premiul I la festivalurile de folclor din Suedia, Franţa,
Olanda, Bulgaria
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- Trofeul festivalului de folclor de la Monastir, Tunisia
- Diplome de onoare și trofee la festivalurile de folclor
din Germania, Cehoslovacia, Iugoslavia, Grecia și Turcia
- Peste 30 de trofee și diplome la festivaluri
internaționale de folclor și turnee artistice în Italia.
• Ansamblul folcloric PRAHOVA JUNIOR, coordonator
artistic, coregraf Gheorghe Grama (30 de membri, vârsta
medie:10 ani).
Formația are activitate permanentă, cu un
repertoriu local ca: Brașoveanca, Brâul bătrânesc,
Sălcioara, Ciobănașul, Romanul, Marițica și repertoriu
din Ardeal.
Premii obținute:
- Premiul I – Cupa Brazi, 2014, 2015
- Premiul I – Concursul național MAGIA DANSULUI
Ploiești, 2015

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
• Ansamblul folcloric PLAIURI PRAHOVENE (20
membri, vârsta medie: 19 ani)
Ansamblul nu are orchestră proprie, repertoriul
ansamblului folcloric este atât local, cât și din alte zone
folclorice (Moldova, Oltenia, Banat, Maramureș).
Ansamblul are activitate permanentă.
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PALATUL COPIILOR
• Ansamblul folcloric RAPSODIA PRAHOVEI,
coordonator, coregraf prof. Sorin Petre (60 membri cu
vârsta medie între 4-19 ani).
Ansamblul a fost înființat în anul 1970 cu numele
MLĂDIȚE PRAHOVENE sub îndrumarea artistică a
coregrafului prof. Dumitru Pârvu și muzicianului prof.
Grigore Nicolau. Din anul 1990, odată cu venirea la
conducerea artistică a coregrafului prof. Sorin Petre,
ansamblul și-a schimbat denumirea în RAPSODIA
PRAHOVEI.
Ansamblul nu are orchestră proprie, are repertoriu
local și repertoriu din alte zone folclorice, are activitate
permanentă, cu multe turnee, cu peste 25 de participări
la festivaluri și concursuri internaționale și cu peste 50 de
participări la festivaluri și concursuri interjudețene,
regionale și naționale.
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3. MUZICĂ
(formații, soliști, grupuri)

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE
• Corala IOAN CRISTU DANIELESCU, dirijor, conf.
univ. dr. Valentin Gruescu (24 membri).
S-a înființat în anul 1972, având ca dirijori de-a
lungul timpului pe dr. Valeriu Manu, av. Ion Eremia,
prof. Florian Faur și prof. Nicolae Ghiță, iar din anul
1994 până în prezent, dirijor al Coralei este compozitorul
Valentin Gruescu.
Corala I. C. Danielescu a participat la numeroase
festivaluri corale și competiții, atât în România cât şi în
afara ţării: Arezzo (Italia), Llangollen (Irlanda),
Magdeburg şi Salzwedel (Germania), Karditza şi Delphi
(Grecia), Budapesta (Ungaria), Lyon, Tournon, Les
Vans, Charbonniers-les-Bains, Saint Heand (Franţa),
Berna, Zürich, Interlaken, Bassersdorf, Huttwill
(Elveţia), Istanbul (Turcia) etc.
Corala abordează un repertoriu variat: prelucrări
de folclor românesc, piese religioase, creații corale
bisericești ale compozitorilor români și străini, colinde
tradiționale românești și străine, piese ale renașterii,
lucrări vocal-simfonice, din literatura muzicală clasică
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românească și universală, elaborate de compozitori
autohtoni sau din alte țări.
• Fanfara PRAHOVA, dirijori: Alexandru Cazan și
Marian Olteanu (15 membri).
Fanfara este invitată la numeroase manifestări
cultural-artistice ce se desfășoară în orașul Ploiești și
județul Prahova, participă la numeroase festivaluri și în
fiecare vară este invitată să susțină concerte în orașele de
pe Valea Prahovei, cu muzică de promenadă, spre
bucuria numeroșilor turiști aflați în vacanță.
• Formația de muzică AMICII (15 membri cu vârste între
8-17 ani), coordonator prof. David Gheorghe
Soliști vocali muzică populară:
Dicu Valeria (33 ani); Dicu Alexandra (12 ani); Petre
Marius (35 ani); Iorga Daniela (22 ani) – prof. Camelia
Vasilescu
Cătălina Hornea (9 ani); Alexandra Oprea (9 ani);
Teodora Anghel (9 ani); Ana-Maria Ioana (10 ani);
Valentina Păun (12 ani) – prof. David Gheorghe
Soliști vocali muzică ușoară:
Grigore Bianca (13 ani); Chelba Bianca (13 ani); Papuc
Maria (14 ani); Arghiropol Ioana (17 ani); Stănescu
Dana (23 ani); Gâtlan Otilia (37 ani) – prof. Camelia
Vasilescu
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Soliști instrumentiști:
Pian:
Anastasia Dumitru (10 ani); Teodora Filotti (14 ani) –
prof. Natalia Mocănescu
Irinel Drăghicioiu (17 ani) – prof. Ana Corețchi
Mircea Preda (14 ani); Miruna Roşu (9 ani); Leonel
Gheorghiţă (13 ani); Alexandru Moşuleţ (15 ani) – prof.
Cristina Oprea
Chitară clasică:
Ionică Ștefan (15 ani); Constantin Dumitrașcu (16 ani);
Ana Lica (15 ani) – profesori: Daniela Tocan și
Constantin Mitulescu
Orgă și acordeon:
Ciprian Soare (14 ani); Andrei Costea (15 ani) – prof.
David Gheorghe
Orgă:
Irinel Bădescu (16 ani); Florin Bădic (13 ani); Eduard
Costea (14 ani) – prof. David Gheorghe

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ NICOLAE IORGA
• În fonoteca bibliotecii există culegeri de muzică
conservate pe casete, discuri și suport electronic:
- pe casetă, Maria Lătărețu
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- pe discuri: ceremonii de nuntă; muzică populară
(diverși interpreți – aproximativ 50 exemplare)
- pe CD: Maria Peter Predescu; cântece transilvănene:
Liviu Vasilică; Gică Petrescu; Gheorghe Zamfir;
Zavaidoc etc.
- pe DVD: maeștrii ai muzicii populare; mari lăutari: 2
volume

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
Soliști muzică populară:
Constantin Dogaru (66 ani); Cătălina Pădure (16 ani);
Adriana Iordache (22 ani); Iulian Nicolescu (25 ani)
Soliști instrumentiști muzică populară:
Constantin Dogaru (66 ani); Cătălin Anton (23 ani);
Costel Anton (55 ani)

CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
• În cadrul instituției activează Corala ANCHE MUSICA
(15 membri) și Minicorala de copii MINICRESCENDO
(8 membri), coordonator prof. Amalia Secrețeanu
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CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
Soliști vocali muzică populară:
Teodora Sandu (16 ani)
Soliști vocali muzică ușoară:
Răzvan Encuna (21 ani); Laurențiu Radu (20 ani);
Radu Tudoraș (17 ani); Cătălin Dumitru (23 ani); Diana
Mărgărit (15 ani)

PALATUL COPIILOR
• Grupurile de muzică populară TRANDAFIRUL și
TRANDAFIRUL PRAHOVEAN (50 de membri cu
vârste între 4-16 ani, dintre care 20 membri și soliști de
muzică populată), coordonator prof. Cristina Stănescu.
• Grup vocal de muzică folk (media de vârstă: 14 ani),
coordonator prof. Iulian Anghel

21

4. CLASE, CERCURI, CLUBURI
ȘI CENACLURI

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE

Clase:
• Canto muzică uşoară, muzică populară: prof. Camelia
Vasilescu, prof. Corneliu Irimia, prof. Raluca Ocneanu
• Canto muzică uşoară, muzică clasică, prof. Cristian
Boldorea
• Canto muzică populară, prof. Paulina Irimia
• Pian: prof. Natalia Mocănescu, prof. Ana Coreţchi,
prof. Cristina Oprea
• Orgă-Acordeon, prof. David Gheorghe
• Vioară, prof. Marian Dovâncă
• Chitară: prof. Daniela Tocan, prof. Constantin
Mitulescu
• Nai, prof. Romeo Văduva
• Pictură: prof. Mariana Voicu, prof. Zota Ana Maria
• Actorie și regie de teatru, prof. Mihai Vasile
• Artă fotografică și cinematografie, prof. Mihai Vasile
• Balet, dans modern, dans de societate, dans
contemporan: prof. Marilena Eftimie, prof. Beatrice
Petre, prof. Eftimie Gabriela, prof. Fabiola Doicilă
• Gimnastică ritmică, prof. Emilia Vasile
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• Artă și îndemânare, prof. Mihaela Tudor
• Limba engleză, prof. Alexandra Neață
• Cenaclul Plastic STVDIVM (12 membri cu vârste între
12-18 ani), coordonatori: prof. Mihai Vasile și prof.
Mariana Voicu Grumăzescu
• Studioul de foto-film ORION (15 membri cu vârste
între 15-30 ani), coordonator prof. Mihai Vasile

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ NICOLAE IORGA
• Cenaclul literar pentru copii și tineret ORFEU,
coordonator Ruxandra Bohat (40 membri cu vârste între
14-16 ani)
• Cenaclul ARCADE, coordonator prof. Titus
Drăghicescu (16 membri cu vârste între 16-18 ani)
• Clubul de șah (40 membri cu vârste între 10-12 ani)

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
• Cenaclul PASTEL, coordonator Dragoș Minculescu,
artist plastic (8 membri, media de vârstă: 15 ani)
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CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
Cercuri:
• Cerc de teatru (35 de membri, media de vârstă 12 ani),
coordonator prof. Mircea Hendric
• Cerc de dans modern (20 de membri, media de vârstă
12 ani), coordonator prof. Răzvan Hanganu
• Cerc de dans sportiv (15 membri, media de vârstă 11
ani), coordonator prof. Marina Țăranu
• Cerc de pictură (20 membri, media de vârstă 10 ani),
coordonator prof. Dragoș Minculescu
• Cerc de modelaj (15 membri, media de vârstă 10 ani),
coordonator prof. Mădălina Rotaru
• Cerc de dans popular (30 de membri, media de vârstă
10 ani), coordonator prof. Gheorghe Grama
• Cerc de șah (5-10 membri, media de vârstă 10 ani),
coordonator Prof. Marina Raluca Dulgheru
• Cerc de canto-muzică pop (35 membri, media de vârstă:
15 ani), coordonator prof. Alin Nicodim
• Cerc de limba engleză (10 membri, media de vârstă
13ani), coordonator prof. Diana Teodorescu
• Cenaclul ATITUDINI fondat în anul 2003 (începând cu
anul 2010 se editează o Antologie cu creații ale
membrilor), coordonator Gelu Ionescu
Cluburi:
• Clubul de actorie pentru liceeni (20 de membri, media
de vârstă: 15 ani), coordonator Gelu Ionescu
• Clubul DIANA, Clubul Femeilor Moderne. În cadrul
clubului se abordează lunar teme de actualitate, urmărind
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promovarea valorilor culturale românești și universale
cum ar fi: De ziua îndrăgostiților la teatru, Dragobetele,
Istoria femeii române, Workshop Ikebana, Seară de
șezătoare etc., coordonator Mădălina Rotaru
• Clubul de ASTROLOGIE. În cadrul clubului se
abordează lunar diferite teme urmărind promovarea
educației nonformale, văzută sub diverse aspecte, cum ar
fi Astrologie, spiritualitate, psihologie-vindecare corp și
minte, Astrologia – rol important în procesul de formare
a competențelor și aptitudinilor moral-sociale etc.,
coordonator Cristian Ionuț Burchiu, astrolog
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
• Cerc de estetică-design ESTETIQUE (27 membri,
vârsta medie 20 ani)
• Cerc de creație științifică (Economic-TehnicManagement) ECOTEMA (29 membri, vârsta medie 21
ani)
• Cerc de creație artistică-foto, film și arte plastice IRIS
(8 membri, vârsta medie 20 ani)
• Cerc de documentare, Centrul de informare europeană
EUROPE DIRECT PLOIEȘTI (15 membri, vârsta medie
20 ani)
• Cerc practic de training vocațional și de pregătire în
vederea integrării socio-profesionale – Centrul pentru
integrarea și promovarea studenților C.I.P.S. (19 membri,
vârsta medie 20 ani)
• Cerc de estetică, Club FEMINA S (9 membri, vârsta
medie 20 ani)
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• Cenaclul de literatură – poezie și proză NICHITA
STĂNESCU (7 membri, vârsta medie 20 ani)
PALATUL COPIILOR
Cercuri:
• Matematică aplicată în tehnica de calcul-informatică –
prof. Constanţa Vică (director)
• Educaţie pentru cetăţenie democratică – prof. Felicia
Ţerean
• Pictură – prof. Simona Şuteu
• Gimnastică ritmică – prof. Maria Anghel
• Balet – prof. Alina Zahariuc
• Dans modern – prof. Robert Zahariuc
• Cultură şi civilizaţe engleză – prof. Aurelia Filip
• Muzică vocal-instrumentală – prof. Iulian Anghel
• Muzică vocal-instrumentală – prof. Silviu Anghel
• Muzică vocal-instrumentală – prof. Bogdan Găzdac
• Etnografie şi folclor – prof. Sorin Petre
• Canto clasic şi popular – prof. Cristina Nicoleta
Stănescu
• Creaţie confecţii – prof. Dumitra Poenaru
• Teatru, teatru de revistă – prof. Cristina Bivolan
• Aeromodele-rachetomodele – prof. Marius Săvulescu
• Muzică uşoară – prof. Florea Cristinel
• Şah – antrenor Petre Grigore
• Cenaclul literar, creaţie literară – prof. Mirabela Negrău
Şerban

26

5. TEATRU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE
• Centrul Dramatic MYTHOS (15 membri, media de
vârstă 33 ani) înființat în anul 1980 de regizorul MIHAI
VASILE, cu numele de Grupul de Teatru Scurt Equinox,
apoi din anul 1985 – Studioul de Teatru și film Equinox,
din 1992 – Studioul Equinox, iar din 1998 – Teatrul
Equinox până în anul 2013, ființează din anul 2014 în
cadrul Centrului Dramatic Mythos, ca TEATRUL
MYTHOS.
Acest teatru este timp de peste trei decenii cel mai
animat centru cultural al municipiului Ploiești. Cu
proiectele sale artistice, culturale și educaționale, Teatrul
EQUINOX-Teatrul MYHTOS își propune să creeze o
relație mai strânsă și mai adevărată între opera de artă și
receptorul ei. Astfel, spectacolele de teatru, de teatru de
gest, de dans, concertele și galele de film – creație a
tinerilor artiști, atelierele de creație și interpretare,
colocviile și dezbaterile pe diverse teme din domenii
artistice, sociale și educaționale, au atras de-a lungul
anilor un număr impresionant de tineri dar și de
personalități importante din lumea artistică atât din țară
cât și din străinătate.
Participările la numeroase festivaluri, concursuri,
turnee etc., au adus acestui teatru mari premii, distincții,
trofee, diplome onorifice, aprecieri ale criticii și presei de
27

specialitate, dar mai ales bucuria continuă a unui
numeros public la toate reprezentațiile.
Teatrul are în istoria sa artistică spectacole ale
unor mari nume ale culturii românești și universale,
precum Shakespeare, Cehov, Caragiale, Eminescu, Hugo,
Jean Genet, Dario Fo, Garcia Lorca, Brecht, Kafka etc.
dar aduce în luminile rampei și literatura ultimelor
decenii ale secolului trecut: Nichita Stănescu, Dumitru
Solomon, François Billetdoux, Ion Stratan, Alex
Popescu, Teodor Mazilu, Mara Nicoară, Lucian
Vasilescu, Woody Allen, Richard Bach, Magdalena
Ghica etc.
Centrul Dramatic MYHTOS este continuatorul
celor două mari proiecte unice în spațiul teatral
românesc, „Teatrul poeziei” (Insula lui Euthanasius, La
multă vreme după potop, Bufonul și Moartea, Antrenorul
de îngeri, Măreția frigului, Sanatoriul de boli discrete,
Muzeul întâmplărilor de ceară, Cu genunchii la gură,
Ioana Maria, Raiul viran etc.) și „Teatrul mitologiei
românești” (Via Lvcis, Cercul de piatră, Meșterul
Manole, Țara echinocțiului de aur, Torna umbra etc.),
inițiate de Teatrul EQUINOX.
Directorul Centrului Dramatic MYTHOS: prof.
Mihai Vasile, regizor.
• Grupul de teatru ATELIER 21 (20 membri, media de
vârstă 17 ani), grup fondat în anul 1990 de prof. Mihai
Vasile, regizor și prof. coregraf Emilia Vasile
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CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
• Trupa de teatru ATITUDINI (20 de membri, media de
vârstă: 15 ani), trupă de teatru liceal fondată în anul 2013
de prof. Gelu Ionescu, coordonatorul artistic al trupei
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
• Trupa de teatru MOFT (20 membri, media de vârstă 20
ani), prof. coordonator Antoneta Trifu
• Trupa de teatru BELLE ART (10 membri, media de
vârstă 18 ani), coordonator Lăcrămioara Bradovschi,
actriță
PALATUL COPIILOR
• Ansamblul de teatru de revistă (20 membri, cu vârste
între 6-19 ani), prof. coordonator Cristina Bivolan
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6. DANS
(formații coregrafice de balet, dans modern,
dans de societate etc.)

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE
Formații de dans clasic și modern:
• Trupa STIL (12 membri, vârsta medie 16 ani), prof.
coregraf Marilena Eftimie
• Trupa CHIC (6 membri, vârsta medie 21 ani), prof.
coregraf Marilena Eftimie
• Trupa LITTLE MAGIC STARS (12 membri, vârsta
media 9 ani), prof. coregraf Aurora Beatrice Petre
• Trupa de dans contemporan (4 membri, vârsta medie 23
ani), prof. coregraf Aurora Beatrice Petre
• Trupa CAPRICI (15 membri, vârsta medie 10 ani),
prof. coregraf Gabriela Eftimie
• Trupa MARGARETELOR (22 membri, preșcolari),
prof. coregraf Fabiola Doicilă
• Trupa ORHIDEE (13 membri, vârsta medie 9 ani), prof.
coregraf Fabiola Doicilă
• Trupa VIOLETTE (14 membri, vârsta medie 13 ani),
prof. coregraf Fabiola Doicilă
• Ansamblul de gimnastică ritmică RAINBOW (12
membri, vârsta medie 9 ani), prof. coregraf Emilia Vasile
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Festivaluri de dans organizate și implicări în alte
manifestări cultural-artistice:
• Festivalul COPILĂRIA INUNDĂ BĂTRÂNUL
BULEVARD (19 ediții), coordonator proiect prof.
coregraf Marilena Eftimie
• Dance Star - Campionatul mondial World Dance
Masters (prof. coregraf Aurora Petre Beatrice)
• Concursul național de dans MAGIA DANSULUI
(prima ediție), coordonator proiect prof. coregraf Fabiola
Doicilă
• Concursul regional de dans clasic și contemporan
LEBĂDA DE CRISTAL (anual)
• Spectacole de dans ale Școlii de Arte Ploiești (anual) și
în cadrul altor manifestări cultural-artistice din orașul
Ploiești și din județul Prahova
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
Formații de dans modern:
• ACADEMIC STYLE (15 membri, vârsta medie 19 ani),
instructor Alina Maria Vasile
• STEPS ( 15 membri, vârsta medie 18 ani), instructor
Georgian Drăgulin
• NEW ATLANTIS (16 membri, vârsta medie 19 ani),
instructor Antoneta Trifu
• UNIVERCITY FLASHMOB (36 membri, vârsta medie
20 ani), instructor Alina Maria Vasile
• Majorete ACADEMIC (18 membri, vârsta medie 19
ani), instructor Alina Maria Vasile
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Festivaluri de dans organizate și implicări în alte
manifestări cultural-artistice:
• Concursul național studențesc de dans EVERYBODY
DANCE WITH US – organizat anual (9 ediții)
PALATUL COPIILOR
Formațiile de balet:
• Trupa AIRLINES, prof. coregraf Alina Zahariuc
• Formațiile de dans modern: TROMPY (20 copii, vârsta
medie:10 ani), prof. coregraf Robert Zahariuc
• Trupa de gimnastică ritmică și aerobică JUMPERS (cu
vârste între 8-18 ani), prof. coordonator Maria Anghel
Festivaluri de dans organizate și implicări în alte
manifestări cultural-artistice:
• Festivalul național de dans COPILĂRIE ÎN PAS DE
DANS (67 ediții)
• Concursul regional de dans clasic și contemporan
LEBĂDA DE CRISTAL (3 ediții)
• Concursul internațional de artă coregrafică
EURODANS (7 ediții)
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7. PUBLICAȚII
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE
Editura LIBERTAS – Editura MYTHOS
EDITURA MYTHOS este succesoarea Editurii
LIBERTAS din luna ianuarie 2015 și are ca scop
principal producerea, difuzarea și promovarea culturii
scrise. EDITURA MYTHOS își propune să promoveze
lectura de carte de calitate și scrisul, să faciliteze accesul
cititorilor la carte din punct de vedere material și
informațional, contribuind astfel la o liberă circulație a
ideilor, precum și la integrarea culturii și limbii române
în circuitul mondial de valori, prin difuzarea şi
promovarea cărții românești, în special. Aparițiile
editoriale ale EDITURII MYTHOS, indiferent de formă,
nu au valoare comercială și nu sunt destinate vânzării.
Acestea sunt distribuite către un public, donate
către biblioteci, așezăminte culturale, instituții de
învățământ, mass-media și către partenerii cu care
Centrul Județean de Cultură Prahova are relații de
colaborare sau schimburi culturale.
• Revista LABIRINT, fondată în anul 2012, apare
trimestrial, fondatori Mihai Vasile și Dragoș Grigorescu
• Cartea Festivalului Artelor NICHITA
LA
ECHINOCȚIU, apare anual, din martie 2006, fondator
Mihai Vasile
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• CALENDARUL CULTURAL PRAHOVEAN, apare
anual, din anul 2005, fondatori Mihai Vasile și
Constantin Manolache
• Cartea Cursurilor de vară ale Universității NICOLAE
IORGA, Vălenii de Munte, apare anual, din anul 2002,
fondatori Mihai Vasile și Constantin Manolache.
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ NICOLAE IORGA
• GAZETA CĂRȚILOR, revistă fondată în februarie
1921. Din anul 1921 și până în prezent a apărut cu
întreruperi.
Seria nouă, an IX, nr. 1-4/2014: Revista Bibliotecarilor
Prahoveni, revistă a cărei apariție a început în anul 2013,
trimestrial. Se realizează în format tipărit pentru
bibliotecă și se distribuie on-line bibliotecilor din județul
Prahova și din țară.
CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
• Revista ATITUDINI, fondată în anul 2003, cu apariție
lunară, fondator Gelu Ionescu și cofondator Ion Stratan.
PALATUL COPIILOR
• Revista LICEENII, fondată în anul 1990.
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
NICOLAE IORGA
PLOIEȘTI
Str. Erou Sublocotenent Călin Cătălin nr.1
Ploiești, 100066, jud. Prahova
Telefon: 0244 518343; 0244 521 900
Tel./fax: 0244 515643
E-mail: bjprahova@yahoo.com
Web site: bni.asesoft.ro

Director: ec. Mihaela Radu
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CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
PLOIEȘTI
Bulevardul Republicii nr. 65, Ploiești
100008, jud. Prahova
Telefon: 0244 524963; 0244 511301
E-mail: ccsploiesti@anccsr.ro
Web site: www.ploiesti.ro/sindicate.php

Director: Marian Alupoaicei
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CASA DE CULTURĂ I. L. CARAGIALE
PLOIEȘTI
Str. Democrației nr. 60-62, etaj III, Ploiești
100560, jud. Prahova
Telefon/fax: 0244 578148; 0244 578149
E-mail: secretariat@casadecultură.ro;
proiecte culturale@casadecultură.ro
Web site: www.casadecultura.ro

Director: ing. Luminița Avram
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CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
PLOIEȘTI
Bulevardul București nr. 39, Ploiești
100680, jud. Prahova
Telefon/fax: 0244 575286
E-mail: ccs.ploiesti@mts.ro
Web site: www.ccsploiesti.com

Director: conf. univ. dr. Daniela Buzoianu
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PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI
Str. Mărășești, nr. 239, Ploiești
100276, jud. Prahova
Telefon/fax: 0244 596146
E-mail: pcploiesti@gmail.com
Web site: www.palatulcopiilorploiesti.ro

Director: prof. Constanța Vică
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