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expoziţii, simpozioane, lansări de carte, evocări, aniversări etc. în cadrul muzeului, în 

judeţ şi în ţară. Prin intermediul acestora s-a urmărit integrarea activităţii muzeului în 

sfera comunităţii gorjene, regionale şi naţionale. 

Cele mai apreciate expoziţii temporare organizate în anul 2010 au fost: 

 Pietrele Petrei. Expoziţie de fotografie; 

 Hora Paştină. Pictură. Expoziţie de pictură; 

 Sarea, timpul şi omul. Expoziţie de fotografie, istorie şi etnografie; 

 Masca şi rolul ei în sărbătorile de iarnă din Maramureş; 

 Locul tăcerii. În amintirea lui Constantin Brâncuşi. Pictori olteni de ieri şi de 

azi. Expoziţie de pictură şi tapiserie. 

 Locul tăcerii. În amintirea lui Constantin Brâncuşi. Murmurul tradiţiei: 

România-Japonia. Expoziţie de fotografie, etnografie şi istorie; 

 Oltenia de lângă cer. Expoziţie de fotografie, etnografie şi obiecte de cult; 

 Tezaur de artă tradiţională olteană. Expoziţie de etnografie; 

 Lumea lui B’Arg. Expoziţie de grafică; 

 Nicolae Filiş. Triunghiul de aur al Indiei. Expoziţie de fotografie; 

 35 de ani de la inaugurarea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Tot în anul 2010 s-au vernisat două expoziţii de bază: Casa-muzeu a maestrului 

Gheorghe Zamfir din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara şi 

Casa-muzeu „Maria Lătăreţu” de la Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia. 

Pe parcursul anului 2010 muzeul a desfăşurat şi două programe metamuzeale: 

un traseu turistic ghidat de arheolog intitulat „Pe urmele dacilor” de la Peştera Polovragi 

la cetatea dacică de la Polovragi şi spectacolul „O seară  la muzeu” susţinut de Mike 

Godorogea şi Blue Spirits. 

O atenţie sporită s-a acordat pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului 

muzeal, o parte a acestuia participând la programul de Muzeologie Generală structurat 

pe 3 module organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional. 

 

5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

5.1. Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale 

ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu; diversificarea ofertei sale culturale  

 

În condițiile anului de vârf al crizei economice din România, 2010 a fost şi pentru 

Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu perioada cea mai dificilă de traversat din 

întreaga activitate a instituţiei.  
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Primele luni ale anului s-au caracterizat printro scădere dramatică a cererii de 

produse pe piaţa cultural-artistică a Gorjului, lipsa comenzilor de prestări-servicii 

culturale, mai ales din partea autorităţilor publice locale şi a câtorva agenţi economici 

consideraţi clienţi statornici. Mulţi cursanţi înscrişi la cursurile organizate de instituţie au 

renunţat la ele sau au amânat cu lunile plata taxelor de şcolarizare, făcând astfel ca 

veniturile proprii pe semestrul I să fie semnificativ mai mici decât în anul precedent.  

Contrar tuturor previziunilor, în semestrul al doilea al anului și, pe cale de 

consecință, la finele lui 2010, s-au înregistrat creșteri la toţi indicatorii, astfel că anul 

2010 a fost cel mai plin de roade din întreaga istorie de 

patru decenii a Şcolii Populare de Artă.  

Pentru semestrul al doilea al anului s-a reuşit un 

grad de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei în procent de 23%, ameliorându-se astfel şi 

rezultatul mai slab din primul semestru şi aducându-se 

acest indicator până la nivelul de 18,48%, cu siguranţă 

unul record, măcar pentru Oltenia culturală.  

Concret, suma strânsă din taxe pentru activităţile de instruire, din prestări de 

servicii culturale, din vânzări de bilete la spectacolele Ansamblului „Maria Lătăreţu”, ale 

Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” şi de la concertele Orchestrei de Cameră „Lyra 

Gorjului”, se ridică la 282.628 lei. 

5.1.1. Educaţia permanentă şi formarea continuă de interes comunitar în 

domeniul artelor populare şi culte, ca şi al meşteşugurilor tradiţionale - 

segmentul principal de activitate al Şcolii  

Numărul de cursanţi de la sediul central şi de la secţiile externe din judeţ este de 

1893 de elevi, faţă de 1810 înregistraţi cu un an mai înainte. Numărul secţiilor externe a 

crescut de la 34, în 2009, la 37 în anul la care ne referim, cu activităţi deschise în tot 

atâtea localităţi ale judeţului, cu nu mai puţin de 36 de discipline din domeniul 

meşteşugurilor pe cale de dispariţie (programul „Brăţara de aur”), al folclorului muzical-

coregrafic tradiţional (programul „Tradiţii gorjeneşti”), precum şi în cel al artei culte: 

vizuale, muzicale şi coregrafice (programul „Ars Litua”). 

La capitolul Educaţie permanentă s-a înregistrat un progres deosebit şi la 

cheltuielile pe beneficiar, acestea reducându-se de la 853 lei/cursant în 2009, la 620 

lei/cursant în 2010.  

5.1.2. Conservarea şi transmiterea valorilor artistice ale comunităţii 

gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. 

Şcoala Populară de Artă a fost prezentă în 76 (faţă de 73 în anul precedent) 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 
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manifestări de arte culte). Practic, dincolo de creşterile numerice reliefate mai sus, nu s-

au reuşit creşteri valorice, de calitate, în cazul tuturor manifestărilor organizate. Aceasta 

din pricina faptului că, încă de la începutul anului, dar mai ales după 1 iulie, când au fost 

reduse cu 20% cheltuielile materiale şi cu 25% cheltuielile salariale, puţinătatea 

fondurilor băneşti din resurse proprii sau din subvenţii şi-a făcut din plin resimţită 

influenţa. 

În anul 2010, formaţiile, interpreţii, creatorii, prin ei-înșiși sau prin obiectele de artă 

populară create de oamenii școlii, au participat la numeroase şi variate proiecte 

culturale şi artistice organizate în ţară şi în afara ei.  

 12-14 iulie – recital susținut de Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” al Şcolii 

pentru românii din Valea Timocului - Serbia, la Ostrelj, lângă Bor. Î 

 iulie – august - a fost onorată solicitarea Ambasadei României la Oslo, aceea de 

organizare a unei expoziţii permanentă de artă populară, la sediul ambasadei, 

din Norvegia, ca şi solicitarea Ambasadei României la Roma, pentru un târg-

expoziţie de artă populară românească, în Italia.  

 a treia săptămână a lui august - a avut loc tabăra muzicală internaţională de 

vară, de la Târgu-Jiu, organizată de instituţia noastră, la care un număr de 15 

elevi târgujieni au participat la cursuri de măiestrie susţinute de pianista 

Veronique Thualchauvel, din Franţa.  

 august - două tarafuri din Gorj, organizate pe lângă Şcoala Populară de Artă, 

taraful „Rapsozii Gorjului”, al Relei şi-a lui Nicu Ciulei şi taraful lui Ion Argint, zis 

Macu, din Pârâul de Pripor, au participat împreună cu managerul instituţiei la 

Festivalul Internaţional româno-irlandez Drumul lung spre Cimitirul Vesel, 

organizat la Săpânţa, de Societatea Culture Ireland, condusă de Peter Hurley şi 

avându-l ca director de festival pe Grigore Leşe. De altfel, tarafuri gorjeneşti au 

mai participat, tot împreună cu managerul, la alte două festivaluri organizate de 

cunoscutul interpret, universitar şi realizator TV Grigore Leşe: Festivalul 

Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti de la Suceava şi Gala Festivalului Tarafurilor şi 

Fanfarelor Ţărăneşti, din Dumbrava Sibiului.  

 noiembrie - cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului Popular „Maria 

Lătăreţu”, ansamblul omonim al Şcolii a avut ca invitaţi în recital interpreţi vocali 

şi instrumentali din Bulgaria şi Serbia, împreună cu 3 conducători ai unei asociaţii 

culturale ale românilor de peste Dunăre: Iovan Petrovici, preşedintele Asociaţiei 

pentru Cultura Românilor şi Vlahilor „Valea Timocului” din Serbia, Ivo 

Gheorghiev, preşedintele Asociaţiei Etnicilor Români din Bulgaria şi Plamka 

Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Instituţia şi maganerul ei au 

de mult timp stabilite relaţii de colaborare culturală cu românii din cele două ţări, 

respectiv cu conducătorii asociaţiilor culturale ale acestora. 

Proiecte culturale realizate de Şcoală în parteneriat cu autorităţile publice 

judeţene şi municipale, precum şi cu intituţii subordonate acestora.  
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- Ianuarie: Sărbătoare Eminescu, Evocarea „Pururi uniţi sub tricolor”, „Curtea cu 

Prieteni”,  

- Februarie: Salonul de iarnă al artelor populare, Brâncuşiana, Sărbătoarea 

Dragobetelui la Poarta Sărutului,  

- Martie: Spectacolul aniversar „Cântec din Ţara Jiului de Sus”, Filocalia, Salonul 

de primăvară al fotografiei de artă, 

- Aprilie: Festivalul portului şi dansului gorjenesc „Liviu Dafinescu”, Pastorala 

Floriilor, Sarbatoarea Sfântului Gheorghe în Dealul Teleştiului, 

- Mai: Cântec pentru Europa, Ghermanul, Zilele Târgu-Jiului, Festivalul Naţional 

de Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul de folclor „Tinere talente” din Rovinari, 

Festivalul „Pe fir de baladă”,  

- Iunie: Gorjul istoric şi cultural, Logodna vinului cu ulcica, Festivalul de romanţe 

„Sara pe deal”, 

- Iulie: Festivalurile folclorice de la Polovragi, Stejari, Turceni, Bustuchin, 

Drăgoteşti,  

- August: evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul”, Festivalul de folk şi 

baladă „Poarta Sărutului”, Târgul meşterilor populari din România, 

-  Septembrie: Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” şi Festivalul 

„Coborâtul oilor de la munte”,  

- Octombrie: Festivalul naţional de umor „Ion Cănăvoiu”,  

- Noiembrie: Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, In 

Memoriam Nicolae Diaconu, Expoziţia „Artă şi meşteşug”,  

- Decembrie: Zilele de Literatură Valentin Taşcu, Memorialul Titu Rădoi, Alaiul 

obiceiurilor de iarnă, Zilele Recunoştinţei. 

 

5.1.3. Instituţie de spectacole pentru teatrul de păpuşi (Trupa 

„Pinocchio”), pentru muzică cultă (Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”) 

şi pentru folclor scenic (Ansamblul „Maria Lătăreţu”). 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a coordonat şi finalizat, în prima parte a lui 

2010, cea de-a cincea 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”. 

Exceptândul pe acesta din urmă, care funcţionează, datorită programului permanent şi 

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

septembrie a anului trecut, cea de a şasea stagiune permanentă din istoria lor şi a 

Gorjului cultural.  

Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului” a avut în decursul anului 2010 o evoluţie la 

cote valorice constant superioare, indiferent sub ce baghetă dirijorală a evoluat. Cu 

toate acestea, în decursul anului 2010 s-au înregistrat întârzieri mari în finanţarea 

acestei formaţii, facturile de prestări servicii emise de Şcoală fiind achitate de fiecare 
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dată cu mari întârzieri de către fostul Centru de Cultură şi Artă “Constantin Brâncuşi”, 

Primăria târgujiană nereuşind să returneze datoriile strânse decât înspre finele anului. 

Începând cu stagiunea cu nr.6 (demarată în luna octombrie, în loc de luna septembrie, 

tocmai din pricina întârzierilor la plată) s-a hotărât renunţarea la finanţarea de către 

Consiliul Local şi Primăria municipiului, urmând ca formaţia respectivă să devină 

formaţie muzicală a judeţului Gorj, activitatea acesteia fiind coordonată şi remunerată 

prin intermediul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. 

Trupa de păpuşari profesionişti „Pinocchio”, aflată şi ea la această oră în cea de-

a şasea stagiune permanentă, a continuat în 2010 peripluul 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 şase ani de existenţă, trupa nu 

are o sală proprie de spectacole. În schimb, are din luna octombrie a anului 2010 un 

spaţiu propriu pentru desfăşurarea repetiţiilor şi pentru depozitarea păpuşilor, 

decorurilor şi elementelor de recuzită, pus la dispoziţie, la Teatrul de Vară, de către 

Consiliul Local şi Primăria târgujiană. Aşa se face că, după un debut de an 2010 

dezastruos, cu extrem de puţine reprezentaţii, din cauza faptului că nu se putuse 

pregăti, în lipsa spaţiului de repetiţii, o nouă premieră, începând cu finalul lunii 

septembrie şi până la sfârşitul anului, s-a dat un număr record de spectacole (53), 

făcându-se şi încasări record şi salvându-se în felul acesta un an ce părea ratat din 

punct de vedere financiar. 

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 instituţii publice de cultură aflate de câţiva ani în topul de 

cinci al Şcolilor Populare de Artă din România. Din cauze obiective (nu doar criza, ci şi 

realitatea că, în loc de două campanii electorale în 2009, în anul la care ne raportăm nu 

a existat niciuna) încasările intrate în urma prestărilor de servicii culturale la bugetul de 

venituri proprii sunt incomparabil mai mici în anul 2010. Chiar şi în aceste condiţii, 

această formaţie, care nu costă absolut niciun leu din subvenţii publice, a adus, pe 

lângă prestigiu, serioase sume la bugetul de venituri proprii.  

 

5.2. Vizibilitatea Şcolii Populare de Artă; colaborarea şi parteneriatele cu 

alţi parteneri culturali din ţară şi străinătate  

Preocupările pentru o cât mai bună vizibilitate a Şcolii au constituit o constantă în 

activitatea a managerului şi a echipei de marketing cultural a acestuia.  
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Excelenta comunicare cu mass-media, dublată de un marketing agresiv (prin 

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

şi tv etc.), dar şi 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 gorjenilor, 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, Uniunea Caricaturiştilor 

Români, UNITER, EUROED etc.  

 

 

M. PROTECȚIA SOCIALĂ 

1. Asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului 

În cursul anului 2010, DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor 

copilului şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 

pentru perioada 2007-2013 şi Planului  judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor 

rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobate de către Consiliul 

Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi 

asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială 

în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie. 

Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale au primit 

reacreditarea Comisiei judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform 

Certificatului de acreditare seria A, Nr.0005923 din 02.04.2009, valabil 3 ani. 

1.1. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 

pentru perioada 2007-2013” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia, în 

perioada raportată au fost efectuate activităţi care au urmărit implicit şi realizarea 

obiectivelor din programul de guvernare 2009-2012 Capitolul 9 - privind protecţia 

copilului şi anume: 




