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RAPORT ACTIVITATE PENTRU ANUL 2;fr2fi

Anul 2020 a fnsemnat pentru toate institugiile de cultur[, dar mai ales
pentru cele publice, o piatra de incercare in a pdstra contactul cu publicul, a
menfine standardel e calitative, dar mai ales cantitahve, ale nformaliei oferite.
Cea mai importantd componentd insd a constituit-o adaptarea rapidi pentru
trecerea inhegii activitali tn mediul online, din caaza, resfiicf,ilor impuse de
situafia pandemicd existentd.

Dupd marele succes al tradi$onalului concert al Orchestrei UNIREA, de
Ziua Unirii - 24 fanuarie, unde colaborurea cu Teatrul Municipal ,I4r. Gh.
Pastia" a umplut pen5. la refuz sala mare a Ateneului, desfbqurarea activitafii cu
publicul a fost stopati din data de 8 martie, astfel incAt alte doud concerte ale
orchesftei Unirea" programate de Florii gi Zilele Municipiului, au fost anulate, la
fel ca qi toate celelalte manifestiri mtistice, situalia provoc6nd imposibilitatea
oblinerii de venituri proprii. Ultimul concert din an al orchestei, cel de Criciun,
desfdqurat cu sprijinul Ansanblului Focloric Tara Vrancei (care ne-a pus la
dispozif;e sala proprie, in vederea desftqurdrii cu stricta respectare a normelor de
securitate a sandt4iD a adus din nou publicul spectator alaturi de artigti,
reuqindu-se qi obfinerea unor fonduri, prin vdnzarea de bilete.

Toate proiectele propuse pentru anuil 2A20 au fost transferate in mediul
online, frrd a putea insa obline venituri proprii, respectivele acfuni bazdndu-se
doar pe suportul bugetar local.

Chiar qi in aceste condifii ins5, pe parcursul intregii veri 2020, atdt
instrumentiqtii colaboratori ai Cvintetului Ateneului, cit qi corurile instituf,ei
noastre - Corul de Camerd Pastorala qi Corul de Copii Pastia, au prezentat
sdptdm6nal programe de succes pentru publicul online.

Unicul simpozion organizat in 2020, av6ndu-l ca invitat de onoare pe
Preqedintele Academiei Rom6ne, prof. dr. Ioan-Aurel Pop, a avut parte de
audien,td ldrgit i, frind desfrqurat in coorganizane cu Primdria Municipiului, la
sediu acesteia, cu prilejul Zllelor Municipiului.

Ca unicitate la nivelul instituf;ilor de culturd din jude!, prin donafia in
valoare de 14500 ron, incepdnd cu luna septembrie, Ateneul Popular are
aplicafie mobild proprie, care permite urmirirea evenimentelor de cdfie mai
mulg utilizatori ai sistemelor android. Considerdm cd acesta poate fi un
insfument foarte util de promovare pe viitor a institufrei, misiunii gi valorilor
acesteia.
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Incep6nd cu octombrie 2020, s-a inif,at stagiunea de muzicd clasicd 2020-
2021, prin programele bilunare ale cvartetului, a cdrui componentd include
instrumentiEti profesioniqti, in regim de colaboraton. Misiunea acesfui cvartet
este aceea de a pdstra in r6ndul melomanilor legdtura cu muzica cult5. in plus,
prin parteneriatul permanent cu Liceul de Artd -Gn.tutt*"scu" qi Inspectoratul
$colar Jude,tean, se continud acfiunea initiatd in 2A19, de cultivare a gushrlui
pentru muzica cultd gi in r6ndul tinerilor care studiazd,muzic4 in vederea creirii
publicului spectator pentru evenimentele de gen .si nu numai.

Urmare a inifierii progrztmului de burse, stipulat de cdffe finanlatorul qi

fondatorul filantrop, Maior Gheorghe Pastia, incepAnd cu septembrie 2020 s-au
plntit primele doud burse cdtre doi'elevi w6nceni - Irina $tefania Murgu, elevd a
Liceului de Arte Focgani qi Matei Ldbunf, elev al Liceului George Enescu din
Bucuregti.

In partea administrativd,, un numdr de 4 (patru) angajafi au atins vArsta de
pensionare, retrigdndu-se din activitate, posturile rdmdnAnd vacante. Dintre
acestea, 3 posturi sunt in cadrul compartimenfului arti
mai exact. lncepdnd cu luna decembrie, in rnma
organizat, s-2 ocupat posful de administrator, rdmimtnd vacant doar cel de
electrician.

incepdnd cu luna octombrie, in cadrul institufei noastre exista grupul de
voluntari tineri, compus din elevi ai liceelor din Focgani. Scopul adoptdrii
deciziei de a institui acest grup, pe l6ngd acel pur adminisfiativ (institufianoastrd
fiind in lipsd numerici de personal, la evenimentele ,care necesiti desfiqurare
mai mare de for!e), Ta qi rolul de a educa tdndra generafie, prin atragerea
acesteia cdtre cultura de calitate, implic6ndu-i in toate etapele orgmizatorice ale
evenimentelor, de la crearea qi pOni la diseminmea rezultatelor.


