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Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti
ALTERNATIVA TIMPULUI TĂU LIBER!
Casa de Cultură a Studenţilor din Piteşti s-a înfiinţat ca o necesitate de a aduna
energiile pozitive studenţeşti, de a promova talentul studenţilor şi spiritul de
asociativitate pentru derularea de proiecte în folosul studenţilor şi comunităţii
piteştene.
Veţi găsi aici cursuri de dansuri de societate, modern, popular, break dance,
chitară, karate, cenaclul literar Juventus, asociaţia de turism Zimbrul
Carpatin, cerc de integrare europeană şi cursuri de modă, cerc de istorie. Lista
activităţilor din cadrul Casei Studentului Piteşti se poate îmbunătăţi cu ideile
voastre.

DANIEL IONESCU, DIRECTOR CCS PITEȘTI
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PASIUNEA CÂNTECULUI

MIHAI MĂRGINEANU
I-A ÎNCÂNTAT
PE PITEȘTENI
Vineri, 9 mai 2014, cunoscutul cant-autor Mihai Mărgineanu a susţinut un
spectacol memorabil la Club Hush din incinta CS Pitești. Cei veniţi la întâlnirea cu muzica buna, de calitate s-au simţit excelent, aplaudând la
scenă deschisă producţia marca Mărgineanu. Întrucât la un astfel de
show trebuie să fiţi prezenţi pentru a prinde fidel atmosfera, nu vor
continua cu descrierea unei seri excepţionale, ci mai eficinet, vi-l
prezentăm în rândurile ce urmează pe cel ce știe atăt de bine să pună
pe muzică folclorul urban.

Mihai Mărgineanu
(n. 2 octombrie
1969, București)
este un cântăreţ și
compozitor român
de muzică folk.
Muzica sa este
inspirată din folclorul urban, unele
melodii fiind
preluări ale unor
cântece vechi de
pahar, iar altele
fiind creaţii proprii
în același gen. Versurile sale sunt adeseori explicite,
conţinând cuvinte
necenzurate.
S-a lansat în muzică
destul de târziu, la
vârsta de 36 de ani.
Primele melodii ale

sale au fost înregistrate în 2005, fiind
iniţial destinate
unui grup limitat de
prieteni. Ulterior,
cântecele s-au
răspândit pe internet, iar autorul a
câștigat popularitate și datorită
invitaţiei în emisiunea Cronica
Cârcotașilor.
Cea mai cunoscută
melodie a lui
Mărgineanu, "Mă
iubește femeile"
este o preluare
după un cântec al
actorului interbelic
Iancu Brezeanu, din
care Mărgineanu a
păstrat doar melo-
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dia și a rescris o
parte din versuri
într-un stil propriu.
Mihai Mărgineanu a
absolvit Liceul de
electronică
industrială, apoi Academia Română de
Management și Universitatea Tehnică
de Construcţii, Facultatea de
Instalaţii. Între anii
1999-2001, a lucrat
în publicitate, la
Departamentul
vânzări în cadrul
trustului de presă
Ringier, iar din anul
2002, are o firmă
de import materiale
de construcţii.

DESPRE TINERI
INVITAȚIE
CĂTRE
ONG -URI
Având în vedere
întocmirea calendarul de acţiuni,
Casa de Cultură
a Studenţilor
Piteşti, invită
ONG-urile și
ONGS-urile locale, în data de
09.05.2014, ora
19:00, la dezbaterea acțiunilor
propuse a fi introduce în calendarul
de acțiuni pentru
anul 2014.De
asemenea în
cadrul sedinței,
va fi prezentată
Metodologia de
Derulare și Implementare a
Proiectelor
Studențești Proprii
și/sau în Parteneriat de către Casa
de Cultură a
Studenților Pitești
și Metodologia
privind Taberele
Studențești.
DIRECTOR CCS

Șase studenţi francezi fac
practică în Argeș în
domeniul asistenţei
sociale
Pe baza colaborării între judeţul Argeş şi departamentul
Savoia, respectiv între Universitatea din Piteşti şi Institutul
Regional de Intervenţie Socială din Chambery, ieri,
preşedinte Florin Tecău a primit la sediul Consiliului
Judeţean şase studenţi francezi care urmează cursuri în
domeniul asistenţei sociale în Chambery, însoţiţi de Maria
Constantinescu, director al Departamentului de Asistenţă
Socială. Stagiul de pregătire, de 10 zile, în judeţul nostru
va cuprinde atât o parte teoretică, cât şi vizite la structurile de asistenţă socială din Argeş.Discuţiile purtate ieri
cu dl. Tecău au vizat descentralizarea serviciilor de
asistenţă socială şi protecţia copilului, organizarea acestora
şi modul de finanţare, formarea personalului de specialitate, proiecte şi parteneriate.

Prof. Daniel
IONESCU
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Concursuri Naţionale de Proiecte Studenţesti
și de Tineret, 2014
Ministerul Tineretului si Sportului
anunţă organizarea Concursului
Naţional de Proiecte de Tineret
2014, Concursul National de
Proiecte Studenţesti 2014 în perioada 21 aprilie – 26 iunie 2014,
dupa urmatorul calendar:
Perioada de depunere a proiectelor:
21 aprilie – 7 mai 2014 – sediul MTS
ETAPA I Etapa de analiză a eligibilităţi
aplicantilor : 8 – 18 mai 2014
AFISARE REZULTATE ETAPA I: 19 mai
2014 – site- MTS
Perioada de depunere a documentelor lipsa la dosar: 20 – 26 mai
2014 – sediul MTS
Verificarea completărilor şi afişare
rezultate finale etapa I: 27 – 29 mai
2014 – site MTS
ETAPA A II-a Etapa de verificare a
proiectelor pe baza de punctaj: 30
mai – 13 iunie 2014
AFISARE REZULTATE ETAPA II: 16 iunie
2014 – site MTS
DEPUNERE CONTESTATII: 17 -18 iunie
2014 – la sediul MTS

6 Juventus MAI 2014

ANALIZA CONTESTATII: 19 – 26 iunie
2014
AFISARE REZULTATE FINALE: 26 iunie
2014
PERIOADA DE DERULARE A
PROIECTELOR: 15 iulie – 15 noiembrie 2014

Metodologia de finanţare a
proiectelor de tineret, cuprinsă
în Ordinul MTS nr. 156/ 2014
poate fi procurata de la sediul
Casei de Cultura a Studentilor
din Piteşti, str. Panselelor, nr.2
sau de pe site-ul Ministerul
Tineretului si Sportului, respectiv Casa de Cultura a Studentilor din Piteşti
www.cspitesti.ro.
Ordinul Ministrului Tinereretului si
Sportului nr. 156 / 24.03.2014 pentru
aprobarea metodologiilor de
finantare P2
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De ZIUA EUROPEI să fim mai
solidari şi mai uniţi în aspiraţii

CROSUL
TINERETULUI

Miercuri, 07.05.2014,
Gabriela SZABO, Ministrul
Tineretului și Sportului a
În fiecare an, pe data de 9 mai se serbează Ziua Eudat startul „Crosul
ropei. Pe lângă această semnificaţie, 9 mai marchează
Tineretului” . Evenimenşi Ziua Independenţei României şi a sfârşitului celui detul a început la ora 10.30
al doilea Război Mondial.
în Parcul Tineretului din
Pe parcursul istoriei, data de 9 ropei Unite, care s-a conBucureşti și a avut ca
struit de-a lungul deceniilor scop promovarea sportumai a marcat evoluția
României de trei ori, respectiv ca o unitate în diversitate.
lui de masă, educarea
Invit toţi romaníi să parproclamarea independenţei de
elevilor şi tinerilor în
stat a României la 9 mai 1877, ticipe la evenimentele care
sensul unei activităţi
se organizează cu acest
Victoria Coaliţiei Naţiunilor
constante de educaţie
prilej în toată ţara şi să
Unite în cel de-al Doilea
trăim această zi ca una a bu- fizică sportivă. „Crosul
Război Mondial la 9 mai 1945 curiei de a fi împreună, ca o Tineretului” a reunit
şi Ziua Europei.
peste 500 de alergători
zi a marii comunităţi din
de toate vârstele, pentru
care facem parte: Uniunea
Pe continentul european, Ziua
o competiţie desfăşurată
Europeană. De ZIUA EUEuropei este o sărbătoare
pe un traseu de aproxiROPEI să fim mai solidari
anuală a păcii și unității în Eu- şi mai uniţi în aspiraţii. ”
mativ 2 500 m.
„Crosul Tineretului” este
ropa şi o celebrare a existenţei Gabriela SZABO, Ministrul
Tineretului şi Sportului.
un eveniment ce face
proiectului European. 9 mai
parte din proiectul
este celebrată în diferite forme
„Zilele Tineretului”,
în majoritatea statelor membre În Strategia Naţională pe
Tineret, Ministerul Tineretului desfăşurat între 02 – 09
ale Uniunii Europene (UE),
şi Sportului susţine tinerii din Mai 2014 şi vine să proprecum și în țările din jur. În
România prin politici de
moveze educaţia sportivă
Bucureşti, Ziua Europei va fi
creştere şi diversificare a
în rândul tinerei
marcată printr-o serie de
oportunităţilor, stimularea
generaţii. Ministerul
evenimente, momente artistice participării active şi proTineretului şi Sportului şi
de muzică şi dans, conferinţe,
movarea interculturalităţii.
partenerii săi îşi propun
festivaluri de film, dar şi prin
ca evenimentul să devină
modificarea temporară a nuo tradiţie.
melor staţiilor de metrou.
“Ziua de 9 Mai are o
puternică încărcătură
istorică la nivel global şi, în
special, pentru noi ca
români. Astăzi este ziua
noastră ca cetăţeni ai Eu-

Gabriela SZABO, Ministrul
Tineretului şi Sportului
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TURISM, TURIST, TURISTIC
SUNT TURIST ÎN ŢARA MEA!

5 MOTIVE SĂ VIZITEZI SIGHIȘOARA
Sighisoara este orasul romanesc pe care trebuie sa-l vizitezi macar o data in
viata. Este cea mai bine conservata cetate medievala, dar si locul in care
traditia acelor vremuri a fost pastrata vie prin ambientul locurilor, dar si prin
evenimentele care se desfasoara aici pe parcursul anului. Ceatatea
Sighisoarei, dar si orasul in sine ofera turistilor o multime de motive pentru o
vacanta petrecuta aici, asa ca iata care sunt 5 dintre cele mai bune!
Cetatea Sighisoarei este principalul motiv pentru care trebuie sa vizitezi
acest oras. Construita incepand cu secolul 14, cetatea este si astazi o marturie extrem de bine conservata a acelor vremuri indepartate. In plus, este si
locul din oras care ascunde cele mai multe obiective turistice, pe care le
poti explora la pas intr-o plimbare printre zidurile vechii cetati. Tot interiorul cetatii este si locul de desfasurare a evenimentelor cu aer medieval de
peste an.
Festivalul Sighisoara Medievala se desfasoara in fiecare an in luna iulie si
este evenimentul prin care traditia medievala a locului si cladirile din cetate
par a prinde viata din trecut. Strazile sunt populate de cavaleri si domnite,
care se plimba agale printre turistii veniti la Sighisoara special cu ocazia festivalului. Spectacolele de muzica, reprezentatiile teatrale, workshopurile
mestesugaresti si toate celelalte eveniemente sunt imbracate in straie medievale, in stilul si in portul din trecut.
Casele din interiorul Cetatii Sighisoara sunt cele care iti vor atrage privirea
la fiecare pas. Insa, printre acestea se ascund si cateva, pe care trebuie neaparat sa le vezi. Casa Dracula este cea mai cunoscuta dintre ele, pentru ca
aici s-a nascut si a locuit Vlad Tepes. Astazi, casa include un restaurant la
parter si un Muzeu de Arme la etaj. Alte case pe care trebuie sa le vizitezi
sunt Casa cu cerb si Casa Venetiana, doua constructii deosebite si greu de
ratat intr-o plimbare prin cetate.
Bisericile istorice din Sighisoara sunt simboluri religioase si culturale ale orasului. Cea mai veche si mai notabila constructie de acest fel este Biserica
Leprosilor, remarcabila prin stilul arhitectural gotic deosebit, dar si pentru
povestile ce o inconjoara, dat fiind faptul ca a servit drept azil pentru leprosi in perioada 1647-1684. Alte lacasuri de cult pe care le poti vizita in
Sighisoara sunt Biserica Manastirii Dominicane, Biserica din Deal, Catedrala
Ortodoxa, Biserica Ortodoxa din Cornesti si Biserica Romano-Catolica Sf.
Iosif.
Cetatea Sighisoara include o multime de constructii simbolice, tocmai de
aceea este important sa stii care sunt punctele de neratat aici. Turnul cu
Ceas este principala atractie a cetatii. Construit in a doua jumatate a secolului 14, turnul atrage prin ceasul cu cele 7 personaje. Scara acoperita sau
Scara scolarilor este un alt punct reprezentativ pentru Sighisoara, fiind construita in anul 1642, pentru elevii de la liceul J. Haltrich.
De-a lungul vizitarii tuturor acestor puncte cheie ale Cetatii Sighisoara si ale
orasului in sine, nu uita sa admiri si turnurile ce inconjoara cetatea: Turnul
Franghierilor, Turnul Croitorilor si Turnul Cizmarilor, ce marcheaza cateva
dintre cele mai importante bresle active in Sighisoara medievala
www.turistcenter.ro
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SA RADEM IMPREUNA

GLUMA LA
FĂCUT PE.... OM!
● Sunt curios cate "like"-uri ar
primi creearea butonului "dislike" pe Facebook......
● Femeile sunt de două feluri:
cu mintea deschisă și, celelalte, cu picioarele strânse! ...
● Oare dacă Simona Halep
avea barbă, câştiga şi ea finala?
● Aproape toţi politicienii au
aceeași problemă: nu trebuia
să se nască!...
● Prima formă de credit din
lume a fost inventata în România :Trece-mă pe caiet!...
● Vă daţi seama cât de slabe
trebuie că sunt văcuţele care
fac laptele ăla cu 0,1%
grăsime?...
Într-un magazin intră o doamnă
foarte grasă:
- Aș dori să văd un costum de
baie care mi-ar veni…
Vânzatorul:
- Și eu …
Femeile se împart în două categorii: Doamne şi Doamne
Fereşte!
Soţul intră în pat şi-i şopteşte
soţiei la ureche: “Sunt fără
chiloţi”
Soţia: “Lasă-mă să dorm, mâine
am să-ţi spăl o pereche”
Adam şi Eva se plimbă prin Paradis.
Eva : – Adam, mă iubeşti ?
Adam : – Am vreo alternativă ?

Un tip la bibliotecă:
- Fiţi amabilă, vreau și eu o
carte despre sinucideri!
- Pleacă de aici, că tu n-o mai
aduci inapoi!!
Soţia îi spune soţului:
- Mai bine mă căsătoream cu
dracul!
- Aiurea, scumpo! Căsătoria
între rudele de sânge e
interzisă!
Discuţie între doi soţi:
- Iubitule, de ce ieși pe balcon
de fiecare dată când cânt?,
treabă soţia?
- Ca să vadă vecinii că nu te
bat, răspunde soţul.
Un moş mergea pe stradă cu o
sacoşă în mână. Deodată, se
împiedică de bordură şi cade
peste sacoşă:
- S-au dus ouăle mele...
O babă îl întreabă:
- Aoleo… aveaţi ouă în sacoşă?
- Nu, cuie!
Discuţie între doi cerşetori:
-Ce, acum eşti ciung?
-Ce să fac? Când eram orb
primeam doar bani falşi!

surat, fie eu sunt măritată.
Când eram mic eram obișnuit
să-i fac cu mâna domnului
poliţist… acuma m-am zgârcit…
ii arat doar...
Un câine merge prin deșert și
spune: Dacă nu găsesc un pom,
fac pe mine!
Cum se numește femeia care
știe mereu unde este soţul ei?
- VĂDUVĂ !
Piţurcă: -Trage, Mutule!!
Mutu: -Nu, că m-am lăsat!!!
Un orb cu mâna pe o răzătoare
- Cine a scris porcăria asta?
Cum se obţine lumină cu ajutorul apei?
Spălând geamurile.
Frizerul îl intreabă pe client :
- Cum să vă tund ca să fiţi
mulţumit ?
- Gratis !

Doi moșnegi se întâlnesc:
- Ce mai faci, Vasile?
- Uite, am fost la femei.
- Și cum a fost?
- Mai curat decât la bărbaţi.

Un copil o întreabă pe maicăsa:
- Mami, mami, cum se poate că
și tu esti albă, și tata-i alb, iar
eu sunt negru???
- Păi… dragul mamii, la ce chef
a fost atunci…, bucură-te că nu
latri !!!

Două prietene:
- Dragă, spune si tu, nu e viaţa
asta groaznică? Ori de câte ori
dau și eu de un bărbat cumsecade, descopăr ca fie el e in-

Un patron către altul:
- Cum de angajaţii tăi sunt
mereu așa punctuali?
- Simplu: am 30 de angajaţi și
20 de locuri de parcare.
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