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• Cheltuieli de capital : 28714 lei (autoturism Logan)       
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ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 

 
Analizând indicatorii specifici fiecărui domeniu de activitate şi cuantificând 

dinamica numărului de cursanţi, a dezvoltării ofertei de activităţi de instruire şi de 
prestări de servicii culturale, ca şi succesele obţinute în varii planuri ale activităţii 
didactice, cultural-educative sau artistice, progresele înregistrate în 2007 sunt reale şi 
evidente. Este calificativul pe care limbajul sec al cifrelor  pe de o parte, ori memoria 
peliculei, a benzii ori a hârtiei tipărite, pe de altã parte, îl dă muncii unui colectiv bine 
pregătit profesional, receptiv la motivaţii şi unit în acţiune. 

În anul 2007, organigrama Şcolii Populare de Artă a avut prevăzut un număr de 
51 de posturi, precum şi un număr de circa 65 de angajaţi pe baza contractelor cu timp 
parţial de muncă (fostul sistem al plăţii cu ora), în conformitate cu cele 1515 
ore/săptămână prevăzute în statul de funcţiuni.  

Activitatea de instruire - educaţie permanentă. Având deja formată o viziune 
realistă asupra resurselor umane existente şi a trebuinţelor unităţii pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse în proiectul de management, a fost folosit din plin aportul acestor 
resurse - cadre de deosebită ţinută profesională, cu deschidere pentru munca de 
cercetare şi valorificare a culturii noastre tradiţionale -, cu ajutorul cărora a fost 
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impulsionată activitatea în teritoriu ori promovarea unor noi activităţi/discipline. Au 
apărut noi secţii externe, toate cu cursuri din domeniul culturii tradiţionale, astfel încât 
acum Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu are organizate, pe lângă sediul de bază, 28 de 
secţii externe în tot atâtea localităţi ale Gorjului. Un număr dublu faţă de anul 2004. 

O datã cu debutul primei stagiuni a trupei de păpuşari profesionişti “Pinocchio”, 
cunoscută astăzi de copiii din aproape toate localităţile judeţului, cu înfiinţarea   
Orchestrei de cameră “Lyra Gorjului”, precum şi cu implicarea Ansamblului folcloric 
“Maria Lătăreţu” în activitatea de prestări-servicii culturale, unitatea a dezvoltat şi o 
altă latură de activitate, aceea de instituţie de spectacole. O activitate pe cât de 
profitabilă din punct de vedere economic, pe atât de aducătoare de satisfacţii spirituale 
şi de prestigiu pentru şcoală. 

În anul 2007 s-a înregistrat în continuare o creştere a numărului cursanţilor. 
Concret, cifra absolvenţilor la finele anului şcolar 2006-2007 se ridică la 1466. Măsura 
diversificării taxelor în funcţie de cerere, dar şi de oferta de instruire, ca şi desfiinţarea 
taxelor la discipline extrem de importante pentru strategia culturală (meşteşuguri 
tradiţionale pe cale de dispariţie, grupuri şi ansambluri de datini şi obiceiuri, 
instrumente tradiţionale rare şi fără potenţiali cursanţi etc.), coroborate cu intensa 
popularizare (directă şi indirectă) realizată gratuit de mass-media (în legătură cu 
acţiuni culturale de răsunet sau rezultate deosebite obţinute de elevii şi formaţiile 
şcolii), vor fi de natură să sporească numărul de elevi şi în viitor. Acest salt este 
rezultatul politicilor de care s-a amintit, completat însă de munca devotată, cu certă 
vocaţie de dascăl, a majorităţii membrilor corpului profesoral. 

În general, paleta activităţilor desfăşurate cu elevii şcolii e una echilibrată,  
armonioasă, conţinând cvasitotalitatea artelor (populară şi cultă) şi meşteşugurilor 
tradiţionale. Se observă, totuşi, o oarecare supradimensionare a activităţilor muzical-
folclorice, motivată însă şi de numărul mare de solicitări, ca şi de veniturile 
substanţiale aduse prin taxele de şcolarizare. Pe de altă parte, se resimte acut absenţa 
segmentului de muzică cultă (îngrijorătoare pentru viitor inexistenţa cererii!), ca şi 
numărul încă mic de activităţi legate de meşteşugurile tradiţionale, în special olăritul, 
sculptura în lemn, dogăritul.  

Trebuie reliefate rezultatele obţinute de elevii şcolii în confruntările judeţene, 
regionale şi naţionale, ca şi afirmarea acestora, individual sau în grup, ca valori viitoare 
ale artei populare.  

Nu a existat podium al unui festival sau concurs desfăşurat la nivelul judeţului 
Gorj la care Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu să nu aibă majoritatea laureaţilor. La 
concursuri, festivaluri sau expoziţii, fie că e vorba de muzică sau dansuri populare, de 
artă plastică sau de meşteşuguri tradiţionale, de muzică uşoară sau dans modern, 
reprezentanţii instituţiei, formaţii sau interpreţi/ creatori, au obţinut numeroase premii 
naţionale ori au participat la emisiuni prestigioase ale posturilor de televiziune 
naţionale. 
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Toate acestrea conduc la o concluzie firească, aceea a unei munci pedagogice 
eficiente realizate în comun de elevii şi profesorii Şcolii Populare de Artă. 

Ca instituţie de cultură, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a produs într-un an de 
zile mai multe valori cultural-artistice recunoscute în plan local şi regional decât în 
întreaga activitate de peste trei decenii. Astfel, Orchestra de cameră “Lyra Gorjului”,  
înfiinţată în actuala formulă acum ceva mai mult de doi ani, şi se află deja în cea de-a 
treia stagiune permanentă de concerte, singurele stagiuni de acest fel din intreaga 
istorie culturală a Gorjului. De-a lungul celor peste 40 de concerte realizate în această 
perioadă, formaţia a progresat enorm pe linia măiestriei şi acurateţii interpretării 
muzicale. Beneficiind de avantajul unui public fidel şi plin de căldură, “Lyra Gorjului” 
este apreciată ca formaţia de elită a vieţii muzicale târgujiene. 

La fel de tânăr, Teatrul de păpuşi “Pinocchio” a înregistrat acelaşi salt calitativ, 
producţiile sale bucurându-se de mare succes în rândul celor mici. În februarie, trupa a 
prezentat un spectacol de stimă, oferit participanţilor la manifestarea naţională 
“Brâncuşiana 2007”, cu piesa “Măiastra lumii” (din copilăria lui Constantin Brâncuşi). 
Lipsa unui sediu propriu, cu sală de repetiţii şi de spectacol, ca şi un marketing, uneori 
deficitar, impietează încă asupra calităţii, dar şi asupra eficienţei financiare a trupei. 

Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu” a devenit un nume de referinţă în rândul 
marilor ansambluri ale ţării, impresionând publicul din Târgu-Jiu, Bucureşti, Craiova, 
Otopeni, Govora, Filiaşi şi din aproape jumătate din localităţile judeţului. Prezent in 
numeroase transmisii pe posturile de televiziune TVR1, TVR Cultural, TVR 
Internaţional, Favorit, DDTV, TVRM.  Începând cu 2007, ansamblul a reuşit să devină 
un veritabil prestator de servicii culturale, oferind instituţiei un aport la planul  de 
venituri proprii de peste 60.000 lei. 

Alături de Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” şi-au desfăşurat activitatea 
ansambluri sau formaţii folclorice ale secţiilor externe ale şcolii, realizate în parteneriat 
cu autorităţile administrative şi culturale locale. Este vorba de grupurile „Măriile 
Gorjului” şi „Ca la Gorj”, „Taraful tradiţional Rapsozii Gorjului” şi de alte 26 de 
ansambluri folclorice, de datini şi obiceiuri, formaţii de dansuri sau grupuri vocale şi 
vocal-instrumentale, de la Cloşani – Padeş, Tismana, Topeşti, Sohodol, Peştişani, 
Runcu, Bâlta, Dobriţa, Băleşti, Negomir, Dragoteşti, Turceni, Turburea, Crasna, 
Polovragi, Baia de Fier, Tg. Cărbuneşti, Hurezani, Stoina ş.a. Este bine să subliniem 
faptul că aproape nu există formaţie muzicală sau coregrafică din Gorj (segmentul de 
vârstă 14-40 ani) care să nu fie coordonată din punct de vedere artistic de către 
specialişti ai Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a devenit, prin eforturi constante, unul dintre 
principalii organizatori de mari evenimente culturale. Există cu adevărat puţine 
manifestari culturale de amploare realizate la nivelul judeţului sau municipiului fără 
participarea, în calitate de organizator principal sau de coorganizator, a Şcolii Populare 
de Artă Târgu-Jiu. Nu ne referim doar la manifestările folclorice, ci şi la unele 
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aparţinând altor genuri, precum literatura propriu-zisă sau literatura umoristică, muzica 
cultă, muzica uşoară şi folk, brâncuşiologia.  

Formaţiile artistice ale şcolii, prezenţe active în viaţa comunităţilor gorjene, ca şi 
participarea ansamblurilor reprezentative ale şcolii la sărbătorile comunităţilor locale 
din peste 35 de comune şi oraşe, inclusiv din municipiul Târgu-Jiu, confirmă bunele 
relaţii dintre instituţie şi autorităţile publice locale şi judeţene. 

Edificator pentru implicarea instituţiei în viaţa culturală a cetăţii este şi faptul că 
însuşi sediul şcolii a devenit loc de întâlnire şi gazdă pentru numeroase activităţi 
culturale (sediu al Cenaclului “Columna”, loc de întâlnire al membrilor Cenaclului 
UAP Tg-Jiu) ori pentru evenimente artistice, scenice sau expoziţionale. 

Bugetul instituţiei pentru anul 2007 exprimă şi el preocuparea pentru 
diversificarea şi creşterea activităţii Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu.  

Totalul sumelor alocate drept subvenţie de către Consiliul Judeţean Gorj, s-a 
ridicat la suma de 1.203.500 lei. Subvenţiile respective au fost completate cu venituri 
proprii, provenite din taxe şcolare, prestări de servicii culturale, valorificări produse, 
sponsorizări. 

Veniturile proprii planificate (la inceput de an în sumă de 210.000 lei şi majorate 
treptat din iniţiativă proprie până la final în sumă de 260.000 lei), au fost depăşite ca 
venituri înregistrate (265.307 lei), dar, din cauza neglijenţei unor primării, au fost 
încasaţi doar 244.527 lei. Totalul sumelor din bugetul pe 2007 este de 1.448.027 lei. 

Veniturile proprii, în valoarea detaliată mai sus, au asigurat un grad de 
autofinanţare de 17.3%. Este cea mai mare sumă de extrabugetar şi cel mai mare 
procent de autofinanţare realizat de vreo instituţie culturală din Oltenia. 

Pentru prima oară, sumele provenind din taxe sunt aproape egalate de cele 
provenite din activităţi de prestări-servicii. Constatarea aceasta poate duce implicit la 
concluzia că strategiile vizând diversificarea surselor de venit şi sporirea veniturilor şi-
au dovedit pe deplin viabilitatea. 

Graţie sprijinului oferit de Consiliul Judeţean Gorj, dar şi propriilor eforturi ale 
instituţiei, pe parcursul anului 2007 au putut fi împlinite multe dintre mai vechile 
deziderate privind detarea logistică a unităţii: 

- a fost realizată reabilitarea faţadei clădirii principale, a scenei şi a sălii de 
balet; 

- a fost finalizat studioul audio-video de înregistrări document, obiectiv extrem 
de important, atât pentru strategia culturală a judeţului, cât şi pentru aportul de venituri 
extrabugetare; 

- a fost achiziţionat prin leasing, integral din resurse proprii, un autoturism 
Logan MCV , un calculator performant pentru prelucrări video, două laptop-uri şi o 
orgă electronică Korg de înaltă performanţă. 
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Deschiderea pentru dialog şi colaborare, comunicarea cu forurile tutelare, cu 
autorităţile publice judeţene şi locale, organisme guvernamentale şi 
nonguvernamentale, mass-media şi sponsori a fost una permanentă şi benefică 
activităţii şcolii.  

Din partea principalului for tutelar - Consiliul Judeţean Gorj – instituţia s-a 
bucurat de încrederea şi receptivitatea la solicitări şi soluţii propuse de conducerea 
acestui organism, a compartimentului de politici culturale, ca şi a comisiilor de 
specialitate ale acestuia.  

Relaţii de colaborare a stabilit şcoala cu Primăria şi Consiliul Local al 
Municipiului Târgu-Jiu,  ca şi cu multe alte asemenea organisme de la nivelul judeţului 
nostru, cu care s-au încheiat parteneriate ferme şi benefice, atât pentru comunităţile 
locale, cât şi pentru instituţie. Este cazul localităţilor Motru, Târgu-Cărbuneşti, 
Bumbeşti-Jiu, Crasna, Hurezani, Bustuchin,  Drăgoteşti, Runcu,  Negomir, Polovragi, 
Baia de Fier, Tismana, Rovinari şi Turceni. 

Şi în anul 2007 colaborarea cu instituţiile culturale de rang judeţean, municipal 
sau local a fost benefică în organizarea unor acte şi fapte culturale de substanţă şi 
ţinută.  

Se poate vorbi, de asemenea, de un parteneriat onest şi benefic, stabilit între 
şcoală şi media gorjeană şi naţională. Fără să fi plătit vreun leu pentru reclamă sau 
publicitate, evenimentele cultural-artistice realizate de şcoală, performanţele elevilor 
ori ale colectivului profesoral au găsit întotdeauna reflectare în paginile publicaţiilor şi 
în emisiunile posturilor de radio şi televiziune.  

 
 

MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” 
 

 În anul 2007, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” s-au 
desfăşurat activităţile propuse în anul anterior, acestea având drept scop realizarea 
atribuţiilor specifice instituţiei: cultural - educativă, de cercetare, de conservare-
restaurare, de îmbogăţire a patrimoniului muzeal, de îndeplinire a planului de venituri 
şi de încadrare în cheltuieli, etc. 
► Activităţi cultural-educative  

• locale şi judeţene: 
- evocările istorice privind pe Ecaterina Teodoroiu şi Tudor Vladimirescu,  
- simpozionul dedicat aniversării a 148 de ani de la Unirea Principatelor Române 

sub titlul „24 ianuarie 1859 - crearea primului stat naţional la români”,  
- complexul de manifestări cultural-ştiinţifice şi artistice (expoziţii temporare, 

simpozioane şi lansări de carte) organizat în cadrul - Brâncuşiana 2007.  
- simpozionul dedicat comemorării unor personalităţi  gorjene – 50 de ani de la 

moartea lui Gheorghe Tătărescu şi 100 de ani de la moartea lui Vasile Lascăr.   


	( Ordine publică şi siguranţă naţională. Suma aprobată în cadrul acestui capitol a fost de 125.000 lei, utilizată în procent de 99%, destinată finanţării cheltuielilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj „Lt.col. Dumitru Petrescu”.
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