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                                                                           I.  ACTIVITĂȚI APROBATE  ANUL 2021

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 

Școlii Popularea de Artă

15.ian Cheltuieli materiale și de promovare

2 Expoziţia de artă contemporană 10+1, 

dedicată Zilei Unirii Principatelor

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Expunem lucrări de artă donate de un grup 

de artiști contemporani ce au participat la 

rezidența artistică Lepșa 2020

ianuarie Cheltuieli promovare( afișe, banner, cataloage, 

flyer-re), onorariu , transport, cazare, masă 

specialist prelegere, cheltuieli returnare lucrări 

artă.

3 Școala de vacanță Judeţean, Secţia de 

Arhitectură şi Tehnică 

Populară din  Crângul 

Petreşti, Focşani

Cu participarea tuturor claselor interne și 

externe ale școlii 

Vacanța de vară Cheltuieli materiale și de promovare

4 Târgul Mărțișorului, Ediția a XII-a, 

Focșani

local Vor participa meşteri populari din judeţ. 

Parteneriat cu Ansamblul Țara Vrancei

februarie - martie Cheltuieli promovare.

5 Program artistic și Expoziţia de artă 

populară dedicat zilei de Dragobete 

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii Școlii 

Populare de Artă

februarie Cheltuieli materiale și de promovare 

6 Salonul de iarnă Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Vor fi prezentate lucrări de artă ale artiştilor 

membri ai Filialei Vrancea a Uniunii 

Artiştilor Plastici din România

februarie Cheltuieli promovare( afișe, banner, cataloage, 

flyer-re), onorariu , transport, cazare, masă 

specialist prelegere, cheltuieli returnare lucrări 

artă.

7 Expoziţie  şi program artistic dedicate 

zilei de 8 Martie. 

Local, Sala Balada Programul va fi susţinut de elevii Școlii 

Populare de Artă

martie Cheltuieli materiale și de promovare 

8 Sărut-mâna, Doamnă...!  dedicat Zilei 

Internaţionale a  Femeii, Teatrul 

Municipal Mr. Gh. Pastia, Focşani 

 local,Ateneul popular 

Mr. Gh. Pastia

Programul va fi susţinut de elevii Școlii 

Populare de Artă

martie Cheltuieli materiale și de promovare 

9 Salonul de primăvară  2021 județean, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea din Focşani

Expun lucrări de artă un grup de artiști 

contemporani din Vrancea 

martie - aprilie Cheltuieli promovare( afișe, banner, cataloage, 

flyer-re), onorariu , transport, cazare, masă 

specialist prelegere, cheltuieli returnare lucrări 

artă.

10 Târgul Mierii, Ediția I interjudețean Vor participa apicultori din Vrancea și din 

județele limitrofe

aprilie Cheltuieli promovare

11 Expoziţia de Artă Tradiţională cu 

Tematică Pascală, De la Psalmi şi 

Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzica 

Sacră , Ediția a XIII-a,  Focșani, 

Galeriile de Artă din Focșani

Interjudeţean 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. 

12 Expoziție de Artă Contemporană 

10+1, Chișinău

Internaţional, 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

13 Expoziție de Artă Contemporană Județeană Acestă expoziție vine să suplinească lipsa 

unui muzeu de artă la Focșani. Expun un 

grup de artiști contemporani , reprezentativi 

pentru arta contemporană românească.

aprilie Cheltuieli i de promovare 

14  Tradiții pascale la români, ediția a 

XIII-a

interjudeţean, Crâng 

Petreşti, Secţia de  

Etnografie a Muzeului 

Vrancei

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.

15 KineDok - proiect de  prezentare a 

filmelor documentare - coordonat de 

One World Romania

Pinacoteca Centrului 

Cultural

Proiecții filme documentare și de artă mai - decembrie Cheltuieli promovare, onorariu , transport, 

cazare, masă specialist prelegere sau regizori, 

producători.

16 Activități prilejuite de 9 MAI        

Programul artistic  dedicat  zilei de 9 

Mai, Crângul  Petreți.   

județean, Crângul 

Petrești,

Programul va fi susţinut de elevii Școlii 

Populare de Artă

mai Cheltuieli promovare 

17 Sărbătoarea pastorală tradiţională 

Boteitul Oilor, Negrilești, ediția a 

XIX-a

Județean 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. 
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18 Ziua Copilului. Concursul de Muzică 

Uşoară pentru Copii Inocenţă de 

copil , Focşani.                              

național, Sala Balada              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, 

invitat microrecital și 3 membri ai juriului 

19 Producţii de sfârşit de an şcolar Local, Crângul Petrești Programul va fi susţinut de elevii Școlii 

Populare de Artă

iunie Cheltuieli materiale și de promovare 

20 Sărbătoarea iei județean Expoziție, Marșul Eu port ie cu mândrie, 

Sala Balada

mai Cheltuieli materiale și de promovare 

21 Festivalul - Concurs Interjudeţean de 

Muzică Populară Comoara Vrancei, 

Ediţia a XXXX- 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 (Art tickles -Ateliere) Pinacoteca Centrului 

Cultural

După dobândirea abilităților de construire, 

participanții vor dezvolta o varietate de 

dispozitive de ascultare și de performare. 

Prin modificarea jucăriilor electronice 

ieftine, prin piratarea lor susținem reciclarea 

și filosofia do it yourself

iunie Cheltuieli de promovare, cheltuieli de  

producție atelier (kituri, aparate electronice 

etc.) onorariu, cazare ,masă, transport.

23 Atelierele de Meşteşuguri 

Tradiţionale Îndeletniciri 

Tradiţionale , ediţia a XIII-a,

Judeţean,   Secţia de 

Arhitectură şi Tehnică 

Populară din  Crângul 

Petreşti, Focşani

La acest eveniment vor participa elevi ai 

claselor externe din Şcoala Populară de Artă 

a Centrului Cultural Vrancea şi meşteri 

populari din localităţile: Jitia, Nereju, 

Cîmpuri, Soveja şi  Bîrseşti.

septembrie 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. 

Atelier de dans contemporan-corp

Pinacoteca Centrului 

cultural

Workshopul va conține practică / exerciții, 

teorie, improvizație, plimbare, discuții. Ana 

Cătălina Gubandru este formată ca dansator 

la Școala Internațională de Balet din Kiev. 

Ucraina și din București, România

iulie Cheltuieli promovare; onorariu, transport, 

cazare, masă specialist  prelegere.

27 Întâlnire cu tradiția județean, Crângul 

Petrești

Expoziție de artă tradițională, Ansamblul 

Chipărușul.

iulie Cheltuieli promovare; onorariu , transport, 

pachete hrană participanți.

28 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. 

29 Expozitie de artă, cropped intimacy 

atelier

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Introducere în tehnică colajului, 

familiarizarea cu acest mod de producție 

artistică. 

august Cheltuieli promovare; onorariu, transport, 

cazare, masă specialist  prelegere.

30 Simpozionul  Naţional de Artă național Rezidență artistică Soveja - sculptură și 

pictură(3 sculptori)

august - 

septembrie

Premii de excelență pentru artiștii invitați din 

țară, asigurare materiale (piatră), cazare, masă, 

transport pentru 30 zile .

31 Students Are Coming to Town, 

Expozitie – Studenți de la 

Universitatea Națională de Arte – 

București, Proiecție de filme

interjudeţean, Trepte de 

istorie, Cinema Balada

Tur ghidat curatoare, Raluca Ioana Milescu, 

Întâlnire cu autorii, studenții de la Regie, 

Universitatea Nationala de Arta Teatrala și 

Cinematografie Ì. L. Caragiale

august Cheltuieli transport lucrări, promovare; 

onorariu, transport, cazare, masă specialist  

prelegere.
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32 Students Are Coming to Town 

Expozitie de artă, studenți 

Universitatea Dunărea de Jos, Galați

interjudeţean Expoziții cu studenți din Galați ar funcționa 

ca un catalizator pentru tinerii din Vrancea. 

Programul expozițional va fi însoțit de 

ateliere pentru publicuri - țintă clar definite: - 

cele pentru copiii vor dezvolta cunoștințele, 

creativitatea, imaginația și abilitățile; - cele 

pentru tineri se vor axa pe oferirea unei 

priviri complexe asupra unor posibile 

viitoare profesii, dar și pe familiarizarea cu 

particularitățile programelor educative 

desfășurate în aceste facultăți și cu procesul 

și cerințele de admitere 

august Cheltuieli cazare, masă, transport lucrări, 

promovare.

33 Zilele Europene ale Patrimoniului – 

ZEP - 

județean, Crângul 

Petrești

Șezătoare tradițională, Lansare carte 

cercetare - Ioana Fruntelată

septembrie Cheltuieli promovare; onorariu prelegere , 

transport.

34 Festivalul Folcloric La Muchia 

Bradului  - Nereju, Vrancea

judeţean Vor participa ansambluri folclorice din 

comunele Vrancei

 septembrie 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. 

35 Festivalul Folcloric Focul viu  - 

Andreiașu, Vrancea

judeţean Vor participa ansambluri folclorice din 

comunele Vrancei

 septembrie 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. 

36 Festivalul Folcloric - Spulber, 

Vrancea

judeţean Vor participa ansambluri folclorice din 

comunele Vrancei

 septembrie 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. 

37 Expoziție de artă  Salonul de toamnă judeţean Artiști contemporani septembrie Cheltuieli promovare; onorariu prelegere , 

transport, cazare critic de artă.

38  Concursul Naţional de Interpretare a 

Cântului Tradiţional Cântece de Viţă 

Veche, ediția a XII-a, Focşani 

Național Vor participa concurenți din întreaga țară octombrie Cheltuieli promovare; premii concurenți, 

cazare, masă concurenți, onorariu, transport, 

cazare, masă, juriu și prezentator. 

39  Târgul Naţional al Meşterilor 

Populari, ediția - XXII-a, Focşani

Național Vor participa meşteri populari din ţară și din 

Vrancea. Manifestarea va promova 

dezvoltarea schimburilor culturale pe plan 

judeţean şi naţional, cultivarea valorilor şi 

autenticităţii creaţiei populare, transmiterea, 

promovarea şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale şi a patrimoniului cultural.

octombrie Cheltuieli promovare, de delimitare a 

standurilor meșterilor; transport, cazare, masă 

pentru 30 persoane 5 zile; Chirie 15 căsuțe; 

Inscripționat 30 tăblițe.  

40 Expoziţie Națională de Artă Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Expoziţiei de artă contemporană 

românească. 

octombrie Cheltuieli promovare ( afișe, banner, cataloage, 

flyer-re); onorariu, transport, cazare, masă 

specialist  prelegere, cheltuieli returnare lucrări 

artă.

41 Spectacol şi expoziţie, prilejuite de 

Ziua Naţională a României

local, Galeriile 

Centrului Cultural

Programul va include un spectacol și 

expoziție susținute de elevii Școlii Populare 

de Artă 

noiembrie Cheltuieli materiale și de promovare 

42 Expoziţia de artă , Galeriile de Artă 

Focşani

naţional Expoziţiei de artă va fi dedicată Zilei 

Naţionale a României – 1 Decembrie. 

noiembrie Cheltuieli promovare ( afișe, banner, cataloage, 

flyer-re); onorariu, transport, cazare, masă 

specialist  prelegere, cheltuieli returnare lucrări 

artă.

43 Spectacol şi expoziţie prilejuite de 

sfârşitul de semestru

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

Programul va fi susţinut de elevii Școlii 

Populare de Artă

decembrie Cheltuieli materiale și de promovare 

44 Concurs Naţional al Mesteşugurilor 

Tradiţionale  Pavel Terţiu, ediția a 

XV-a

Local, Galeriile 

Centrului Cultural 

Vrancea

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
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45  Concursul Judeţean al Datinilor şi al 

Obiceiurilor de Iarnă pentru Elevi, 

Focşani, ediția a V-a .

Județean Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu 

Inspectoratul 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 

decembrie Premii grupuri de elevi participante, 

promovare, decont transport unde este cazul, 

pachete de hrană. 

46 Festivalul Naţional al Datinilor şi al 

Obiceiurilor de Iarnă, ediţia XX-a, 

Sala Balada. 

Național, 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.  

47 Studii şi cercetări sociologice privind 

nevoile de consum cultural din 

Focsani si din Vrancea. Lansări de 

carte, finanţări activităţi literare, 

artistice, filmări şi înregistrări Radio 

şi Tv. Promovarea evenimentelor 

organizate prin mass-media locală și 

națională.

judeţean Cercetări sociologice privind nevoile de 

consum cultural din Focsani si din Vrancea. 

Cercetări etnografice, cataloage, lucrări 

ştiinţifice, albume, etc. materiale 

etnofolclorice/ rapsozi/meşteri 

populari/datini şi obiceiuri/evenimente etc.

Pe tot parcursul 

anului

Cheltuieli  cu onorariile, transportul, cazarea, 

masa specialiștilor, și alte cheltuieli

48

Implementare programe digitalizare, 

marketing cultural , platformă on-line

național/internațional Construcție SITE bilingv, platformă 

magazin on-line

iulie-decembrie Cheltuieli pentru construcție SITE bilingv, 

platformă magazin on-line.

49

La pas prin Vrancea Județean  Prezentarea de filme,  fotografii, ș.a. în 

vederea schimburilor culturale pe plan 

județean 

iulie-decembrie Cheltuieli promovare; transport, și alte 

cheltuieli.

50

Mese rotunde și simpozioane județean Organizarea  de mese rotunde și 

simpozioane cu tematică tradițională, 

cultural educativă, artistică ș.a.

iulie-decembrie Cheltuieli promovare; transport, onorarii, 

cazare, masă specialiști, și alte cheltuieli.

51

 Satul clasic, studii  și cercetări  în 

comunele județului Vrancea

județean Realizarea de studii și cercetări etnografice 

în comunele județului Vrancea, în vederea 

revitalizării și promovării meseriilor și 

îndeletnicirilor tradiționale,.

iul- dec Cheltuieli promovare; transport, și alte 

cheltuieli.

52

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.

53

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

54
Vrancea de poveste național Materiale de promovare și prezentare on-

line 

iulie-decembrie Cheltuieli de promovare și alte cheltuieli.

55

Concursul Județean pentru Elevi, 

Alaiurile Toamnei

judeţean 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 și alte cheltuieli

      Manager,

Nausica Mircea
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