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Dragi copii, părinți și bunici, stimați pănceni, 

 

 Duminică, 7 august 2022, Casa Orășenească de Cultură „Mihai Eminescu” Panciu 

împreună cu Primăria și Consiliul Local Panciu vă invită la evenimentul inedit                        „Hai 

să ne jucăm!”, prin care lansăm Proiectul cultural „Zilele Colorate 2022”. 

 

 Începând cu ora 17.00, vă așteptăm în Parcul Primăriei Orașului Panciu, din strada       Titu 

Maiorescu nr. 15, să petrecem o după-amiază relaxantă, în care veselia și distracția vor fi pe primul 

loc. 

 

 Am pregătit un program variat, pentru toate gusturile și vârstele: 

 

 Festivitatea de premiere - în semn de apreciere pentru eleva Gabriela Iuliana Andrei, 

care a obținut nota 10 la Evaluarea Națională - 2022 

 

 O întâlnire cu Trupa de Teatru „Protha” - coordonator: Cătălin Eduard Sfîrloagă 

- Facem cunoștință cu noii membri 

- Aflăm ultimele noutăți despre cea de-a IV-a ediție a Festivalului de Teatru Tânăr „Ora de 

Teatru” 

- Participăm la atelierele ce stimulează intercunoașterea, inventivitatea și spontaneitatea 

 

 Jocuri interactive - coordonator,  prof. Oana Ioan 

 - Aflăm care sunt beneficiile sportului în dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor 

- Promovăm mișcarea în aer liber 

 

 Momente artistice susținute de tinerele talente locale Maria Elena Bucur, Miruna 

Mădălina Ciupercă și Daria Ianușcovshi - prof. coordonator: Mirela Georgescu 

 

 Dansuri populare cu „Româncuțele Mici” de la Clubul Copiilor Panciu, pregătite de 

profesoara Maria Cristescu 

 

 Veselie cu prietenul nostru Papucilă și invitații lui: Minnie & Mickey Mouse, alături 

de care vor sosi și alte două personaje surpriză!  

- Concursuri amuzante, desene pe față, desene pe asfalt și multe baloane colorate. 
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 La evenimentul „Hai să ne jucăm!” suntem între prieteni. Astfel, dacă știi o poezie sau un 

monolog, îți place să cânți și să dansezi, te încurajăm să spargi gheața și să ne încânți cu atuule 

tale. 

 

 Vom fi foarte bucuroși să ne întâlnim într-un număr cât mai mare. Cu acest prilej, avem 

posibilitatea să legăm noi prietenii, de a cunoaște și a prețui valorile și tradițiile comunității noastre.  

  

 Foarte important: 

 

 1. În armonie cu evenimentul la care vă invităm, să dăm cu toții dovadă de spirit civic, 

să să avem un comportament civilizat și să ne bucurăm împreună de programul pregătit. 

 

 

 2. În atenția participanților la trafic: 

❖ Duminică, 7 august 2022, între orele 14.00-22.00 - strada Ciprian Porumbescu 

- tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Ion Eliade Rădulescu și strada 

Mihail Kogălniceanu - va fi închisă circulației autovehiculelor;  

  

 3. În perioada următoare, respectiv în zilele de:  

❖ Duminică, 14 august 2022 - intervalul orar 14.00-22.00 

❖ Luni, 15 august 2022        -  intervalul orar 14.00-22.00 

❖ Duminică, 21 august 2022 - intervalul orar 14.00-22.00 

❖ Duminică, 28 august 2022 - intervalul orar 14.00-22.00 

 strada Ciprian Porumbescu - tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Ion 

Heliade Rădulescu și strada Mihail Kogălniceanu - va deveni spațiu pietonal.  

 Vă îndemnăm să respectați restricțiile de circulație! 

  

 În zilele și intervalele orare menționate, locuitorii orașului Panciu vor avea la 

dispoziție un perimetru pentru socializare și promenadă, iar copiii și tinerii un loc sigur 

pentru activități recreative proprii în aer liber. 

 

 Vă așteptăm să ne bucurăm împreună! 

 

  Cu stimă,  

 

 

 

 

Primar, 

Nicolai MĂRĂSCU 
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