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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 Școlii 

Popularea de Artă.

15.01.2022. Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.

2 Eveniment dedicat zilei Unirii Principatelor. Local, Piața Unirii, membrii 

din comunitatea județeană și 

națională.

Expoziție, evenimente artistice, promovare 

eveniment, Piața Unirii.

24.01.2022. Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.

3 Școala de vacanță. Judeţean, sediul centrului și la 

secțiile externe.

Cu participarea tuturor claselor interne și externe ale 

școlii și cursanților care se vor înscrie.

Vacanța de vară. Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.

4 Târgul Mărțișorului, Ediția a XIII-a, Focșani. Local. Vor participa meşteri populari din judeţ. Parteneriat 

cu Ansamblul Țara Vrancei

februarie - martie Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.

5 Producție artistică - 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 și alte cheltuieli.

6 Salonul de iarnă. Local, Galeriile de Artă din 

Focșani

Vor fi prezentate lucrări de artă ale cursanților și 

invitaților.

ianuarie - februarie Cheltuieli promovare, onorariu , transport, cazare, masă specialist 

prelegere și alte cheltuieli.

7 Producție artistică -Program artistic dedicat 

zilei de 8 Martie.  Eveniment dedicat Zilei 

Internaţionale a  Femeii.

 Local, Sala Balada, Focşani. Programul va fi susţinut de elevii Școlii Populare de 

Artă și de alți invitați.

martie Cheltuieli materiale și de promovare, onorariu invitați, cazare, masă 

și alte cheltuieli.

8 Salonul de primăvară. Local, Galeriile de Artă din 

Focșani

Vor fi prezentate lucrări de artă ale cursanților și 

invitaților.

martie - aprilie Cheltuieli promovare, onorariu , transport, cazare, masă specialist 

prelegere și alte cheltuieli.

9 Târgul Mierii, Ediția I. Interjudețean, Crângul Petrești. Vor participa apicultori din Vrancea și din județele 

limitrofe.

aprilie Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.

10 Expoziţia de Artă Tradiţională cu Tematică 

Pascală, De la Psalmi şi Icoane la Sfânta 

Scriptură şi Muzica Sacră , Ediția a XIV-a.

Interjudeţean, Galeriile de Artă 

din Focșani.

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 și alte cheltuieli. 

11 Tradiții pascale la români, ediția a XIV-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 și  masă 

juriu și alte cheltuieli.

12 Producție artistică - Activități prilejuite de 9 

Mai. Program artistic  dedicat  zilei de 9 Mai, 

Crângul  Petrești.   

județean, Crângul Petrești. Programul va fi susţinut de elevii Școlii Populare de 

Artă și de alți invitați.

mai Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.
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13 Producție artistică -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,  alți invitați, onorariu prezentator și alte 

cheltuieli. 

14 Producție artistică -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 lansare.

01 iunie 2022. Cheltuieli promovare, pachete hrană copii participanți, onorariu, 

transport, cazare și masă, pentru membrii juriului prezentator și alți 

invitați și alte cheltuieli.

15 Producție artistică -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 și alte cheltuieli.

16 Producție artistică -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,  transport, cazare și 

masă, pentru  membrii juriului și prezentator, transport meșteri 

populari și alte cheltuieli. 

17 Salonul de vară Local, Galeriile de Artă din 

Focșani

Vor fi prezentate lucrări de artă ale cursanților și 

invitaților.

iulie - august Cheltuieli promovare, onorariu , transport, cazare, masă specialist 

prelegere și alte cheltuieli.

18 Atelierele de Meşteşuguri Tradiţionale 

Îndeletniciri Tradiţionale , ediţia a XIV-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, Negrilești, Bîrseşti, ș.a.

septembrie Cheltuieli promovare, transport, hrană pentru participanți (elevi și 

meșterii populari), onorariu, transport, cazare și masă pentru 

specialiști  și alte cheltuieli.

19 Ecran de vară. Județean, Crângul Petrești. Proiecție filme   care promovează tradiții și 

meșteșuguri populare din județ și filme de 

divertisment.

iulie - septembrie Cheltuieli cu serviciile de proiecție film, cheltuieli de promovare și 

alte cheltuieli.

20 Producție artistică -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, Bîrseşti, ș.a.

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 și alte ansambluri, onorariu prezentator și alte cheltuieli. 

21 Producție artistică -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 și ansambluri folclorice din 

provincii românești din țară și din afara țării, servicii artistice 

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, Ansamblul Chipăruşul din 

Nereju și alte ansambluri, onorariu, transport,  cazare, masă, pentru  

membrii juriului  și prezentator și alte cheltuieli.

22 Întâlnire cu tradiția. Județean, Crângul Petrești. Expoziție de artă tradițională, Ansamblul Chipărușul. iulie Cheltuieli promovare, onorariu, transport, pachete hrană participanți 

și alte cheltuieli.

23 Producție artistică -Festivalul Folcloric 

Tradiţional Poiana Negari , Ediţia a LIII a, 

Jitia.

Judeţean. Vor participa ansambluri folclorice din comunele 

Vrancei.

august Cheltuieli promovare; servicii artistice Ansamblul Folcloric Țara 

Vrancei, Ansamblul Chipăruşul din Nereju, Formaţia de dansuri 

bărbăteşti Brâul de la Jitia  și alte ansambluri, transport ansambluri 

folclorice; onorariu prezentator și alte cheltuieli. 

24 Zilele Europene ale Patrimoniului – ZEP - județean, Crângul Petrești. Expoziție de artă tradițională. septembrie Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.
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25 Producție artistică -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 și alte ansambluri, transport ansambluri 

folclorice; onorariu prezentator și alte cheltuieli.

26 Producție artistică -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 și alte ansambluri, transport ansambluri 

folclorice; onorariu prezentator și alte cheltuieli.

27 Producție artistică -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 și alte ansambluri, transport ansambluri 

folclorice; onorariu prezentator și alte cheltuieli.

28  Salonul de toamnă. Local, Galeriile de Artă din 

Focșani.

Vor fi prezentate lucrări de artă ale cursanților și 

invitaților.

septembrie - 

octombrie

Cheltuieli promovare, onorariu , transport, cazare, masă specialist 

prelegere și alte cheltuieli.

29 Producție artistică - Concursul Naţional de 

Interpretare a Cântului Tradiţional Cântece 

de Viţă Veche, ediția a XIII-a, Focşani.

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

onorariu, transport, cazare, masă, juriu și prezentator și alte 

cheltuieli. 

30  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, chirie 15 căsuțe, 

inscripționat 30 tăblițe și alte cheltuieli.  

31 Producție artistică -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 și alte cheltuieli.

32 Producție artistică -Spectacol şi expoziţie 

prilejuite de sfârşitul de semestru.

Local, Galeriile de Artă din 

Focșani.

Programul va fi susţinut de elevii Școlii Populare de 

Artă.

decembrie Cheltuieli materiale și de promovare și alte cheltuieli.

33 Concurs Naţional al Mesteşugurilor 

Tradiţionale  Pavel Terţiu, ediția a XVI-a

Local, Galeriile de Artă din 

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 pentru membrii juriului, transport meșteri 

populari și alte cheltuieli.

34 Producție artistică -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 participanți; onorariu, transport, cazare, masă 

pentru juriu și prezentator,și alte cheltuieli.

35 Producții artistice -Piese de teatru, spectacole 

artistice  și alte activități culturale. Lansări de 

carte, finanţări activităţi literare, artistice  și 

alte activități culturale, filmări şi înregistrări 

Radio şi Tv. Parteneriate cu alte instituții 

pentru activităţi literare, artistice  și alte 

activități culturale.  Promovarea 

evenimentelor organizate, prin mass-media 

locală și națională.

Judeţean. Producții artistice -Piese de teatru, spectacole artistice  

și alte activități culturale. Organizarea  evenimentelor 

de lansări de carte, finanţări activităţi literare, artistice 

și alte activități culturale, filmări şi înregistrări Radio 

şi Tv. Parteneriate cu alte instituții pentru activităţi 

literare, artistice  și alte activități culturale. 

Promovarea evenimentelor organizate, prin mass-

media locală și națională.

Pe tot parcursul 

anului

Cheltuieli materiale și de promovare, cheltuieli  cu onorariile, 

transportul, cazarea, masa specialiștilor,  și alte cheltuieli.
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36 Mese rotunde și simpozioane. Judeţean. Organizarea  de mese rotunde, simpozioane, 

workshopuri cu tematică tradițională, cultural 

educativă, artistică ș.a.

Pe tot parcursul 

anului

Cheltuieli promovare; transport, onorarii, cazare, masă specialiști, și 

alte cheltuieli.

37 Satul clasic, studii  și cercetări  în comunele 

județului Vrancea.

Judeţean. Realizarea de studii și cercetări etnografice în 

comunele județului Vrancea, în vederea revitalizării și 

promovării meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale. 

Prezentarea de filme,  fotografii, ș.a. în vederea 

schimburilor culturale pe plan județean.

Pe tot parcursul 

anului

Cheltuieli promovare; transport, și alte cheltuieli.

38 Participări la zilele comunelor din județ. Judeţean. La solicitarea Primăriilor în vederea promovării 

obiceiurilor și tradițiilor populare, conservării și 

protejării obiceiurilor, tradițiilor populare și 

meșteșugărești tradiționale. 

Pe tot parcursul 

anului

Cheltuieli de promovare, cheltuieli de transport și alte cheltuieli.

TOTAL

      Manager,  Contabil şef,

Nausica Mircea Ec. Costică Balan
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