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Ploiești, 30 octombrie 2018  

COMUNICAT DE PRESĂ 

Viceprimarii municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și domnul George Pană, 

au fost prezenți, astăzi, la închiderea oficială a Taberei Naționale de Sculptură Monumentală 

„România 100”-Ploiești, eveniment de anvergură, care s-a desfășurat în aer liber, în perioada   

1-30 octombrie 2018,  la Parcul Municipal Vest – Ploiești. 

 

 
 

În cadrul festivității de închidere au fost prezentate public lucrările de artă monumentală realizate 

de cei 7 artiști plastici din România și Republica Moldova, care au fost selectați de un juriu de 

specialiști să participe la această tabără de creație. Artiștii participanți sunt: Dan Daniel, Maxim 

Dumitraș, Alfred Dumitriu, Bogdan Severin Hojbotă, Petre Virgiliu Mogoșanu, Eugen Petri, Ion 

Zderciuc.  



 
 

Artiștii au fost felicitați de conducerea municipalității ploieștene pentru lucrările monumentale 

create, marmura fiind un material dur, dar plin de finețe, care cere din partea sculptorului 

precizie, experiență și înzestrare în prelucrarea și finisarea operei sale. Materialul folosit la 

crearea sculpturilor este marmura românească de Rușchița. 

Cu acest prilej, cei doi viceprimari ai municipiului Ploiești au afirmat și ideea necesității 

dezvoltării  condițiilor prielnice susținerii și promovării, la nivel local, a creației culturale și 

artistice contemporane.  

 



 
 

În această ordine de idei, facem precizarea că, sculpturile moderne realizate în cadrul Taberei 

Naționale de Sculptură Monumentală „România 100”-Ploiești vor putea fi admirate de 

ploieșteni în cadrul Parcului Municipal Vest, unde vor fi amplasate în vederea îmbunătățirii 

esteticii urbane. 

 



 

Reamintim faptul că, municipalitatea ploieșteană a organizat ineditul eveniment în contextul 

celebrării, anul acesta, a Centenarului Marii Uniri, iar operele realizate de sculptori vor intra în 

patrimoniul Municipiului Ploiești.  
 

Tabăra a fost organizată de Primăria Municipiului Ploiești în colaborare cu Casa de Cultură „Ion 

Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Ploiești, Parcul 

Municipal Vest și S.C. S.G.U. Ploiești, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Asociația 

24PHArte”, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești. 
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