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RAPORT PRIVIND MANAGEMENTUL
ATENEULUI POPULAR,,MR. GH. PASTIA''

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea

managementului Ateneului ,,Maior,Gheorghe Pastia" Focaani in anul 2021. Un

an plin de incercSri pentru institulie in care eforturile au fost canalizate spre a

menline contactul cu publicul, a pdstra standardele de calitate a evenimentelor

organizate qi cantitatea acestora. Chiar dacd situalia sanitari a fost una deosebitS,

actitatea a fost adaptatd la restricliile impuse astfel incdt publicul gi angajalii sd

fie cdt mai ferili de riscul de infectare pundnd accent pe preventive gi pe prezenla

online a evenimentelor.

Un alt aspect nedorit a fost instabilitatea financiari apdrutd in urma tdierii

bugetului instituliei gi intdrzierii aprobdrii acestuia in cadrul Consiliului local,

ceea ce a dus Ia amdnarea sau anularea mai multor evenimente programate.

in anul ce a trecut, in limita impusd de legislalia in vigoare privind gradul

de infectare cu noul coronavirus, Ateneul ,,Maior Gheorghe Pastia" Focgani a

avut colabordri permanente cu celelalte institulii de culturd din subordinea

Consiliului Local dar gi cu cele subordonate Consiliului Jude(ean Vrancea.

Una din prioritdlile institutiei a fost qi in 202I implicarea tinerilor in
activitSlile culturale desftqurate; aici mention6nd activitatea voluntarilor

Ateneului qi a Corului de copii Pastia care a reprezentat cu cinste institutia in
concursuri qi concerte.

in anul 2O2I a fost continuatd tradilia acordarii burselor Pastia qi a fost

realizatd predarea Etafetei de la primii doi bursieri cdtre urmatorii doi din
stagiunea 2021-2022.

Pe intreg parcursul anului Corul de Camera Pastorala a suslinut concerte

leclie at6t cu prezen\a fizicd a spectatorilor cdt gi online, in funclie de situalia
pandemiob.qi a normelor de proteclie sanitard, in cadrul stagiunii 2020-202I, cdt
gi a stagiunii festive 202I-2022 denumitd "PASTORALA 45", stagiune marcatd
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de concerte gi evenimente muzicale cu ocazia implinirii a 45 de ani de activitate

a Corului Pastorala.

itr luna ianuarie Ziua Culturii Nalionale a fost sdrbatoritd prin

Simpozionul "Eminescu qi Focsanii" in cadrul cdruia au interpretat Cvartetul

Ateneului, Corul Pastorala, Ansamblul folcloric lara Vrancei Si actori ai

Teatrului ,,M1. Gh. P'astia''.

Unirea Prinqipatelor Romdne a fost marcatd printr-un concert de inaltd

linutd artisticd suslinut de cdtre Orchestra de camerd UNIREA sub bagheta

dirijorului Ilarion Ionescu Galali.

Luna februarie a adus, pe l6ngi concertele Corului Pastorala, o premierd

nalioanald de DRAGOBETE qi anume ,,Provincialii Acustic Cvartet" eveniment

in care muzica pop a formatiei Provinciali a fuzionat cu mvzica clasici a
Cvartetului Ateneului,,Mr. Gh. Pastia".

Ziua Internalionald a Femeii a fost sdrbatoritd la Ateneul Popular ,,Mr.
Gh. Pastia" prin concertul tradilional din 8 martie alSturi de bursierii Pastia,

Cvartetul Ateneului qi Corul de copii Pastia. La finalul lunii martie a fost

celebratd de citre copii Ora Pimdntului.
in luna aprilie Ziua Internafionald a Monumentelor qi Siturilor Istorice a

fost sdrbdtoritd printr-un recital al Corului Pastorala gi o expozilie in foaier. Tot
in aceasta zi a avut loc conferin{a "Despre pocdinld gi libertate" susfinutd de pr.

Constantin Necula care a achiesat la dorinla unicului Maior Gheorghe Pastia,

aceea de a susline tinerii talentafi in arte. Astfel inc6t, toate fondurile rcntltate
dinvdnzarea biletelor au fost destinate suslinerii Burselor Pastia. Mai mult decdt

atdt aceastd conferinld a 'beneficiat de promovare la nivel nalional fiind
prezentatd in emisiunea "Romania, te iubesc!" de la Pro TV.

Luna aprilie s-a incheiat cu tradilionalul Concert de Florii al Orchestrei de

camerd lJnirea, aldturi de Corul Pastorala, sub bageta t6ndrului dirijor vrdncean
Alexandru Mrja.

Ziua Europei a fost sirbdtoritd prin muzicd de catre Corul Pastorala printr-
un recital in Parcul Schuman aldturi de Ansamblul lara Vrancei.

in data de 29 mai Ziua Ateneului - 94 de ani de la aqezarea pietrei de

fundalie a Ateneului - a avut loc un spectacol la care au contribuit bursierii
Pastia, Corul de copii Pastia, Cvartetul Ateneului, Corul Pastorala li
elevi/profesori ai Liceului de Artd.
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Spectacolul de Ziua Copilului "Zdmbet de copil" a avut loc in Teatrul

,,Mr. Gh. Pastia" qi au participat Corul de copii Pastia qi bursierii Pastia 2020

respectiv 202I.
ZileIe Municipiului Focqani in perioada 1-6 iulie au fost celebrate prin

mai multe evenimente si concerte ce au fost suslinute de cdtre Corul de Camera

Pastorala, Trig Musica Viva, bursierii Pastia, Corul de copii Pastia, Ansamblul

Folcloric T ara Vraqcei.

La iniliativa Primiriei, in luna august a avut loc un maraton al

evenimentelor culturale sub denumirea "August artistic" Ia care au participat:

Robert Laduncd (expozitie de ptCtura), Ansamblul Folcloric lara Vrancei,

Grupul Vocal Cantus, Corul Pastorala, Trupa de teatru Protha, Corul de copii

Accord qi Teatru Mr Gh Pastia.

Luna septembrie a venit cu cea de a doua edilie a festivalului adresat cu

precidere tinerilor, CLASSIC FOR TEENS avdnd in anul 2021 o adresabilitate

extinsS, prin parteneriatul cu o asocialie care sprijind indeaproape tinerii cu

sindrom Down.
Tot in luna septembrie a avut loc Festivalul de teatru PROTHA.

tn data de 3 octombrie $coala de muzicd VIAMUSIC qi Cvartetul

Ateneului au fost parte o evenimentul ,,Recitaluri de toamna" in sala mare a

Ateneului Mr Gh Pastia.

in luna octombrie, alSturi de recitalul bursierului Matei Labunt a avut loc

gi recitalul sopranei Alina Ladunc6.

Pentru a veni in sprijinul comunitSfii, nu doar prin proiecte qi programe

culturale, institulia a fost incepdnd din octombrie pdnd in decembrie centru de

vaccinare impotriva Covid- 1 9.

La Atenul Popular ,,Mr. Gh. Pastia" s-a desf5gurat in noiembrie 2021

renumitul Festival concurs de muzicd uqoard romdnescd Florentin Delmar la care

au participat in calitate de invitali Ovi gi fralii Cazanoi cu proiectul
POPFOLCLORIKA si Formatia PROVINCIALII.

Prima luna din iamd a inceput cu sdrbdtorirea Zilei Nalionale a Romdniei

prin cadrul spectacolului ,,Poemele Unirii" in care poeziile actorilor Silviu Birig
aldturi de Daniela Nane qi interpretarea pianistei Ioana Maria Lupaqcu s-au

contopit pentru a ne amplifica sentimentul de iubire fald de lard qi culturS.

,rSia*,-A



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

ATENEUL POPULAR MR GH. PASTIA

De ziua voluntarului au continuat conferinlele Ateneului cu "Despre tineri

gi alegeri potrivite" alSturi de un profesionist de elitd in arta' denroltdrii

personale: Nicu ZegJteant - speaker gi trainer.

Pentru a sirbdtori Ziua Marii Uniri, in data de 4 decembrie a avut loc

recitalul "Romania Universalis" in cadrul cdruia pianistul $tefan Doniga qi

Diana Jipa au incdntat publicul spectator.

Sdrbdtorile de iarna au venit cu multe activitSli dedicate copiilor sub

genericul "Decembrie la Ateneul" in care au fost implicate: Corala Pastorala prin

frumoasele concerte de colinde tradilionale, muzica militard a Gamizoanei

Focgani, bursierii Pastia, elevi ai'Liceului de Artd, elevi ai qcolii de muzicd

VIAMUSIC qi Ballet Class.

Din evenimentele lunii decembrie nu a lipsit nici in 202I Concertul de

Crdciun al Orchestrei de camera UNIREA avdnd Ia pupitrul dirijoral pe

renumitul Juan Cantarell, alSturi de invitatele, Catarina Coresi qi Sanja

Anestasia.

Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" a desfrgurat in 202I activitSli in
domeniul artelor spectacolului, al informirii gi documentdrii culturale si al

educatiei permanente, cu rol in asigurarea coeziunii sociale qi a accesului la

informalie.
A fost, este gi va fi o institutie de culturd care oferd servicii culturale gi

educative pebaza principiului nediscrimindrii, asigurAnd accesul gi participarea

egal6 a tuturor cetdlenilor la educalie gi cultur6, indiferent de ras6, nalionalitate,

v0rstd, sex, etnie sau religie.
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