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o Publicarea săptămânal în ziarul Vertical de studii şi articole care vizează istoria şi 

patrimoniul cultural al judeţului Gorj; 

o Editarea de pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, suveniruri din lemn, pixuri, tricouri, 

căni, şepci personalizate cu obiectivele muzeului; 

o Studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului 

- Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Descoperirile arheologice de epoca bronzului de la 

Ceplea – Plopşoru şi Roşia de Amaradia, în Drobeta, 18, 2009. 

- Ibidem, Cercetările arheologice din aşezarea dacică de la Socu-Bărbăteşti, judeţul Gorj, în 

Buridava, 6, 2009. 

- Ibidem, Cercetările arheologice de la Brăneşti, Leleşti şi Târgu Jiu, Sesiunea de rapoarte 

arheologice, Târgovişte, 2009. 

- Gheorghe Calotoiu, Cercetările arheologice de la Ceplea, Sesiunea de rapoarte arheologice, 

Târgovişe, 2009. 

- Gheorghe Calotoiu, Adina Cotorogea, Noi descoperiri de epoca bronzului: Seaca-Logreşti, 

judeţul Gorj, Simpozion, Drobeta-Turnu Severin, 2009; 

- Ion Catană, Conservarea preventivă a memoriei fotografice la Muzeul Judeţean Gorj,  

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Deva, iunie, 2009. 

- Ion Catană,  Colecţia de clişee pe sticlă Ion Popescu Voiteşti – geolog, conservare preventivă, 

Craiova, septembrie 2009. 

 În decursul anului 2009 patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 967 bunuri 

culturale obţinute exclusiv din donaţii care aparţin domeniilor etnografic, istoric, arheologic, 

numismatic etc. toate reflectate pe măsură în presa de specialitate. 

Toate manifestările organizate de către Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  

au fost monitorizate la nivel de excelenţă în mass media locală, regională şi naţională. 

Efervescenţa politicii culturale muzeale gorjene se regăseşte, în anul 2009, în peste 130 

de apariţii în presa scrisă, 20 ştiri radio, 50 ştiri TV şi 11 emisiuni TV. 

 

5. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU  
a) Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale Şcolii 

Populare de Artă Târgu-Jiu; diversificarea ofertei sale culturale 
În ciuda faptului că 2009 a fost primul an al unei crize economice globale, de natură să 

producă  disfuncţionalităţi nemaiîntâlnite în întreaga viaţă economică a României ultimilor 60 de 

ani, parcurgând rapoartele de activitate ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, reiese cu 

pregnanţă în evidenţă o situaţie aparent paradoxală, anume aceea că anul la care facem 
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referire este, din toate punctele de vedere, cel mai plin de realizări din întreaga existenţă de 

aproape patru decenii a acestei instituţii. Mai precis, toate cifrele statistice referitoare la 

principalii indicatori tehnico-economici, profesionali şi culturali din anii anteriori fiind depăşite cu 

brio: cel mai mare număr de cursanţi înscrişi (1810), cel mai mare număr de secţii externe (34), 

cele mai multe proiecte cuprinse în Agenda culturală a judeţului Gorj, realizate cu participarea 

cultural-artistică, logistică sau doar financiară a Şcolii (73 de proiecte, faţă de 61 în 2008), cel 

mai mare aport de venituri extrabugetare dintre toate instituţiile culturale ale Gorjului (363.284 

lei), cel mai mare procent de autofinanţare dintre toate şcolile populare de artă din ţară (19,1%), 

rezultate excelente obţinute în confruntările judeţene regionale şi naţionale, o participare 

onorantă la un festival internaţional, în Bulgaria, o ediţie extraordinară, cea mai bună de până 

acum a Festivalului Naţional de Folk şi Baladă “Poarta Sărutului” – cel mai important proiect 

cultural nefolcloric al Gorjului etc. etc. 

După cum se ştie, activitatea instituţiei la care ne referim este una extrem de complexă 

şi de difersă, acoperindu-se, prin activităţile organizate aici, segmente multiple ale culturii: 

 a) educaţia permanentă, prin cele 74 de cursuri/catedre, organizate la sediul central 

din Târgu-Jiu şi în cele 34 de secţii externe; paleta acestor activităţi este ea însăşi una 

semnificativă: nu mai puţin de 37 de discipline din domeniul meşteşugurilor pe cale de dispariţie 

(Programul “Brăţara de aur” – 8 discipline), al folclorului muzical-coregrafic tradiţional 

(Programul “Tradiţii gorjeneşti” – 14 discipline), precum şi al artei culte – muzicală, coregrafică 

şi artă vizuală (Programul “Ars Litua” – 15 discipline); 

b) ca operator cultural, realizator (în regie proprie şi/sau în colaborare) de proiecte din 

Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă a fost prezentă de facto, 

dacă adăugăm şi proiectele de socializare, divertisment şi petrecerea timpului liber pentru 

membrii comunităţii gorjene, în nu mai puţin de 73 de proiecte din cadrul celor două mari 

programe derulate de această instituţie: Programul “Obârşii, identităţi, tradiţii” (pentru 

manifestări de artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.), precum şi  Programul 

“Columne gorjene” (pentru manifestări de arte culte). Practic, dincolo de creşterile numerice 

reliefate mai sus, s-au reuşit creşteri valorice, de calitate, în cazul tuturor manifestărilor 

organizate, ca singur actant sau în colaborare de către Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu. 

Enumerăm mai jos cele mai importante proiecte culturale conţinute de Agenda Consiliului 

Judeţean Gorj şi derulate de către această instituţie, în calitate de (co)organizator:  

∗ Complexul de manifestări omagiale “Sărbătoare Eminescu” (ian.); 

∗ Manifestarea “Curtea cu Prieteni” (ian., mai, sept., noiembrie); 

∗ Salonul de iarnă al Artelor Populare (febr.); 
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∗ Sărbătoarea Dragobetelui la gorjeni (febr.); 

∗ Complexul de manifestări “Brâncuşiana” (febr. – martie); 

∗ “Cântec din Ţara Jiului de Sus”- spectacolul aniversar al Ansamblului Folcloric “Maria 

Lătăreţu” (martie); 

∗ Salonul  de primăvară al fotografiei de artă (martie); 

∗ Concertul “Cântec pentru Pasărea Măiastră” (martie); 

∗ Filocalia – manifestare de spiritualitate creştină (aprilie şi noiembrie); 

∗ Complexul de manifestări “Pastorala Floriilor” (aprilie); 

∗ Sărbătoarea Sfântului Gheorghe în Dealul Teleştilor” (aprilie); 

∗ Festivalul Dansului şi Portului pentru Copii şi Tineret “Memorial Liviu Dafinescu” (aprilie);  

∗ Spectacolul “Cântec de Armindeni” (mai); 

∗ Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii “Coloana Infinitului” (mai); 

∗ Manifestarea culturală comunitară “Sărbătoarea Narciselor” (mai); 

∗ Festivalul Internaţional de Literatură “Tudor Arghezi” (mai); 

∗  Zilele municipiului Târgu-Jiu, zilele municipiului Motru (mai); 

∗ Festivalul Folcloric “Vatra satului” (mai); 

∗ Festivalul Folcloric Interjudeţean pentru copii şi tineret “Pe fir de baladă” (mai-iunie); 

∗ Complexul de manifestări cultural-artistice “Ziua copilului” (iunie); 

∗ Gorjul istoric şi cultural. Sărbătoarea fiilor Gorjului (iunie); 

∗ Evocarea istorică “Imn în Câmpia Soarelui” (iunie); 

∗ Complexul de manifestări “Eminescu la Floreşti” (iunie); 

∗ Spectacolul de varietăţi “Bobocii se numără în… iunie”; 

∗ Sărbătoarea Rădineştilor (iunie); 

∗ Festivalul Folcloric “La stejarul din răscruce”, Stejari (iulie); 

∗ Festivalul Folcloric “Pe dunghiţa Jiului”, Turceni (iulie); 

∗ Festivalul Folcloric al Jilţurilor “Cântecul văilor” (iulie); 

∗ Festivalul Folcloric “Iustina Băluţeanu”, Bustuchin (iulie); 

∗ Zilele staţiunii balneo Săcelu (august); 

∗ Evocare istorică şi spectacolul de poezie şi muzică folk “Răsunet în Poiana lui Mihai” 

(august); 

∗ Festivalul naţional de folk şi baladă “Poarta Sărutului” (august); 

∗ Festivalul cântecului, jocului şi portului popular Tismana (august); 

∗ Târgul meşterilor populari din România (august); 
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∗ Festivalul interjudeţean de muzică lăutărească “Gena Bârsan” (august); 

∗ Festivalul interjudeţean de folclor “Maria Apostol” (septembrie); 

∗ Atelierul naţional de poezie “Serile la Brădiceni” (septembrie); 

∗ Festivalul lăutarilor gorjeni, Bolboşi (septembrie); 

∗ Festivalul interjudeţean de folclor pastoral “Coborâtul oilor de la munte” (septembrie); 

∗ Întâlnirea Fiilor Gorjului la Bucureşti (septembrie); 

∗ Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice (octombrie); 

∗ Evocare istorică “Luptele de la Podul Jiului” (octombrie); 

∗ Festivalul naţional de umor “Ion Cănăvoiu” (octombrie); 

∗ Complex de manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice “Zilele Consiliului Judeţean” 

(octombrie); 

∗ Sesiuni de înregistrări audio-video document (ian., febr., noiembr.); 

∗ Festivalul cântecului popular românesc “Maria Lătăreţu” (noiembrie); 

∗ Concurs de eseuri “In memoriam Nicolae Diaconu” (noiembrie); 

∗ “Artă şi Meşteşug”, salonul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, cu obiecte realizate de 

Şcoala Populară de Artă (noiembrie); 

∗ Expoziţie de fotografie dedicată Zilei Naţionale (sărbătorită la Gorj); 

∗ Complex de manifestări închinate Zilei Naţionale a României (decembrie); 

∗ Târgul cadourilor de Crăciun (decembrie); 

∗ “Zilele Recunoştinţei” compex de manifestări dedicate Revoluţiei din 1989 (decembrie); 

∗ Alaiul obiceiurilor de iarnă (decembrie); 

∗ Ceremonial închinat Revoluţiei din Decembrie 1989 (decembrie). 

c) În calitate de instituţie de spectacole, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a coordonat 

şi finalizat, în prima parte a lui 2009, cea de-a patra stagiune permanentă de concerte a 

Orchestrei târgujiene de Cameră “Lyra Gorjului”, stagiunea de spectacole a Trupei de Păpuşari 

profesionişti “Pinocchio”, precum şi stagiunea permanentă a Ansamblului Folcloric “Maria 

Lătăreţu”. Exceptând Ansamblul “Maria Lătăreţu”, care funcţionează, datorită programului 

permanent şi din sezonul estival “la foc continuu”, celelalte două formaţii au demarat în luna 

septembrie, cea de a cincea stagiune permanentă din istoria lor şi a Gorjului cultural. 

o Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului”, care se pregăteşte la data când elaborăm 

acest material să abordeze penultimul concert din stagiunea 2009-2010 (a cincea stagiune 

permanentă) a avut în decursul anului 2009 o evoluţie la cote valorice constant superioare, 

indiferent sub ce baghetă dirijorală a evoluat: de la excepţionalul compozitor şi dirijor, româno-
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americanul Sabin Pautza, la “veteranii” locali ai Lyrei Gorjului, profesorii, compozitorii şi dirijorii 

Mircea Suchici şi Florin Berculescu, ori la recent debutantul în dirijorat simfonic, profesorul Ilie 

Cetean. Cu toate acestea, în decursul anului 2009 s-au înregistrat întârzieri mari în finanţarea 

acestei formaţii, facturile de prestări servicii emise de Şcoală fiind achitate de fiecare dată cu 

mari întârzieri de către recent desfiinţatul Centru de Cultură şi Artă “Constantin Brâncuşi”. Nu ne 

rămâne decât să sperăm că, după reorganizarea activităţii culturale la nivel de municipiu, 

aceste disfuncţionalităţi supărătoare vor înceta. Oricum, trebuie menţionat că, la ora redactării 

materialului de faţă, muzicienii târgujieni din Orchestră nu şi-au primit onorariile din luna 

ianuarie.  

 

o Trupa de păpuşari profesionişti „Pinocchio”, aflată şi ea în finalul celei de-a 

cincea stgiune permanentă, a continuat în 2009 periplul prin localităţile Gorjului, susţinând 

reprezentaţii mult apreciate de copii nu doar în săli de spectacole, ci şi în şcoli şi grădiniţe. Din 

păcate, nici la această oră, după cinci ani de existenţă, trupa nu are o sală proprie de 

spectacole, după cum nu are nici măcar un spaţiu propriu pentru desfăşurarea repetiţiilor şi 

pentru depozitarea păpuşilor, decorurilor şi elementelor de recuzită. În urma numeroaselor 

demersuri făcute pe lângă Consiliul Local şi Primăria târgujiană, în luna octombrie, primul 

organism a repartizat Şcolii pentru teatrul de păpuşi o sală din incinta Teatrului de Vară, care 

însă nu a fost eliberată nici până la ora actuală de către fostul chiriaş, un obscur partid politic.  

În atari condiţii, singura soluţie a fost recurgerea la piese din repertoriul stagiunii trecute. În 

cursul lunii mai a acestui an sunt programate pentru premiere două noi piese – “Punguţa cu doi 

bani” şi “Ce-o să fie Bondăcel?”. În privinţa  aportului de venituri extrabugetare, acesta se ridică 

la valoarea de 20.000 lei, numai din vânzări de bilete de spectacol, fără a mai lua în calcul 

spectacolele de teatru de păpuşi pentru care s-au emis facturi de prestări servicii. Totuşi, 

conducerea unităţii consideră această cifră una nesatisfăcătoare, preconizându-se includerea 

unei mini stagiuni estivale de spectacole în lunile iulie-august 2010, tocmai pentru a fi sporit 

aportul Trupei “Pinocchio” la bugetul de venituri proprii. 

 

o Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, cel care a  stârnit atâtea controverse încă 

de la înfiinţarea sa, în 2005, s-a dovedit o iniţiativă managerială deosebit de inspirată, graţie lui 

triplându-se numărul de cursanţi de la  activităţile din domeniul muzicii vocale şi instrumentale şi 

al coregrafiei tradiţionale. Mai mult decât atât, prezenţa constantă a acestei formaţii şi a 

membrilor ei pe marile scene din judeţ şi din ţară, ca şi pe posturile de televiziune naţionale, 

regionale şi locale, a fost de natură să contribuie la sporirea vizibilităţii, a notorietăţii acestei 
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instituţii publice de cultură aflate de câţiva ani în topul de cinci al Şcolilor Populare de Artă din 

România. Şi, în final, încă un “amănunt” semnificativ: în condiţiile anului 2009, un an cu două 

campanii electorale, fără a fi subvenţionat din banul public, Ansamblul “Maria Lătăreţu” a 

contribuit întrun procent decisiv la realizarea şi depăşire planului de venituri proprii.  

 

b) Vizibilitatea Şcolii Populare de Artă; colaborarea şi parteneriatele cu alţi parteneri 
culturali din ţară şi străinătate   

Grija pentru conturarea unei imagini pozitive în conştiinţa marelui public, aceea de 

cunoaştere şi recunoaştere a brand-ului numit Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, a fost una 

permanentă şi presantă pe agenda managerului instituţiei. 

Buna comunicare cu mass-media, îmbinată cu un marketing destul de agresiv (prin 

conferinţe de presă, comunicate, afişe, pliante, panouri, bannere, roll-up-uri, clipuri radio şi tv 

etc.), dar şi (poate în primul rând) seriozitatea dovedită în realizarea de evenimente extrem de 

numeroase şi de diverse, toate având însă drept constantă calitatea şi substanţa ireproşabilă, 

au inoculat în mintea târgujienilor şi a celorlalţi gorjeni, dar şi în conştiinţa presei, ideea că 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este mereu locul unde „se întâmplă ceva” de valoare, de bun 

gust şi de suflet. 

Unul dintre secretele succeselor obţinute de Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu în 

practic toate domeniile ei de activitate îl constituie colaborarea cu instituţii şi personalităţi din 

elita culturii noastre naţionale sau din străinătate. Dintre instituţiile culturale de primă mână ale 

ţării cu care Şcoala a continuat parteneriate benefice şi unice  pentru zona Olteniei amintim 

Institutul Cultural Român, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, 

Complexul muzeal „Astra” din Sibiu, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Epigramiştilor 

Români, Filialele Gorj şi Vâlcea ale U.A.P., Uniunea Caricaturiştilor Români. 

În plan extern, alături de parteneri de tradiţie, precum Arhivele Internaţionale de Folclor 

de la Geneva, Elveţia, Fundaţia Culturală de binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuţi-

Ucraina, Liceul de Arte „Ion Creangă” din Chişinău – Republica Moldova, Asociaţia Vlahilor din 

Bulgaria, Asociaţia pentru Cercetarea, Îngrijirea şi Înnaintarea Culturii Românilor „Valea 

Timocului” din Serbia, toate acestea O.N.G.-uri ale românilor din afara graniţelor sau Fundaţia 

Anadolu Folklor Vakfi, din Edirne – Turcia şi Fundaţia „Echanges sans Frontieres” din Vandee – 

Franţa, a demarat în 2009 şi o colaborare cu Fundaţia germană „Al. I. Cuza” din Heidelberg,  

condusă de profesorul Iacob Herlo. Aceasta a transmis deja instituţiei o invitaţie de participare 

pentru Festivalul de Folklor Românesc de la Heidelberg, pe care îl organizează în luna iulie 

2010. 
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