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Nr.cr

t.

Denumirea progamului/proiectului 

cultural

Nivelul de 

interes/grupuri ţintă

Descrierea sumară a 

programului/proiectului şi a 

coorganizatorilor

Perioada de 

desfăşurare 
Specificare

1

Ziua Culturii Naţionale - Mihai 

Eminescu, Galeriile Centrului 

Cultural Vrancea

Local. Elevii şcolii şi 

membrii din 

comunitatea locală

Programul artistic va fi susţinut de elevii 

clasei Pian, prof. Antoaneta Ciobanu şi 

clasei Chitară, prof. Maricel Ghinea. 

Lucrările de pictură  aparţin clasei Pictură, 

prof. dr. Liviu Nedelcu.

ianuarie Cheltuieli materiale și de promovare 

2
Program artistic şi expoziţie de artă 

tradiţională dedicate Zilei Unirii

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii claselor: 

Acordeon, Canto popular, Orgă
ianuarie Cheltuieli materiale și de promovare 

3 Expoziţia de artă contemporană 10+1
naţional, Galeriile de 

Artă din Focşani

Expunem lucrări de artă donate de un grup 

de artiști contemporani ce au participat la 

rezidența artistică Lepșa 2018

ianuarie

Cheltuieli promovare și catalogul expoziției; 

onorariu , transport, cazare, masă specialist 

prelegere, cheltuieli returnare lucrări artă.

4 Simpozioane tematice judeţean

În cadrul simpozioanelor vor participa 

responsabilii culturali din teritoriu. Vor avea 

loc prelegeri ale specialiştilor invitați din 

țară. Temele discuţiilor vor fi: propunerea de 

măsuri obligatorii pe care reprezentanţii 

tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor din 

judeţ trebuie să le respecte si să le 

promoveze.                                    

pe tot parcursul 

anului

Onorarii prelegeri, transport, cazare, masa 

pentru invitaţii din județ și din țară

5
Târgul Mărțișorului, Ediția a X-a, 

Focșani
judeţean

Vor  participa meşteri populari din judeţ. 

Parteneriat cu Ansamblul Țara Vrancei
februarie - martie

Cheltuieli promovare; transport, cazare, masă 

meșteri populari pe perioada evenimentului 

6
Program artistic și Expoziţia de artă 

populară dedicat zilei de Dragobete 

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii claselor 

Acordeon, Orgă şi Canto popular.  Prelegere 

Alina Ulmeanu , șef secție Muzeul Vrancei

februarie Cheltuieli materiale și de promovare 

7 Salonul de iarnă
județean, Galeriile de 

Artă din Focşani

Expun lucrări de artă, un grup de artiști 

contemporani din Vrancea 
februarie Cheltuieli promovare 

8
Expoziţie  şi program artistic dedicate 

zilei de 8 Martie. 

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Expoziţie de pictură şi design vestimentar. 

Audiţie muzicală clasa Pian şi clasa Orgă.
martie Cheltuieli materiale și de promovare 
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9

Sărut-mâna, Doamnă...!  dedicat Zilei 

Internaţionale a  Femeii, Teatrul 

Municipal Mr. Gh. Pastia, Focşani 

 local, Teatrul Maior 

Gh. Pastia

În spectacol vor evolua actori, soliști și 

formații artistice.
martie

Cheltuieli promovare; onorariu, cazare, masă 

transport actori și cântăreți invitați; onorariu 

prezentator; drepturi autor UCMR-ADA.

10 Salonul de primăvară  2019
județean, Galeriile de 

Artă din Focşani

Expun lucrări de artă un grup de artiști 

contemporani din Vrancea 
martie - aprilie Cheltuieli promovare 

11

Amenajare stand al județului nostru la 

Forumul cooperării descentralizate 

Româno - Franceze, Lyon, Franța

internațional

Stand al județului cu exponate de artă 

tradițională, demonstrații trei meșteri 

populari reprezentativi pe fond muzical 

realizat de un rapsod.

aprilie

Cheltuieli promovare; cazare,diurnă, 

transport 7 persoane; transport stand și 

produse, etc.

12

Expoziţia de Artă Tradiţională cu 

Tematică Pascală, De la Psalmi şi 

Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzica 

Sacră , Ediția a XI-a,  Focșani, 

Galeriile de Artă din Focșani

judeţean
La această ediție vor participa meșteri și 

creatori populari din Vrancea și din țară.
aprilie

Cheltuieli promovare; premii concurenți; 

transport, cazare, masă juriu; transport  

meșteri populari. 

13 Schimb cultural, Focșani -  Chișinău, 

naţional, Muzeul 

Național de Artă al 

Republicii Moldova

Expoziția itinerantă de artă contemporană 

de la Chișinău va fi rezultatul rezidenței de 

o săptămână, petrecută la Lepșa. 

aprilie Cheltuieli cu transportul lucrărilor de artă

14 Expoziție de Artă Contemporană național

Aceste expoziții vin să suplinească lipsa unui 

muzeu de artă la Focșani. Expun un grup de 

artiști contemporani , reprezentativi pentru 

arta contemporană românească.

aprilie 

Cheltuieli promovare și catalogul expoziției; 

onorariu, transport, cazare, masă specialist 

prelegere, cheltuieli returnare lucrări artă.

15  Tradiții pascale la români

Interjudeţean.  

Amfiteatrul din 

Crângul Petreşti 

Expoziţie de artă populară cu produse ale 

secţiilor externe, Centrul Cultural Vrancea,  

Muzeul Vrancei,  Ansamblul Folcloric Ţara 

Vrancei.

aprilie
Premii elevi; transport lucrări; onorariu, 

transport, cazare, masă juriu.

16
Programul artistic  dedicat  zilei de 9 

Mai Ziua Europei

National, Municipiul 

Focșani

 Servicii de scenotehnică și activități suport 

pentru interpretarea artistică la scenă; 

organizare caravană;   artiști;   șa.

09.mai

Cheltuieli promovare; servicii de 

scenotehnică și activități suport pentru 

interpretarea artistică la scenă; organizare 

caravană, artiști și prezentatori; pază 

ansamblul tehnic și asigurare servicii 

medicale. 

17
Sărbătoarea pastorală tradiţională 

Boteitul Oilor , Negrileşti
judeţean

Vor fi prezente ansambluri folclorice, solişti 

şi meşteri populari din localităţile judeţului
mai

Cheltuieli promovare; servicii artistice 

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, 

Ansamblul Chipăruşul din Nereju, Formaţia 

de dansuri bărbăteşti Brâul de la Jitia, 

onorariu prezentator. 

18

Activități prilejuite de 9 MAI         

Expoziția de artă contemporană  

dedicate Zilei Europei, Galeriile de 

Artă din Focșani. 

naţional, Galeriile de 

Artă din Focşani

Audiție clasa pian și expoziție de artă. 

Evenimentul artistic va reuni artiști români 

contemporani.

08.mai

Cheltuieli promovare și catalogul expoziției; 

onorariu prelegere , transport, cazare, masă 

critic artă, cheltuieli returnare lucrări artă.
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19

Ziua Copilului. Concursul de Muzică 

Uşoară pentru Copii Inocenţă de 

copil , Focşani.                               

Case şi oameni de altădată  – expo-

concurs de pictură şi grafică

național, Sala Balada               

          județean, 

Crângul Petrești

Concursul, iniţiat de Consiliul Judeţean 

Vrancea şi de Centrul Cultural Vrancea, îşi 

propune valorificarea potenţialului creator al 

copiilor, descoperirea de noi talente 

interpretative, promovarea muzicii uşoare 

româneşti de calitate, afirmarea şi lansarea 

tinerelor voci. 

01.iun

Cheltuieli promovare; pachete hrană copii 

participanți; onorariu, transport, cazare, 

masă, 3 membri juriu 

20 Producţii de sfârşit de an şcolar Local, Crângul Petrești

Expoziţie şi spectacol de sfârşit de an şcolar. 

Manifestare complexă: expoziţie de pictură 

şi artă populară, audiţie muzicală, moment 

coregrafic, prezentare de modă.

10.iun Cheltuieli materiale și de promovare 

21

Festivalul - Concurs Interjudeţean de 

Muzică Populară Comoara Vrancei, 

Ediţia a XXXVIII- a, Năruja

naţional

Vor fi prezenţi solişti vocali, solişti 

instrumentişti, grupuri vocale şi grupuri 

instrumentale şi meşteri populari din 

localităţile judeţului şi din ţară

iunie

Cheltuieli promovare; premii concurenți; 

servicii artistice Ansamblul Folcloric Țara 

Vrancei;  onorariu,  cazare, masă, 3 membri 

juriu și prezentator; transport meșteri 

populari. 

22 Salonul de vară
județean, Galeriile de 

Artă din Focşani

Expun lucrări de artă un grup de artiști 

contemporani din Vrancea 
iunie Cheltuieli promovare 

23

Atelierele de Meşteşuguri 

Tradiţionale Îndeletniciri 

Tradiţionale , ediţia a XII-a,

Judeţean                                                                           

                                                  

           Secţia de 

Arhitectură şi Tehnică 

Populară din  Crângul 

Petreşti, Focşani

La acest eveniment vor participa elevi ai 

claselor externe a Secţiei Şcoala Populară de 

Artă a Centrului Cultural Vrancea şi meşteri 

populari din localităţile: Jitia, Nereju, 

Cîmpuri, Soveja şi  Bîrseşti.

iulie

Cheltuieli promovare; transport, și un  pachet 

hrană pentru participanți (elevi și meșterii 

populari)

24
Festivalul Folcloric Tradiţional  Baba 

Vrâncioaia , Ediţia a XII- a Bârseşti
judeţean

La acest eveniment îşi vor da concursul 

ansambluri folclorice din localităţile: Nereju, 

Nistoreşti, Spulber, Păuleşti, Negrileşti, Jitia, 

Paltin şi Bîrseşti etc.

iulie

Cheltuieli promovare (afișe, panou oval și 2 

bannere stradale); servicii artistice Ansamblul 

Folcloric Țara Vrancei, Ansamblul 

Chipăruşul din Nereju, Formaţia de dansuri 

bărbăteşti Brâul de la Jitia, onorariu 

prezentator. 

25

Festivalul Concurs Interjudeţean al 

Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale 

Pe Plaiul Tojanului, Ediţia a LIII a, 

Paltin

interjudeţean

La acest eveniment folcloric vor participa 

ansambluri folclorice din țară și din 

Republica Moldova

iulie

Cheltuieli promovare; premii concurenți 

ansambluri folclorice din provincii românești 

din țară și din afara țării; servicii artistice 

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, 

Ansamblul Chipăruşul din Nereju, onorariu,  

cazare, masă, 3 membri juriu și prezentator. 

26
Expoziție de artă contemporană 

prilejuită de Zilele Municipiului

naţional, Galeriile de 

Artă din Focşani

Expoziția va reuni artiști români 

contemporani.
06.iul

Cheltuieli promovare și catalog al expoziției; 

onorariu prelegere , transport, cazare, masă 

critic artă, cheltuieli transport lucrări artă.

27 Expoziție de artă contemporană zonal
S. OTANJAC, profesor Universitatea 

Națională de Arte G. Enescu, Iași 
20.iul

28 Întâlnire cu tradiția
județean, Crângul 

Petrești

Expoziție de artă tradițională, Ansamblul 

Chipărușul. Meșteri pe esplanadă
iulie

Cheltuieli promovare; onorariu prelegere, 

transport, cazare, masă invitați, servicii 

artistice.
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29
Studii şi cercetări etnologice în 

comunele din judeţul Vrancea
judeţean

Proiect realizat în Parteneriat cu 

Universitatea Bucureşti - Facultatea de 

Litere. În cadrul acestui studiu vor participa 

un grup de studenţi și conferenţiarul 

universitar doctor, Ioana Fruntelată, din 

cadrul Universităţii Bucureşti.

august

Cheltuieli cu transportul, cazarea, masa 

pentru un număr de 9 studenși și un profesor 

pe o perioadă de 7 zile.

30
Festivalul Folcloric Tradiţional  

Poiana Negari , Ediţia a LIII- a, Jitia
judeţean

Vor participa ansambluri folclorice de 

amatori din localităţile Nereju, Păuleşti, 

Spulber, Jitia, Dumitrești, Nistoreşti, Năruja, 

etc.

august

Cheltuieli promovare; servicii artistice 

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, 

Ansamblul Chipăruşul din Nereju, Formaţia 

de dansuri bărbăteşti Brâul de la Jitia, 

transport ansambluri folclorice; onorariu 

prezentator. 

31
Expozitie de artă, participă studenți ai 

Univ. Dunărea de Jos, Galați
interjudeţean

Manifestarea va fi înscrisă în suita de 

evenimente culturale organizate cu prilejul 

celebrării Unirii – 2018. Pe simeze vor 

expune studenţii Facultăţii de Arte, 

Specializarea Pictură, din cadrul 

Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.

03.aug Cheltuieli promovare; transport lucrări de artă.

32       Simpozionul  Naţional de Artă naţional Rezidență artistică Lepșa august - septembrie

Premii de excelență pentru zece artiști 

reprezentativi invitați din țară, asigurare 

cazare, masă pentru 7 zile.

33 Salonul de toamnă
județean, Galeriile de 

Artă din Focşani

Expun lucrări de artă un grup de artiști 

contemporani din Vrancea 
august - septembrie Cheltuieli promovare 

34 Expoziţie şi audiţie 
Județean, Crângul 

Petrești

Tema evenimentului va fi: Patrimoniul 

cultural – Natura - armonii . Zilele 

Europene ale Patrimoniului – ZEP - sunt 

organizate în fiecare an, în luna septembrie, 

în întreaga Europă, la iniţiativa comună a 

Consiliulul Europei şi a Uniunii Europene, în 

vederea promovării patrimoniului universal, 

adresându-se tuturor cetăţenilor.

septembrie Cheltuieli materiale și de promovare.  

35
Zilele Europene ale Patrimoniului – 

ZEP - Crângul Petrești
judeţean

Expoziție de artă populară, audiție Fluierașii 

din Paltin.
septembrie

Cheltuieli promovare; onorariu prelegere , 

transport, cazare, masă invitați, servicii 

artistice.

36

Concurs Naţional Sf. Ierarh  Mucenic 

Teodosie de la Mănăstirea Brazi , 

Panciu

naţional

Concursul va fi organizat de Primăria Panciu 

și Casa de Cultură Mihai Eminescu Panciu, 

Centrul Cultural Vrancea, Arhiepiscopia 

Buzăului şi Vrancei, prin Protoieria Panciu, 

Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu, în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Vrancea.

septembrie Premii concurenți.

37 Expoziție judeţean Expun Laura Dumitru și Laurențiu Păun septembrie
Cheltuieli promovare; onorariu prelegere , 

transport, cazare critic de artă.
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38
Târgul judeţean al meşterilor 

populari, ediţia a VI-a, Panciu
judeţean

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural 

Vrancea vor organiza în parteneriat cu 

Primăria Oraşului Panciu, Consiliul Local 

Panciu şi Casa de Cultură Mihai Eminescu 

Panciu, Târgul Meşterilor Populari.

septembrie Transport meșteri populari. 

39 Expoziție de grup interjudețean
Expun lucrări de artă un grup de artiști 

contemporani 
octombrie

Cheltuieli promovare; onorariu prelegere , 

transport, cazare critic de artă.

40

Festivalul Național Cântece de Viţă 

Veche şi Nouă  - Concursul Naţional 

de Interpretare a Cântului Tradiţional 

Cântece de Viţă Veche , Focşani

național

Scopul acestei manifestări va consta în 

descoperirea de noi talente, promovarea lor 

şi punerea în valoare a cântecului tradiţional 

din diferite zone ale ţării şi ale Republicii 

Moldova. Se doreşte ca această manifestare 

să devină din an în an tot mai cunoscută şi să 

adune interpreţi ai cântecului tradiţional, 

care preţuiesc cu adevărat zestrea spirituală 

a neamului românesc.

octombrie

Cheltuieli promovare; premii concurenți, 

cazare, masă concurenți, onorariu, transport, 

cazare, masă, juriu și prezentator

41 Expoziţie Națională de Artă
naţional, Galeriile de 

Artă din Focşani
Expoziţiei de artă contemporană românească. octombrie

Cheltuieli promovare și catalogul expoziției; 

onorariu prelegere , transport, cazare, masă 

critic artă, cheltuieli returnare lucrări artă.

42

Festivalul Naţional Cântece de Viţă 

Veche şi Nouă - Târgul Naţional al 

Meşterilor Populari , Focşani

naţional
Vor participa meşteri populari din ţară și din 

Vrancea.
octombrie

Cheltuieli promovare, de delimitare a 

standurilor meșterilor; transport, cazare, masă 

pentru 30 persoane 5 zile; Chirie 15 căsuțe; 

Inscripționat 30 tăblițe

43
Festivalul Naţional Cântece de Viţă 

Veche şi Nouă 
naţional, Piața Unirii

Pe toată perioada evenimentului, pe scena 

amenajată în Piața Unirii din municipiul 

Focșani, vor avea loc spectacole și concerte.

octombrie

Cheltuieli promovare  la nivel local și 

național; servicii de scenotehnică și activități 

suport pentru interpretarea artistică la scenă; 

organizare caravană, artiști și prezentatori; 

pază ansamblul tehnic și asigurare servicii 

medicale. 

44

Festivalul Național Cântece de Viţă 

Veche şi Nouă - Concursul Judeţean 

Alaiurile Toamnei, Focşani

județean

Concursul va fi adresat elevilor din 

învăţământul liceal şi postliceal, având ca 

tematică reprezentări ale momentului 

calendaristic al toamnei: culori, belşug, 

emoţii, permiţând etalarea creativităţii şi a 

imaginaţiei tinerilor.

octombrie
Cheltuieli promovare; premii participanți 

concurs

45
Spectacol şi expoziţie, prilejuite de 

Ziua Naţională a României

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Programul va include un recital susţinut de: 

Grupul vocal Cetina-profesor Maria 

Murgoci, elevi ai claselor Orgă-profesor 

Dumitru Ivan, Chitară- profesor Maricel 

Ghinea, și Pian-profesor Antoaneta Ciobanu. 

Vor participa şi elevi ai clasei Design 

vestimentar, profesor Georgeta Ciornei.

noiembrie Cheltuieli materiale și de promovare 
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46
Expoziţia de artă Spaţiul sacru , 

Galeriile de Artă Focşani
naţional

Expoziţiei de artă va fi dedicată Zilei 

Naţionale a României – 1 Decembrie. 
noiembrie

Cheltuieli promovare și catalogul expoziției; 

onorariu prelegere , transport, cazare, masă 

critic artă, cheltuieli returnare lucrări artă.

47
Spectacol şi expoziţie prilejuite de 

sfârşitul de semestru

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Programul va fi susţinut de  elevii clasei 

Pictură - profesor Liviu Nedelcu, clasei 

Design vestimentar - profesor Georgeta 

Ciornei şi clasei Orgă- profesor  Dumitru 

Ivan.

decembrie Cheltuieli materiale și de promovare 

48
Concurs Naţional al Mesteşugurilor 

Tradiţionale  Pavel Terţiu

naţional, Galeriile de 

Artă Focșani

Concursul va avea ca principal obiectiv 

cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului 

tradițional. Expun elevi ai Şcolilor Populare 

de Arte şi Meserii din Vrancea şi din ţară

decembrie

Cheltuieli promovare;  premii  participanți la 

concurs; onorariu, transport, cazare, masă, 

membri juriu , transport meșteri populari

49

Concursul Judeţean al Datinilor şi al 

Obiceiurilor de Iarnă pentru Elevi , 

Focşani       

judeţean, Piața Unirii

Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu 

Inspectoral Şcolar Judeţean Vrancea, va 

organiza, în cadrul evenimentului 

cultural–artistic Vrancea Dalbă, Concursul 

Judeţean al Datinilor şi al Obiceiurilor de 

Iarnă pentru Elevi. La festivalul-concurs vor 

participa grupuri de elevi din unităţi de 

învăţământ din judeţ  formate din: 

colindători, plugari, sorcove, stea, jieni, 

capră, mascaţi etc. din Vrancea.                                                                                                                                                                                                

decembrie

Premii grupuri de elevi participante, 

promovare, decont transport unde este cazul, 

pachete de hrană.

50

Festivalul Naţional al Datinilor şi al 

Obiceiurilor de Iarnă , ediţia XX-a, 

Sala Balada

naţional, Sala Balada

Această manifestare tradiţională este înscrisă 

în programul acţiunilor cultural-artistice 

având ca principal obiectiv cunoaşterea şi 

valorificarea patrimoniului de datini şi 

obiceiuri păstrate în timp şi practicate cu 

prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou.

decembrie

Cheltuieli promovare; premii participanți 

festival; cazare, masă, transport pentru 300 

persoane; onorariu, transport, cazare, masă 

pentru juriu și prezentator.

51 Vrancea Dalbă , Focşani naţional, Piața Unirii

Pe toată perioada evenimentului Vrancea 

Dalbă, pe scena amenajată în Piața Unirii din 

municipiul Focșani, vor avea loc spectacole 

de colinde şi obiceiuri de iarnă.

decembrie

Cheltuieli promovare; servicii de 

scenotehnică și activități suport pentru 

interpretarea artistică la scenă; organizare 

caravană; elemente de butaforie și decor;  

artiști;  pază ansamblul tehnic și asigurare 

servicii medicale . 

52

Editarei și tiparire studii, albume, 

cataloage, material de promovare. 

Lansări de carte, finanţări activităţi 

literar-artistice, filmări şi înregistrări 

Radio şi Tv.

naţional

Revista Pro Saeculum. Cercetări etnografice, 

cataloage, lucrări ştiinţifice, albume, etc. 

materiale etnofolclorice/ rapsozi/meşteri 

populari/datini şi obiceiuri/evenimente etc.

 pe parcursul 

anului 

Filmări, tiparituri, pregătire pentru tipar, 

materiale promovare, lansări de carte, etc.
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