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Direcția Educație, Cultură și Tineret este o institu-
ție publică de cultură, cu personalitate juridică, care 
funcționează sub autoritatea primăriei municipiu-
lui Slobozia, având calitatea de ordonator principal 
de credite, finanțat din alocații de la bugetul local și 
din venituri proprii.

Direcția Educație, Cultură și Tineret inițiază și des-
fășoară proiecte și programe în domeniul culturii 
și al educației continue, inclusiv proiecte legate de 
infrastructura culturală, educativă din municipiul 
Slobozia, urmărind: oferirea de produse și servicii 
culturale diverse pentru comunitate în scopul creș-
terii gradului  de acces al cetățenilor la viața cultu-
rală, realizarea de spectacole/evenimente pe plan 
local și internațional, dezvoltarea schimburilor cul-
turale pe plan local, național și internațional etc.

Cultura, prin intermediul valorilor, tradițiilor și ar-
tei, influențează modul de gândire, atitudine și com-
portament al tinerilor. Tinerii au un rol activ în for-
marea și dezvoltarea culturii prin participarea la 
evenimente culturale, crearea de noi tendințe și va-
lori, precum și prin adoptarea unor practici cultu-
rale noi. Ei sunt, de asemenea, consumatori activi 
de cultură, prin intermediul mijloacelor de divertis-
ment, precum muzica, filme, jocuri și media. De ase-
menea, tinerii pot deveni artiști, scriitori sau acti-
viști culturali, contribuind la diversitatea și bogăția 
culturii. Este important ca aceștia să fie încurajați 
să-și formeze propriile opinii și valori prin educație 
culturală și expunere la diverse perspective artistice 
și culturale.

Activitățile desfășurate de și pentru tineri includ 
toate domeniile culturale: genuri muzicale diferite, 
arte vizuale cu un accent deosebit pe desen, pictură, 
fotografie, teatru, dans, literatură și poezie.

Prezentare, misiuni și obiective

Cătălin Stanciu, director executiv
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Cultură
Cultura se referă în general la o activitate umană, 
considerată ca „o serie de caracteristici distincte a 
unei societăți sau grupă socială în termeni spiritu-
ali, materiali, intelectuali sau emoționali“, de activi-
tățile Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia 
beneficiind publicul de toate vârstele și categoriile 
socio-profesionale, diversitatea acestora conducând 
an de an la creșterea numărului de participanți. 

Principiile care au stat la baza direcțiilor de acțiune 
în domeniul cultural în anul 2022 au fost:

— cultura ca fenomen de dezvoltare durabilă;
— accesul permanent și neîngrădit la actul cultu-

ral;
— diversitatea expresiilor culturale;
— promovarea specificului cultural local;
— contracararea efectului negativ al televizorului, 

internetului, anturajului;
— rolul educativ primordial al actului cultural.

În domeniul culturii, principalele direcții de acțiune 
au fost:

— promovarea culturii de calitate;
— producerea și realizarea de programe și eveni-

mente care să marcheze evenimentele impor-
tante din viața țării;

— promovarea elementelor care definesc identita-
tea culturală națională și locală;

— organizarea de activități și acțiuni de educare 
și formare a tinerei generații, precum și de pe-
trecere a timpului liber.

Principalele evenimentele din viața țării și a po-
porului român, sărbătorite conform tradiți-
ei la Slobozia, sunt: Ziua Unirii Principatelor – 24 
Ianuarie, Ziua Eroilor - 2 iunie, Ziua Imnului – 29 iu-
lie, Ziua Armatei – 25 octombrie, Ziua Naţională a 
României – 1 Decembrie. Prezența fanfarei la aceste 
ceremoniale, a determinat o mai profundă trăire și 
conștientizare a sentimentelor patriotice, a dragostei 
de neam și țară, a fost un punct în plus pentru gra-
dul de reușită al acțiunilor. 

Indicatori de performanță
Din punctul de vedere al indicatorilor de performan-
ță, procentele de realizare a programelor au fost 
sensibil mai mari decât în anii anteriori. Dacă în 
2017, 2018 și 2019, valoarea lor a variat între 75–
85%, în anul 2022 procentele au cunoscut o creștere 
moderată, în ciuda sistării activității în sala de spec-
tacole în a doua jumătate a anului, ca urmare a de-
marării procedurilor de modernizare a acesteia.

În atare situație, politica de management cultural 
a cunoscut o schimbare în anul 2022. Soluția a fost 
dată de creșterea impactului în mediul online, atât 

prin modernizarea site-ului instituției, cât și prin 
creșterea numărului celor ce urmăresc activitatea in-
stituției pe rețele de socializare.

Tip activitate Număr 
propus

Număr 
realizat

Procent 
realizare

Spectacole de teatru 12 8 85%
Proiecții de filme 47 47 100%
Activități educative 
și pentru tineret

40 38 90%

Parteneriate 23 23 100 %
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De la an la an, se observă un interes din ce în ce mai 
mare pentru teatrul de calitate! Publicul slobozean 
a devenit unul avizat și cu așteptări ridicate în ceea 
ce privește actul artistic! De aceea, și în 2022, am 
urmărit cu precădere să aducem în fața iubitorilor 
acestei arte  spectacole de teatru de mare succes!

Cele două stagiuni teatrale au cuprins 6 pie-
se de teatru, la care au fost aproximativ 2.000 
de spectatori, susținute de actori ai celor mai 
reprezentive instituții culturale de profil din 
țară: 23 februarie - Praf de stele (Alexandru 
Jitea, Luminița Erga, Diana Roman, Ada Narot), 
10 martie - Trioul Conjugal ( Oleg Apostol, 
Maria Radu, Bucur Luminița), 6 aprilie - Freak 
Show (Florin Piersic jr.), 26 mai - Familia tără-
boi (Silviu Biriș, Corina Dănilă, Doina Antohi, 
Ștefan Ruxandra), 21 iunie - Gaițele (Livia Iorga, 
Daniel Busuioc, Oana Sandu, Bogdan Ionescu), 
27 septembrie - Filarmonica de comedie (Marius 
Vizante, Gigi Ifrim, Radu Gabriel, Leonid Doni și 
Gabriel Vătavu).

Muzica populară și-a ocupat un binemeritat loc în 
programul cultural al Direcției Educație, Cultură 
și Tineret Slobozia, ca mijloc de prezervare a tra-
dițiilor din strămoși. La fiecare eveniment folclo-
ric, alături de artiști cunoscuți ai scenei românești 
(Floarea Calotă la inaugurarea Casei Municipale de 
Cultură „Nicolae Rotaru“, Niculina Stoican la Ziua 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Steliana 
Sima Ziua Naţională a României), 3 martie Valentin 
Albeșteanu, Miruna Ionescu și tenorul Vlad Miriță 
(Ziua Internaţională a femeii), au luat parte și tineri 
interpreți din municipiul Slobozia sau din zonele li-
mitrofe. Aceasta pentru a încuraja și sprijini perma-
nent talentele locale, ca mijoc de a duce mai departe 
frumusețea cântecului popular românesc.

Proiecțiile de filme, la Casa Municipală de Cultură 
„Nicolae Rotaru“ și la Căminul Cultural „George 
Folescu“ Slobozia Nouă, au ocupat un loc impor-
tant în programul manifestărilor culturale.  Iubitorii 
celei de-a șaptea arte au putut viziona în premie-
ră națională filme de succes, atât romanești, cât și 
de la case de producție de peste hotare: 14 ianuarie 
Domnișoara Bovary,4 februarie Belle, 11 februarie 

Lebensdorf, 4 martie Crai Nou, 25 martie Os de pește, 
1 aprilie Străjerii Deltei, 8 aprilie Neliniștiţi, 17 mai 
Dosarul 631, 30 iunie Almanah Cinema, 12 septem-
brie Balaur, 19 septembrie Om câine, 20 septem-
brie Pasagerii nopţii. Proiecțiile de filme de animație 
pentru cei mic au fost tot atâtea prilejuri de satisfac-
ție pentru cinefilii slobozeni.

Alexandru Jitea pe scena Casei Municipale de Cultură 
„Nicolae Rotaru“ Slobozia, în timpul spectacolului de tea-
tru Praf de stele (23 februarie 2022).

Miruna Ionescu în timpul spectacolului Femeia, o poves-
te… organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 
(3 martie 2022).
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În fiecare an, începând din 2011, 15 ianuarie este 
marcată ca Ziua Culturii Naţionale, data aleasă fiind 
aceea a nașterii poetului național al românilor Mihai 
Eminescu, eveniment ce se regăsește în Programul 
de activități al Direcției Educație, Cultură și Tineret 
Slobozia. La Casa Municipală de Cultură „Nicolae 
Rotaru“, a avut loc o conferință, invitat fiind prof. 
univ. dr. Adrian Cioroianu unde a susținut o adevă-
rată lecție de istorie despre viața și opera poetului 
național și recital extraordinar susținut de actrița 
Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu. 

24 ianuarie—Ziua Unirii Principatelor Române 
(Mica Unire), prin unirea statelor Moldova și Țara 
Românească, având ca domnitor al ambelor princi-
pate pe colonelul moldovean Alexandru Ioan Cuza. 
În această zi la Casa Municipală de Cultură „Nicolae 
Rotaru“, a avut loc un spectacol artistic dedicat aces-
tei zile susținut de Ansamblul Folcloric „Cununa 
Carpaților“ al Centrului Național de Artă „Tinerimea 
Română“ și solistul vocal Daniel Turică.

8 martie, la Casa Municipală de Cultură „Nicolae 
Rotaru“, a avut loc spectacolul artistic Din inimă pen-
tru mama, dedicat Zilei Intenaționale a Femeii, orga-
nizat de Protopopiatul Slobozia.

21 martie, „Primăvara Poeților“, s-a desfășurat un 
concurs de creație literară, și cele mai reușite creații 

au fost premiate cu o diplomă și premii în produse.

Alt eveniment din Programul de activități pe anul 
2022, pe 15 aprilie, Ziua Internaţională a Culturii, 
la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului“, a 
avut loc un concert extraordinar, susținut de Corala 
Bărbătească „Armonia“, unde au fost invitați ofi-
cialități din partea Primăriei Slobozia, Consiliului 
Județean Ialomița și Preasfințitul Părinte Vincențiu, 
Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

Cea mai amplă și complexă manifestare cultu-
ral-artistică ce a avut loc în anul 2022, în peri-
oada 30 mai–3 iunie, Zilele Culturii Slobozene, 
a fost ca întotdeauna, evenimentul cu cea mai 
largă audiență la publicul slobozean.

Corala Bărbătească „Armonia“ împreună cu oficialități ale orașului, după concertul susținut în Catedrala Episcopală 
„Înălțarea Domnului“ cu prilejul Zilei Internaționale a Culturii (15 aprilie 2022). 

Nicolae Rotaru la sfârșitul spectacolului artistic dedicat 
împlinirii vârstei de 70 ani și 50 de ani de activitate — O 
viață, un cântec….
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Conform programului manifestărilor, evenimentul a 
fost deschis de un spectacol artistic Magie, joc, cu-
loare dedicat „Zilei Internaționale a copilului“ la 
Căminul Cultural „George Folescu“ Slobozia Nouă, 
ziua  s-a încheiat cu o expoziție foto, vizionare pod-
cast — invitat Nicolae Rotaru. A doua zi a avut loc o 
conferință de presă O viaţă, un cântec… dedicat ar-
tistului național de muzică populară Nicolae Rotaru, 
la împlinirea vârstei de 70 de ani și 50 de ani de ac-
tivitate, încheiat cu un spectacol artistic susținut de 
Ansamblul Folcloric „Cununa Carpaților“, Ansamblul 
Folcloric „Doina Bărăganului“ soliști: Nicole 
Dumitrașcu, Daniel Trifan, Ionuț Cocoș, Nicoleta 
Rădniciuc Vlad, invitată special Floarea Calotă. Ziua 
a treia, alt eveniment din cadrul manifestărilor a 
fost Miss Slobozia cu participarea tinerelor din muni-
cipiul Slobozia, apoi cu recitaluri susținute de artiș-
tii locali și în încheierea evenimentului, invitata spe-
cial, cântăreața de muzică ușoară ADDA.

Ziua Înălțării Domnului (2 iunie), patronul spiritu-
al al municipiului, este debutul de drept al Zilelor 
Culturii Slobozene, în aceeași zi fiind celebrată Ziua 
Eroilor, prilej de omagiere a celor  căzuți la datorie, 
pentru apărarea independenței și suveranității țării. 
Sute de cetățeni au fost martorii unui ceremonial re-
ligios și militar, depuneri de coroane la Monumentul 

Eroilor din Parcul Tineretului și defilarea blocului de 
paradă al Garnizoanei Slobozia. Același ceremonial 
s-a desfășurat și la Cimitirul Eroilor, unde veterani, 
elevi, militari, oficialități locale, cetățeni, au de-
pus coroane de flori în memoria celor care s-au jert-
fit pentru idealurile României și ale omenirii. Ziua 
s-a încheiat cu un concert de gală susținut de Corul 
Național de Cameră Madrigal, la Casa Municipală de 
Cultură „Nicolae Rotaru“.

Ziua a cincea, a început cu sărbătorirea familiilor 
în număr de 33 de cupluri, care au aniversat 50 de 
ani de căsătorie, Nunta de Aur unde domnul pri-
mar Dragoș Soare le-a înmânat diploma de onoa-
re, monografia municipiului Slobozia, la Catedrala 
Episcopală Înălțarea Domnului, eveniment care se 
sărbătorește în fiecare an în cadrul manifestărilor 
Zilelor Culturii Slobozene.

Primăria municipiului Slobozia, alături de Consiliul 
Local și Direcția Educație, Cultură și Tineret au 
lansat cel mai mare eveniment muzical denumit 
Freeland Festival.

Inspirat din organizarea amplelor festivaluri 
de renume din marile orașe ale țării, Freeland 
a adunat în cele trei seri, (8,9 și 10 iulie) în 
Pădurea Peri, peste 33.000 de participanți.

Corala Bărbătească „Armonia“ împreună cu oficialități ale orașului, după concertul susținut în Catedrala Episcopală 
„Înălțarea Domnului“ cu prilejul Zilei Internaționale a Culturii (15 aprilie 2022). 

Artistul percuționist Zoli Tóth pe scena amplasată în Pădurea Peri, în a doua zi a Freeland Festival (9 iulie 2022).
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Artiștii care au evoluat pe scena impresionantă au 
fost: Vunk, Carla’s Dreams și dj Noris Gabriel, alătu-
rîndu-se trupe și dj locali, precum: Freeland Band, dj 
Jhonnieboy și dj Saftic & dj Hensi.

A doua zi în deschiderea evenimentului au susținut 
recitaluri artiști locali și dj Marko, continuând cu 
trupe de renume, precum: Bosquito, Feli, Zoli Toth, 
încheind seara dj Noris Gabriel.

Și în ultima zi a festivalului, deschiderea au fă-
cut-o cluburile sportive din Slobozia: C.S.M. Unirea 
Slobozia, Asociația Club Sportiv Satori Art Slobozia, 
prin demonstrații sportive, apoi au susținut recital 
Kony Band, dansuri aerobice susținute de Freedance 
și în ultima parte a serii ne-au încântat cu recitaluri 
The Motans și Horia Brenciu.

Un alt eveniment cu prima ediție în Slobozia a fost 
Vlah Spirit Motor Fest, organizat în perioada 16–17 
septembrie, în incinta Poligonului Slobozia, în par-
teneriat cu Primăria Municipiului Slobozia, D.A.D.P. 
Slobozia, Poliția Locală și Asociația Sportivă Moto 
Club Ialomița, dedicat pasionaților de motoci-
clism ale cluburilor moto din țară și publicului larg. 
Tematica principală a fost muzica, însă vizitatorii 
s-au bucurat de spectacole, concursuri, de experi-
ențe culinare și au fost cazați în zona de camping 
special amenajată. Spectacolele artistice au fost 
susținute de: Mircea Baniciu, Spitalul de Urgență, 
Partizan, Sarmalele Reci, Planul B, alături de ar-
tiști locali: Marius Marin, Freeland Band și dj Mihai 
Bodescu încheind cele două seri.

Un alt punct de interes pentru marele public din 
Programul de activități al Direcției Educație, Cultură 
și Tineret Slobozia l-a constituit Crăciunul din 
Slobozia sub egida „Magia Sărbătorilor de Iarnă“, 
desfășurat în perioada 9 decembrie și 19–24 decem-
brie și La mulţi Ani, 2023!, în data de 31 decembrie. 
Deschiderea manifestărilor a avut loc în data de 9 
decembrie, în Piața Revoluției, cu spectacol susținut 
de Direcția 5. Începând cu data de 19 decembrie, tot 
în Piața Revoluției, au avut loc spectacole artistice 
susținute de artiști locali și artiști naționali de mu-
zică populară și ușoară, pentru toate vârstele, după 
cum urmează: 19 decembrie Iuliana Beregoi, 20 de-
cembrie Ștefan Hrușcă și Juke Box & Julie Mayaya, 
21 decembrie Orchestra Valahia cu Marius Zorilă și 
Lavinia Goste, 22 decembrie Antonia, 23 decembrie 
Lora, 24 decembrie Florin Ristei.

Carla’s Dream pe scena Freeland Festival (8 iulie 2022).

Freeland Band pe scena festivalului Vlah Spirit Motor 
Fest (16 septembrie 2022).
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Tot în cadrul aceluiași eveniment a avut loc și cam-
pania de donații pentru copii proveniți din familii 
cu venituri materiale mici, în parteneriat cu D.A.S. 
Slobozia.

În ultima zi a anului, 31 decembrie, a avut loc un 
spectacol artistic susținut în deschidere de dj Marko, 
apoi Ami și Alex Velea, iar la trecerea dintre ani, au 
fost lansate focuri de artificii, unde au fost prezenți 
peste 5.000 de cetățeni slobozeni.

Educație
În decursul anului 2022, au fost organizate manifes-
tări în parteneriat cu toate instituțiile de învățământ 
din municipiul Slobozia, acestea materializându-se 
în acțiuni educative și cultural-artistice.

27 ianurie — Nonviolenţa este arma celor puternici, 
cuvintele lui Mahatma Gandhi, au genericul sub care 
s-au desfășurat două zile la Școala Gimnazială nr. 3, 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei“, Colegiul Național 
„Mihai Viteazul“ și Liceul de Arte „Ionel Perlea“, 
o acțiune organizată de Direcția Educație, Cultură 
și Tineret împreună cu Inspectoratul de Poliție al 
Județului Ialomița, menită să inducă în mentalita-
tea tinerei generații rolul pe care îl are un compor-
tament civilizat în societate. Manifestarea a fost de-
dicată „Zilei Internaționale a Nonviolenței în școli“, 
marcată în fiecare an pe data de 30 ianuarie, dată 
la care Mahatma Gandhi, cel mai cunoscut promotor 
al non-violenței din istorie, a trecut într-o lume mai 
bună.

15 februarie — Ziua Naţională a Lecturii, sărbătorită 
pentru prima dată în acest an, este marcată la Casa 
Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru“ printr-o în-
tâlnire de suflet între elevii liceelor din Slobozia 
cu scriitorii ialomițeni, invitați: romancierul Titi 
Damian și poeți din Zodia Helis, evenimentul a cu-
prins și un scurt moment artistic, susținut de tânărul 
slobozean Gabriel Răduță.

Antonia interacționând cu publicul participant la concertul organizat în Piața Revoluției, în cadrul manifestărilor 
dedicate Magiei Sărbătorilor de Iarnă — Crăciunul din Slobozia (22 decembrie 2022).
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2 aprilie la Casa Municipală de Cultură „Nicolae 
Rotaru“, a avut loc piesa de teatru pentru copii 
Dumbrava Minunată, a fost un mare succes pentru 
cei mici.

11 aprilie — Direcția Educație, Cultură și Tineret în 
parteneriat cu Asociația de Dezvoltare și Integrare 
Socială Muntenia, s-a organizat un eveniment și 
cu o expoziție foto dedicat „Zilei Internaționale 
a Romilor“, pe tema genocidului romilor din 
România Remember to resist. Memoria genocidului 
din România, care are ca obiectiv creșterea nivelu-
lui de informare și cunoaștere cu privire la Memoria 
Holocaustului și Deportării Romilor din România. La 
acest  eveniment au fost prezenți elevi de la Colegiul 
Național „Mihai Viteazul“, Liceul Pedagogic „Matei 
Basarab“, Liceul de Arte „Ionel Perlea“, Liceul 
Tehnologic „Al.I. Cuza“, Liceul Tehnologic „Înălțarea 
Domnului“ și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan 
Gură de Aur“.

În parteneriat cu Palatul Copiilor Slobozia, s-au des-
fășurat două evenimente: 6 mai Festivalul de muzică 
Folk „Balade de Primăvară“ și în data de 28 mai con-
cursul interjudețean de dans modern și dans popu-
lar Magia Dansului.

În parteneriat cu Centrul Social Multifuncțional 
Orboiești, comuna Andrășești, grupul de copii talen-
tați, aparținând acestui centru au adus tradițiile din 
bătrâni legate de venirea ploilor și bogăția lanurilor 
„Scaloianul“ și „Paparudele“, ca mijloc de prezevare 
a datinilor trecute mai departe din generație în ge-
nerație în Câmpia Bărăganului.

În cadrul manifestărilor „Zilele Culturii Slobozene“, 
în data de 2 iunie, Liceul Tehnologic „Înălțarea 
Domnului“, elevi și cadre didactice, au marcat ziua 
patronului spiritual al școlii, în care această unitate 
de învățământ a împlinit 50 de ani de la înființare. 
Manifestarea a fost întregită de un spectacol artistic 
la care protagoniști au fost cei mai talentați preșco-
lari și elevi ai acestei unități de învățămât, precum 
și tinerii dansatori ai Ansamblului Folcloric „Doina 
Bărăganului“.

În data de 3 iunie, au avut loc două evenimente cu 
elevi și cadre didactice: Școala Gimnazială nr. 3 a 
avut festivitatea de final de an școlar cu participa-
rea elevilor clasei a VIII-a cu primire de premii și au 
spus cuvinte de încurajare pentru examenele viito-
rului. Apoi un spectacol artistic susținut de grupul 
Speranța, Ansamblul Folcloric „Doina Bărăganului“ 

Expoziția foto dedicată Zilei Internaționale a Romilor, Remember to resist — memoria genocidului din România, în 
foaierul Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru“ (11 aprilie 2022).
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și artiști locali, dedicat tuturor cadrelor didactice ale 
claselor primare din municipiul Slobozia cu ocazia 
Zilei Învăţătorului, iar premierea acestora a constat 
în oferirea unei diplome.

Pe 8 iunie, Grădinița cu Program Prelungit „Junior“, 
a avut festivitatea închiderii anului școlar, unde s-a 
desfășurat un program artistic susținut de cei mai 
talentați preșcolari.

Pentru prima dată la Casa Municipală de 
Cultură „Nicolae Rotaru“, s-au desfășurat  cur-
suri de canto, chitară, tobe, pian, dans mo-
dern și pictură, pentru vacanța de vară (iulie și 
august), sub egida Summer Holiday Workshop, 
unde s-au înscris aproximativ 300 de copii. 
După finalizarea cursurilor în data de 1 septem-
brie, s-a organizat un spectacol artistic și o ex-
poziție de desene și grafică cu copii care au par-
ticipat la aceste cursuri, unde li s-au înmânat 
diplome.

În data de 3 octombrie, în foaierul Casei Municipale 
de Cultură „Nicolae Rotaru“, s-a desfășurat o acți-
une referitoare la Săptămâna Spaţiului Cosmic, la 
care au participat elevi ai claselor a VI-a și a VIII-a 
de la Liceul de Arte „Ionel Perlea“ cu o expoziție de 

lucrări de artă plastică cu tematica „spațiului cos-
mic“ și elevi ai clasei a X-a de la Colegiul Național 
„Mihai Viteazul“ care au prezentat eseuri scrise de 
ei cu tematica „Cosmosul“.

Alt eveniment din Programul de activități pe anul 
2022, a fost celebrarea profesorilor pensionari care 
încă sunt în activitate, din municipiul Slobozia, de-
dicat zilei Zilei Mondiale a Educaţie, unde li s-au în-
mânat plachetă, diplomă, monografia municipiului 
Slobozia și un buchet de flori.

În data de 29 noiembrie, în foaierul Casei 
Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru“, a avut loc 
un concurs de eseuri dedicate „Zilei Naționale a 
României“ sub denumirea Marea unire privită prin 
ochii mei, unde s-au înscris elevi ai liceelor din mu-
nicipiul Slobozia. Câștigătorilor li s-au înmânat câte 
o diplomă, monografie și premiu în numerar.

Cele mai surprinzătoare spectacole de magie și 
de divertisment pentru copii care au fost la Casa 
Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru„: 12 martie 
— Magicianul Robert Tudor, 26 martie — Misterele 
Copilăriei (Circul Toredo), 3 aprilie — Magic 
Revolution Show, 10 aprilie — Minunații lui Verdini, 
14 mai — Misterele magiei cu magicianul Christianis 

Participanții la acțiunea Săptămâna spațiului cosmic — prezentare de roboți, expoziție de lucrări plastice și eseuri cu 
tematica „Cosmosul“ (3 octombrie 2022).
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și 8 august — Năzdrăvanii din pădure (Showlandia), 
unde au fost prezenți peste 1.000 de copii.

Căminul Cultural 
„George Folescu“ 
Slobozia Nouă
Căminul Cultural Slobozia Nouă este în patrimo-
niul Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia. 
Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/31 mar-
tie 2022, din Cămin Cultural Slobozia Nouă, a luat 
denumirea de Căminul Cultural „George Folescu“ 
Slobozia Nouă.

Căminul Cultural a fost renovat complet în inte-
rior, pentru a se putea desfășura acțiuni educa-
tive, cultural-artistice, închiriere pentru eveni-
mente sociale.

În Programul de activități pe anul 2022, la Căminul 
Cultural „George Folescu“, s-au desfășurat în parte-
neriat cu Școala Gimnazială nr. 5, evenimente cul-
tural-artistice, ateliere de creație cu elevi alături de 
cadrele didactice. În fiecare vineri, au avut loc pro-
iecții de film pentru copii de la școală.

S-au desfășurat recitaluri de muzică și poezie la 
aceste evenimente: „Ziua Culturii Naționale — 
Omagiu lui Mihai Eminescu“, „Unire-n cuget și 
simțiri“, „Mărțișor literar“, unde au fost premiați 
cu diplome, concursuri de artă plastică, desene 
— „Dragobete“, „Mărțișor literar“, „Vine, vine ie-
purașul“,  „Ziua Europei“, „Ziua Internațională a 
Copilului“, „Cultură, artă, prietenie“ concurs — pre-
zentare modă costume tradiționale,  copii câștigători 
fiind premiați cu diplome și premii în produse.

8 aprilie, spectacol artistic dedicat „Zilei 
Internaționale a Romilor“, susținut de copii talen-
tați de la Școala Gimnazială nr. 5 și de la Centrul 
Multifuncțional Bora, unde li s-a înmânat câte o di-
plomă tuturor participanților.

Grupul Folcloric Bărbătesc „Doruri Ciulnițene“ dirijat de pr. prof. Gheorghe Felician Lungu, pe scena Căminului 
Cultural „George Folescu“ Slobozia Nouă, în timpul spectacolului Când eram pe Ialomița… (20 mai 2022).
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În data de 20 mai s-a desfășurat spectacolul artistic 
de muzică populară, care s-a bucurat de un numeros 
public Când eram pe Ialomiţa…, susținut de artiști 
locali, Grupul Folcloric Bărbătesc „Doruri ciulnițe-
ne“ condus de pr. prof. Gheorghe Felician Lungu, 
Ansamblul Folcloric „Doina Bărăganului“ coordonat 
de Mihai Albeșteanu.

Alt eveniment care a avut mare succes a fost piesa 
de teatru pentru copii pe 4 octombrie „Dumbrava 
Minunată“, unde au participat elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 5, Școala Gimnazială nr. 1 și de la 
Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu“.

Parteneriate
În anul 2022 Direcția Educație, Cultură și Tineret 
Slobozia în parteneriat cu instituții de învățământ 
din municipiul Slobozia și alte instituții culturale, au 
organizat și desfășurat acțiuni, manifestări, eveni-
mente cu tematică socio-educative și cultural-artis-
tice.

— Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
— Colegiul Național „Mihai Viteazul“
— Liceul Pedagogic „Matei Basarab“
— Liceul Tehnologic „Înălțarea Domnului“
— Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de 

Aur“
— Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza“
— Liceul de Arte „Ionel Perlea“

— Școala Gimnazială nr. 3
— Școala Gimnazială „Sf. Andrei“
— Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu“
— Grădinița cu Program Prelungit „Junior“
— Grădinița cu program Prelungit „Voinicelul“
— Grădinița cu Program Prelungit „Piticot“
— Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava 

Minunată“
— Palatul Copiilor Slobozia
— Organizația nonguvernamentală Interact 

Slobozia
— Centrul Social Multifuncțional  Orboiești, co-

muna Andrășești
— Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
— Asociația de Dezvoltare și Integrare Socială 

Muntenia
— Direcția de Asistență Socială Slobozia  
— Primăria Municipiului Slobozia
— Direcția de Administrare a Domeniului Public 

Slobozia
— Poliția Locală Slobozia și
— Asociația Sportivă Moto Club Ialomița.

Tineret
Tinerii sunt o componentă importantă a societății, fi-
ind considerați motorul schimbării și al progresului, 

Piesa de teatru Dumbrava minunată (4 octombrie 2022).

Voluntari din cadrul Consiliului Local al Tinerilor Slobozia 
pregătind decorațiunilor Freeland Festival (5 iulie 2022).



Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia Raport de activitate 2022 14

fiind o resursă importantă atât pentru prezentul unei 
țări, cât și pentru viitorul acesteia. 

Conform legii 350/2006, art. 2, în categoria tinerilor 
sunt incluși acei „cetățeni cu vârsta cuprinsă între 
14 și 35 ani“. 

Tinerii au un rol important atât în consumul, cât 
și în crearea culturii și este important să le oferim 
oportunități pentru a-și dezvolta un raport sănă-
tos cu aceasta. Cultura trebuie promovată, trebuie 
să fie prezentă în viața cotidiană și susținută conti-
nuu prin proiecte și acțiuni ale Direcției Educație, 
Cultură și Tineret Slobozia.

Consiliul Local al Tinerilor, prin Direcția Educație, 
Cultură și Tineret Slobozia, a organizat în anul 2022, 
un număr de 28 evenimente culturale și de diver-
tisment, pentru tineri, comparativ cu anul 2021, du-
blându-se numărul lor.

În decursul unui an a crescut și numărul volun-
tarilor în cadrul Consiliului Local al Tinerilor, 
de la un număr de 10 voluntari în 2021, la 100 
voluntari existenți la sfârșitul anului 2022, 
datorită creșterii calității lucrului cu ei, prin 
îmbunătățirea serviciilor și programelor din 
Programul Anual de Activități pentru Tineret.

Voluntariatul poate oferi tinerilor oportunități unice 
de a-și dezvolta abilitățile, cunoștințele, precum și 
ocazia de a face noi prieteni și de a cunoaște oameni 
cu interese similare. Este important ca tinerii să fie 
încurajați și susținuți să se implice în activități de 

voluntariat, astfel încât să poată contribui la o lume 
mai bună pentru toți. 

La evenimentul Numai poetul…, care s-a desfășu-
rat în data de 15 ianuarie, data nașterii poetului 
Mihai Eminescu și cu ocazia Zilei Culturii Naționale, 
membrii și voluntarii Consiliului Local al Tinerilor 
Slobozia (aproximativ 50 participanți) au recitat 
poezii din opera eminesciană, au prezentat eseuri, 
aflând câteva lucruri despre poetul Mihai Eminescu 
și date despre meleagurile copilăriei și au depus 
flori la monumentul din Parcul Mihai Eminescu, în 
semn de prețuire. La această acțiune am colaborat 
cu Liceul de Arte „Ionel Perlea“, prin corul coordo-
nat de dl. profesor Virgil Iaru, interpretând muzică 
inspirată de lirica eminesciană.

Concursul Talent Show, ediția a IV-a, este conside-
rat cel mai interactiv concurs al talentelor, având ca 
scop descoperirea și promovarea de noi talente în 
rândul copiilor și tinerilor, cu potențial creativ artis-
tic, cu aptitudini în diferite domenii.

Domeniu Concurenți
muzică 21

dans 5
pictură 7
teatru 4 trupe

fotografie 3

În perioada de jurizare și-au etalat talentul trupele 
de dans de la Palatul Copiilor, iar micii artiști locali 
au făcut atmosferă prin cântece vesele. Concurenții 

Pe parcursul anului 2022, numărul voluntarilor a crescut de la 10 la aproape 100 câți erau înscriși la sfârșitul perioadei.
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au fost răsplătiți cu diplome, premii în produse și 
trofeu.

Iubiţi românește — scopul activității a fost populari-
zarea sărbătorii de Dragobete în rândul tinerilor din 
Municipiul Slobozia. În cadrul acestei activități s-au 
oferit cuplurilor din oraș, trandafiri cu mesaje de 
dragoste atașate. A avut loc și un concurs online, pe 
pagina de facebook și instagram a Consiliului Local 
al Tinerilor Slobozia, prin care s-a prezentat poves-
tea întâlnirii cuplurilor și o poză cu ei, fiind premia-
te cele mai frumoase povești (sponsorizare de la Axa 
Cafe).

Orașul meu frumos, ediția a II-a, este un concurs de 
proiecte peisagistice, urmărindu-se dezvoltarea cre-
ativității tinerilor. Am avut 7 tineri înscriși la con-
curs, iar jurizarea a fost formată din persoane cu 
competență în domeniul arhitecturii și urbanismu-
lui, oferind premii în produse specifice, de desen și 
arhitectură.

Mărţișor în siguranţă — s-a lucrat în colaborare cu 
grădinițele și școlile gimnaziale din Municipiul 
Slobozia, confecționând mărțișoare din diverse ma-
teriale și fiind oferite în semn de mulțumire ca-
drelor medicale din Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia (150 angajate), angajatelor de la Direcția 
de Sănătate Publică Ialommița (55 angajate), pentru 
implicarea în gestionarea efectelor pandemiei de co-
ronavirus.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Povestitului (20 
martie), a luat ființă concursul Lumea magică a po-
veștilor. Concursul s-a adresat preșcolarilor și șco-
larilor, cu vârste cuprinse între 4–11 ani, fiecare 
defilând și prezentîndu-și costumul inspirat din uni-
versul poveștilor. La acest concurs am avut 26 copii 
înscriși, iar în perioda de jurizare am avut un mo-
ment artistic susținut de artiștii locali, oferindu-se 
ca premii cărți de povești.

Pentru a încuraja economisirea energiei pământului, 
pentru a sensibiliza utilizatorii de energie electrică 
față de problema dioxidului de carbon emis în atmo-
sferă, am organizat activitatea educațională Ora pă-
mântului, ce este marcată în ultima zi de sâmbătă a 
lunii martie. Acțiunea constă în stingerea luminii și 

oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp 
de o oră, în mod voluntar, atât de către consumato-
rii individuali, cât și de către instituțiile publice și 
unitățile economice, având și sprijinul Primăriei, de 
a stinge lumina în Piața Revoluției, pentru un anu-
mit interval de timp. Pentru acest proiect s-a lu-
crat în colaborare cu Cercetașii României – Stejarii 
Ialomițeni Slobozia, contribuind cu diverse jocule-
țe. Acțiunea s-a desfășurat printr-un mic moment ar-
tistic, fără a se folosi niciun consumator de energie 
electrică, s-au prezentat esee pe această temă și din 
gulguțe luminate, confecționate de membrii și vo-
luntarii CLT s-au constituit logo-urile denumirii eve-
nimentului, sigla CLT și cea a Cercetașilor.

De Ziua Modială a Teatrului (27 martie), am desfășu-
rat concursul Școala actorilor, ediția I, prin care s-au 
descoperit și s-au promovat noi talente în rândul co-
piilor și tinerilor, cu aptitudini în actorie. La acest 
concurs s-au înscris 4 copii cu monolog și 12 trupe 
de copii, fiind jurizați de profesori de română și de 
către actrița Pandele Cornelia Andreea, premiind și 
„Cea mai bună actriță“, „Cel mai bun actor“. În peri-
oada de jurizare am avut proiecții pe marele ecran 
despre istoria teatrului.

Activitatea Egg Hunt s-a desfășurat în Parcul 
Tineretului și s-a adresat atât preșcolarilor, prin 

Voluntari oferind mărțișoare cadrelor medicale din 
Spitalul Județean Ialomița în cadrul acțiunii Mărțișor în 
siguranță (1 martie 2022).
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ateliere de încondeiat ouă, de colorat, face painting 
și desene pe asfalt, oferindu-le coronițe cu urechiu-
șe de iepuraș, confecționate de către membrii și vo-
luntarii CLT, dar și tinerilor dornici să concureze la 
concursul-traseu Vânătoarea de ouă, ce a constat în 
pictat ouă, puzzle, ghicitori, săritul în sac, traseul 
cu ouă, oferindu-le câștigătorilor premii în produse. 
Totul a fost completat de un moment artistic susți-
nut de dj. Principalul scop al acestei activități a fost 
stimularea simțului competitiv al participanților și 
distracția acestora, participând un număr de aproxi-
mativ 150 de copii.

Tinerii din Consiliul Local al Tinerilor au organizat 
acțiunea Pod de carte peste suflete, prin care au pro-
movat lectura ca parte determinantă a dezvoltării 
individuale și de grup, constând în donații de car-
te și împărțirea volumelor către persoanele care nu 
își permit să le achiziționeze din librării. Precizăm 
că aceste cărți au fost oferite celor 15 familii din 
Slobozia, Bora și Slobozia Nouă, selectate din situ-
ația pusă la dispoziția noastră de către Direcția de 
Asistență Socială Slobozia.

Ziua naţională a tineretului (2 mai) a fost sărbători-
tă, timp de două zile, în aer liber, prin spectacole 

artistice, cu un bogat repertoriu de cântece susți-
nute de artiști locali și naționali (JO, Mario Fresh), 
având ca scop audierea muzicii și distracția tineri-
lor din Municipiul Slobozia. S-a estimat prezența a 
5.000 de tineri la acest eveniment.

Pe 9 mai aniversăm Declaraţia Schuman, actul fon-
dator al UE, având ca scop asigurarea păcii pe ter-
men lung în Europa. În acest context, Consiliul Local 
al Tinerilor Slobozia a sărbătorit această zi, Ziua 
Europei, prin expoziția de pictură cu steagurile țări-
lor membre al Uniunii Europene și a continuat cu o 
proiecție a unui film documentar pe această temă. 
Expoziția a avut loc în foaierul Casei Municipale de 
Cultură „Nicolae Rotaru“, având sprijinul instituțiilor 
școlare în realizarea acesteia.

Ziua Internațională a Copilului (1 iunie) a fost sărbă-
torită în cadrul evenimentului La mulţi ani, copilă-
rie!, ce a avut loc pe platoul din fața Monumentului 
Eroilor din Parcul Tineretului, în parteneriat cu orga-
nizația non guvernamentală Interact. Am sărbătorit 
copilul din noi, cu sufletul imaculat și bucuria vieții, 
a lucrurilor care ne fac oameni, care ne fac să zâm-
bim. Aproape 3.000 de tineri, toți cu inima plină de 
bucuria emoțiilor copilăriei, s-au distrat, s-au jucat, 

Mario Fresh, în concert de Ziua națională a tineretului în Piața Revoluției din Slobozia (2 mai 2022).
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au glumit, au asistat la demonstrații sportive, s-au 
întrecut în nemuritoarele jocuri ale celor mici, pic-
tați pe față, au rezonat pe ritmurile susținute de cei 
mai talentați tineri artiști de la unitățile școlare din 
Slobozia, de la grădinițe, trecând prin școala gene-
rală, până la anii de liceu (26 momente artistice sus-
ținute de tinerii artiști).

Magia culorilor este un eveniment intrat deja în tra-
diția manifestărilor de început de vară din munici-
piul Slobozia, aducând în prim plan ritmuri muzicale 
și distracție, presărate cu multă, multă pudră colora-
tă. Evenimentul s-a desfășurat în Parcul Tineretului, 
cu o prezență de aproximativ 2.000 tineri.

În perioada 18 iunie–3 septembrie a avut loc cel 
mai cunoscut eveniment în aer liber, Disco Night, 
desfășurat în fiecare seară de sâmbătă, în Piața 
Revoluției, tinerii venind să asculte muzică electro-
nică susținută de diverși dj locali (dj Marco, Johnnie 
Boy The dj, dj Saftik). Discoteca în aer liber este o 
modalitate excelentă de a petrece timp cu prietenii 
și de a socializa cu alte persoane interesate de ace-
eași muzică și stil de viață.

Concursurile Orașul meu în poezie și Tinerii și patri-
moniul cultural s-au adresat tinerilor pasionați de 
fotografie, lucrările lor fiind expuse în foaierul Casei 
Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru“, fiecare ex-
pozant prezentându-și lucrarea și de unde a pornit 
această pasiune, a fotografiei. Fotografia este o artă, 
permițând artistului să își exprime emoțiile, trăiri-
le, sentimentele și viziunea asupra vieții, unui senti-
ment sau unui anumit obiect.

În cadrul activităților Ce mică e vacanța mare 
și Sâmbăta micilor artiști, membrii și volunta-
rii Consiliului Local al Tinerilor Slobozia au 

La mulți ani, copilărie! eveniment organizat cu ajutorul voluntarilor CLT cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului pe 
platoul din fața Monumentului Eroilor din Parcul Tineretului (1 iunie 2022).

Participanți la începutul acțiunii Color Run, Parcul 
Tineretului, Slobozia (16 iunie 2022).
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desfășurat în Parcul Ialomița o serie de acti-
vități recreative cu copiii, constând în desene 
pe asfalt, jocul cu mingea, badminton, popice, 
coarda, baloane de săpun, ateliere de pictură și 
face painting.

Seara jocurilor a fost o altă activitate recreati-
vă, constând în jocuri de societate, dar de aceas-
tă dată s-a adresat categoriei de tineri de peste 12 
ani. Activitatea s-a desfășurat în Pădurea Peri și în 
Parcul Tineretului. Se observă că tendințele actuale 
sunt de a deveni tot mai singuratici, iar acest aspect 
se datorează în principal importanței pe care o acor-
dă tehnologiei (telefoane mobile, rețele virtuale de 
socializare), pierzându-se din vedere importanța in-
teracțiunii față în față. 

Acțiunea caritabilă Un ghiozdan pentru un zâmbet 
a constat în colectarea de la cetățenii Sloboziei de 
ghiozdane și rechizite școlare pentru a oferi „o bu-
curie“ copiilor proveniți din familii cu posibilități 
materiale reduse. În acest proiect am avut sprijinul 
Direcției de Asistență Socială Slobozia.

Săptămâna mobilităţii europene a avut loc în perioa-
da 16–22 septembrie, iar Consiliul Local al Tinerilor, 
în colaborare cu Agenția de Protecție a Mediului 
Ialomița, a stabilit data de 19 septembrie, pentru 
a promova mobilitatea și utilizarea alternativelor 

nepoluante. Evenimentul s-a adresat preșcolarilor 
și școlarilor din Slobozia, care au fost antrenați în 
activități sportive și recreative (desene pe asfalt, 
concurs de role, biciclete, triciclete), ce au avut loc 
în Parcul Tineretului, participând într-un număr de 
aproximativ 400 de copii.

În data de 21 septembrie este sărbătorită Ziua inter-
naţională a păcii. Activitatea s-a desfășurat în par-
teneriat cu toate unitățile de învățământ preșcola-
re din municipiul Slobozia, în Parcul Tineretului. Au 
avut loc desene pe asfalt cu tematică, recitare de po-
ezie, muzică și dans, defilare cu baloane albe și con-
fecționarea unor porumbei albi din hârtie, pe care 
copiii le-au agățat în copacii din parc. S-au ales co-
pacii și porumbeii albi, deoarece semnifică perenita-
te, pace, speranță.

Pentru activitatea Inteligenţa artificială s-a lucrat 
în parteneriat cu elevi de la Clubul de robotică al 
Liceului de Arte „Ionel Perlea“, a Liceului Tehnologic 
„A.I. Cuza“ și de la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul“. Pentru tineri, robotica este viitorul, ei fi-
ind inventivi, muncitori și pasionați, testându-și 
abilitățile de ingineri. Tinerii învață cum să lucreze 
în echipă, să facă programare și să rezolve diver-
se probleme în mod creativ. Activitatea s-a desfășu-
rat în foaierul Casei Municipale de Cultură „Nicolae 
Rotaru“, constând într-o expoziție de roboți, o 

Recunoașterea oficială prestației voluntarilor de pe parcursul anului s-a făcut prin decernarea certificatelor de voluntari-
at, la sediul Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia (6 septembrie 2022).
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demonstrație, o scurtă prezentare a ceea ce înseam-
nă robotica și un mic dialog cu publicul pe această 
temă.

Protejarea mediului înconjurător în beneficiul gene-
rațiilor viitoare reprezintă una din provocările majo-
re ale epocii noastre. În vederea schimbării cursu-
lui evenimentelor și a conservării spațiului natural 

pentru viitor, fiecare dintre noi trebuie să acțione-
ze. Astfel, membrii și voluntarii Consiliului Local 
al Tinerilor Slobozia, în cadrul activității Împreună 
pentru un mediu curat și sănătos, echipați cu saci me-
najeri și mănuși de unică folosință, au organizat ac-
țiunea de ecologizare a parcului din zona MB-uri.

La cererea tinerilor, s-a organizat Halloween Party, 
sărbătoare americană, dar adoptată cu brațele des-
chise de întreaga lume. Petrecere a avut loc la Club 
Speed și a constat într-un spectacol de muzică elec-
tronică, susținut de dj Marko, concursuri, dans și 
distracție. Locația a fost deghizată în tematică, pu-
nându-se în lumina reflectoarelor creativitatea tine-
rilor în ceea ce privește costumele de Halloween.

Evenimentul dedicat elevilor de clasa a IX-a a fost 
Balul Bobocilor, ce a avut loc la Ingrid Ballroom, în 
data de 25 noiembrie. Pe lângă distracție și socia-
lizare, balul bobocilor poate fi un moment impor-
tant pentru construirea identității și a încrederii 
tinerilor. Acest eveniment le oferă tinerilor posibi-
litatea de a se îmbrăca elegant, de a se simți speci-
ali și de a-și arăta personalitatea prin muzică, dans 

Balul Bobocilor (25 noiembrie 2022).

Halloween Party (29 octombrie 2022).
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și conversație. Cel mai important moment al balu-
lui a fost concursul de miss/mister, fiind completat 
de spectacolul de muzică electronică, susținut de dj 
Gabriel Noris, un recital al artistei naționale Mira și 
artiștii locali Kony Band. La eveniment au participat 
300 de tineri din toate liceele Sloboziei.

Campania umanitară Dăruiește, fii mai bun, 
a fost integrată în proiectul „Crăciunul din 
Slobozia“, care a avut ca scop colectarea diferi-
telor produse (hăinuțe, jucării, produse nepe-
risabile), dăruite de cetățeni și oferite copiilor 
defavorizați.

Cei care au donat au adus liniște, bucurie și dra-
goste în inimile acestor copii, transformându-le 
Crăciunul într-o sărbătoare pe care nu o vor uita ni-
ciodată.

Membrii și voluntarii Consiliului Local al Tinerilor 
s-au transformat în spiriduși, oferindu-le oportunita-
tea de a simți cu adevărat magia Crăciunului.

Buget
Execuție bugetară 2022 — sursă externă

Titlul Buget Executat
Bunuri și servicii 176.300,00 120.071,39
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri 0,00 21.009,53
Venituri din serbări și spectacole, manifestări culturale 0,00 72.545,00
Donații și sponsorizări 0,00 12.800,00
Excedent 0,00 56.228,61

Execuție bugetară 2022 — sursă locală
Titlul Buget Executat
Cheltuieli de personal 1.180.000,00 1.020.299,00
Bunuri și servicii 2.591.600,00 2.407.044,76
Cheltuieli de capital 2.138.100,00 367.515,58
Total 5.909.700,00 3.749.859,34

din care:
Programul Buget Executat
Cultură, învățământ 1.902.500,00 1.769.211,76
Tineret 118.900,00 118.882,71
Total 2.021.400,00 1.888.094,47

Concluzii
Permanenta legătură cu consumatorul de cultură, cu 
comunitatea slobozeană, în slujba căreia ne aflăm, 
este obiectivul prioritar pentru Direcția Educație, 
Cultură și Tineret Slobozia. Din acest punct de ve-
dere, ne propunem să continuăm și să diversificăm 
activitățile de promovare și de atragere a publicu-
lui către evenimentele culturale de anvergură locală 
sau națională.

Vom continua proiectele inițiat recent și care s-au 
bucurat de audiență masivă și activă participare, dar 
vom trece și la implementarea unor programe noi, 
adresate în special celor tineri.

Se vor identifica noi oportunități de colaborare cu 
alți operatori culturali (muzee, artiști, ONG-uri, fun-
dații etc), modalitate prin care ne dorim să continu-
ăm lărgirea gamei de activități propuse publicului  
din municipiul Slobozia.
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