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4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

După cum se știe, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu este considerată la această oră ca una dintre 

cele mai reprezentative astfel de instituții din țară, ea devansând la absolut toate capitolele instituțiile 

similare din țară, de la numărul de elevi la numărul de secții externe, de la cuantumul procentului de 

autofinanțare și de la mărimea veniturilor extrabugetare, la numărul de proiecte înscrise în Agenda 

Culturală a județului Gorj sau la numărul de spectacole și concerte prezentate de cele trei formații cu 

caracter profesionist și semiprofesionist, care îi întregesc Școlii statutul de instituție de spectacol: 

Orchestra târgujiană de cameră "Lira Gorjului", Trupa de păpușari "Pinocchio" și Ansamblul "Maria 

Lătărețu". Așa se face că în privința complexității ofertei de servicii culturale, artistice și de educție 

permanentă, aceasta este cea mai mare din întreaga  Oltenie.  

În domeniul Educaţiei permanente, segmentul principal de activitate al instituţiei, trebuie 

evidenţiat că numărul de cursanţi înregistraţi la începutul anului 2013 era de 1.650, înscriși la sediul central 

și la cele 35 de secții externe, un număr în scădere vizibilă față de anul 2012. La sfârșitul anului 2013, deci 

în anul de instruire 2013-2014, numărul de elevi ajunsese deja la 1.936, iar secțiile externe se măriseră și 

ele, ajungând la 39 de activități în tot atâtea localități din județ.  

Iată și celelalte cifre din acest domeniu: 

 - elevi înscriși cu taxă - 1.136, din care: 

 - 483, în urma protocoalelor încheiate cu autoritățiile publice locale, care suportă taxele pentru 

activitățile colective la secțiile externe; 

 - 653 (452 la sediu și 201 în județ) taxă individuală, plătită de fiecare cursant;                 

- elevi înscriși la cursuri/activități scutite de taxă: 800, din care: 

- 50 la sediu; 

- 750 în județ; 

           Întreaga activitate desfășurată la Școala Populară de Artă Târgu-Jiu în domeniul educației 

permanente și a formării continue de interes comunitar se desfășoară în cadrul celor trei mari programe: 

 

 Brățara de Aur (pentru meșteșuguri tradiționale) conținând următoarele proiecte: 

  

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Cusături tradiționale 3 mic 

2 Machete 1 mic 

3 Impletituri 1 mic 

4 Olărit 2 mic 

5 Iconărit 4 mic 

6 Arta lemnului 3 mediu 

7 Țesături 7 mare 
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 Tradiții gorjenești: 

 

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Grupuri vocale 3 mediu 

2 Ansamblu de datini și obiceiuri 5 mediu 

3 Instrumente tradiționale 12 mediu 

4 Canto popular 6 mediu 

5 Ansamblu  folcloric 7 mediu 

6 Grupuri instrumentale și vocale 6 mare 

7 Dansuri tradiționale 12 mare 

 

 Ars Litua: 

 

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Arte vizuale 4 mediu 

2 Dans modern/balet 5 mediu 

3 Instrumente muzicale 12 mare 

4 Canto muzică ușoară, folk clasic 5 mare 

 

 

În funcţie de cerere, mai precis de solicitările venite din teritoriu, de strategiile de dezvoltare şi de 

acoperirea cu cadre de specialitate a activităţilor în diverse zone, cursurile de instruire în domeniul 

artelor populare şi culte, precum şi al meşteşugurilor tradiţionale, sunt organizate atât la sediul central 

din Târgu-Jiu, cât şi în cele 35 de secţii externe. Astfel, din cele 92 de cursuri deschise de Şcoala Populară 

de Artă, la sfârșitul anului 2013, 30 funcţionează la sediul central sau în alte locaţii din Târgu-Jiu, iar 62 

funcţionează în oraşele şi satele judeţului. 

Pentru o cât mai bună informare asupra acestui segment de activitate a Şcolii se cuvine să 

precizăm că taxele de şcolarizare sunt unele modice. În comparaţie cu cele practicate de instituţii similare 

din alte judeţe ele sunt mai mici. De fapt, aceasta şi explică afluxul neaşteptat de mare de solicitări venite 

din partea celor care vin să urmeze cursurile Şcolii. Mai trebuie precizat un aspect deloc de neglijat, 

anume acela că, din raţiuni de strategie culturală, câteva din cursuri sunt scutite de taxe de şcolarizare. 

Este vorba de meşteşugurile tradiţionale, grupurile şi ansamblurile de datini şi obiceiuri, ca şi cursurile 

de învăţare a câtorva instrumente tradiţionale, în prag de dispariţie: braci, contrabas, ţambal, vuvă. 

Dinamica dezvoltării ofertei de servicii pe linia educaţiei permanente - în condiţiile în care putem 

vorbi în câţiva ani de o triplare a numărului secţiilor externe, a cursanţilor, a paletei de discipline din 

programa şcolară - , ca şi rezultatele excelente obţinute în concursurile judeţene, regionale şi naţionale 

ori în confruntările cu publicul şi cu specialiştii, ne îndreptăţesc să considerăm că acest segment de 

activitate al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, ca dimensiuni cel mai important în comparaţie cu instituţiile 

similare din ţară, este unul aducător de performanţe profesionale şi, în egală măsură, de sume 

consistente aduse la bugetul de venituri proprii  al instituţiei. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

94 
 

Trecând la activitatea de operator cultural, realizator (în regie proprie şi/sau în colaborare) de 

proiecte din Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, dar şi în alte proiecte culturale de importanţă 

locală, (producţii artistice: spectacole/concerte, expoziţii, târguri, vernisaje, cercetări, studii, activităţi de 

recunoaştere a localităţilor cu istorii vechi de cultură şi educaţie, de recunoaştere şi premiere a meritelor 

şi contribuţiei majore a unităţilor administrativ teritoriale şi a altor instituţii în revigorarea şi dezvoltarea 

actului cultural, în promovarea culturii şi tradiţiei, în revigorarea meşteşugurilor, promovarea imaginii 

cultural-artistice a judeţului nostru şi creşterea gradului de atracţie, interes şi preocupare a beneficiarilor 

pentru domeniile specifice de activitate ale instituţiei şi activităţii cultural-educative în general), Şcoala 

Populară de Artă a fost implicată în anul 2013 în proiecte, din cadrul programelor “Obârşii, identităţi, 

tradiţii” (pentru manifestări de artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.), precum şi 

“Columne gorjene” (pentru manifestări de arte culte): 

 

 Obârșii, identități, tradiții: 

 

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Salonul de iarnă al artelor populare  1 mic 

2 
Concertul "Cântec pentru Pasărea 

Măiastră" 
1 mediu 

3 Sărbătoarea de  Dragobete  1 mic 

4 

Sesiuni de înregistrări document 

„Lăutari gorjeni" - ianuarie, februarie, 

noiembrie 

1 mediu 

5 
Concertul "Cântec din Țara lui 

Brâncuși" 
1 mare 

6 

Festivalul Portului şi dansului popular 

„Memorial Liviu Dafinescu" 

 

1 mediu 

7 Concertul folcloric de ziua Școlii 1 mediu 

8 PETROVDANFEST - Serbia 1 mediu 

9 

Festivalul Cântecului Popular 

Românesc „Măria Lătăreţu" 

 

1 mare 

10 Salonul „Artă & Meşteşug" 1 mediu 

 

 Columnele prezentului, cu următoarele programe: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Număr de 

activități 

Tip proiect 

1 Sărbătoare Eminescu 1 mic 

2 Salonul de primăvară al fotografiei de artă 1 mic 

3 Filocalia 1 mic 
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4 Festivalul Naţional  de literatură „Tudor Arghezi" 1 mic 

5 Gorjul istoric şi cultural 1 mic 

6 Zilele Școlii Populare de Artă 1 mediu 

7 Evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai" 1 mediu 

8 
Festivalul  Naţional  de  Folk   şi Baladă „Poarta 

Sărutului" 
1 mare 

9 Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni" 1 mediu 

10 Zilele turismului gorjean 1 mare 

11 Festivalul Naţional de umor „Ion Cănăvoiu" 1 mic 

 

Referitor la formaţiile cu statut profesionist, care aduc Şcolii şi statutul de instituţie de spectacole 

– Trupa de păpuşari profesionişti “Pinocchio”, Orchestra târgujiană de Cameră “Lyra Gorjului” şi 

Ansamblul “Maria Lătăreţu”, trebuie menţionat de la bun început că toate trei colectivele acestora au 

depus eforturi deosebite pentru a realiza, în penuria de materiale şi fonduri băneşti a acestei perioade, 

producţii artistice de o calitate care să satisfacă beneficiarii acestor activităţi, realizând, în acelaşi timp, un 

aport de venituri extrabugetare care a permis traversarea cu bine a acestei perioade de mare criză 

economică.  

 Trupa de Păpuşari Profesionişti “Pinocchio” a oferit copiilor Gorjului un număr de 98 de 

spectacole,  urmărite de aproape 4.789 de spectatori plătitori în Târgu-Jiu și 3.870 de spectatori plătitori 

în județ, încasările  însumând mai bine de 30.700 lei.  

 Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, aduce în schimb venituri la bugetul instituţiei, provenite 

din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia este o adevărată oglindă a 

Şcolii, contribuind la consolidarea prestigiului ei, la popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la 

atragerea multor tineri înspre activităţile instituţiei.  

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

managerului şi a echipei de marketing cultural a acestuia.  

 

Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 

Bugetul de venituri Anul 2013 

TOTAL venituri 1.934.680 

din care 
Subventii 1.699.568 

Venituri proprii 235.112 

 

Se observă o diminuare a veniturilor proprii și o creștere a subvențiilor (veniturile proprii au scăzut în anul 

2013 cu cca. 20% față de anul 2012, iar subvențiile au crescut în anul 2013 cu cca. 15% față de anul 2012). 

  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

96 
 

Bugetul de cheltuieli Anul 2013 

TOTAL cheltuieli 715.560 

din care 

Cheltuieli de 

întreţinere 
683.030 

Cheltuieli de 

capital: investiţii 
32.530 

 

Observăm o majorare a cheltuielilor de întreținere cu cca. 14% în anul 2013 față de anul 2012, iar 

cheltuielile de capital au scăzut cu peste 20% în anul 2013 față de anul anterior. 

 

Bugetul de cheltuieli Anul 2013 

TOTAL cheltuieli 1.219.120 

din care 

Cheltuieli de 

personal 
837.360 

Chletuieli cu 

colaboratorii (PO) 
381.760 

 

        Observăm o creștere a cheltuielilor de  personal și a cheltuielilor cu colaboratorii de la an la an. În 

anul 2013 acestea cresc cu peste 12% față de anul 2012. 

         Buna colaborare a Școlii cu absolut toate instituțiile culturale din Gorj, din țară și străinătate, cu 

instituții de învățământ, agenți economici, ONG-uri, s-a concretizat până la 31.12.2013 la cifra de 76 de 

acorduri, contracte  sau parteneriate. 

              Au continuat  și vor continua și pe viitor legăturile strânse de colaborare cu Asociația Vlahilor din 

Bulgaria, coordonată de președintele Planka Lyubomirova și Asociația pentru Cercetarea, Îngrijirea și 

Înaintarea Culturii Românilor "Valea Timocului" din Serbia, președinte Iovan Petronici. Astfel în februarie 

2013 Ansamblul "Maria Lătarețu" al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu a efectuat un miniturneu de succes 

în cadrul Festivalului de Datini și Obiceiuri din Yambol, Bulgaria. În același an, 2013, ansamblul a fost 

oaspetele comunității din Luka, Valea Timocului, republica Serbia. Una din colaborările noastre 

internaționale de succes este și rămâne Tabăra muzicală internațională de vară de la Târgu-Jiu, realizată 

printr-o colaborare cu profesoarele franceze Veronique Thual Chauvel și Claire Chauvel din Franța. 

              Trecând la manifestările de elită din plan intern, prima manifestare de amploare de acest gen a 

fost manifestarea Zilele Muzeului Naţional al Ţăranului Român (MŢR), la care au fost invitate și două din 

ansamblurile tradiţionale reprezentative pentru Gorj, consiliate metodic de doamna profesor universitar 

doctor Speranţa Rădulescu, respectiv Taraful Gorjului şi Taraful Rapsozii Gorjului (Taraful lui Nicu şi Rela 

Ciulei). 

Ca de obicei în ultimii ani, la ediţia 2013 a Festivalului Naţional al Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti 

în 31 august şi 1 septembrie, desfăşurată la Teatrul de Vară din cadrul Muzeului Naţional al Satului 

Românesc „Dimitrie Gusti”, organizatorii, în frunte cu interpretul şi omul de cultură Grigore Leşe, au 

solicitat prezenţa la Bucureşti a Tarafului Relei şi Nicu Ciulei şi a Tarafului Gorjului, ambele din partea Şcolii 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

97 
 

Populare de Artă. Lăutarii gorjeni au confirmat excelenta lor reputaţie ca neîntrecuţi reprezentanţi ai 

muzicii tradiţionale gorjeneşti. 

           De o amploare fără precedent, Complexul de manifestări „Zilele Turismului Gorjean” a reunit un 

număr record de proiecte culturale, majoritatea dintre ele de certă calitate artistică sau culturală, în 

responsabilitatea Şcolii Populare de Artă intrând: 

- un spectacol folcloric în omagiul Mariei Lătăreţu, derulat în amfiteatrul din zona centrală; 

- un recital excepţional al lui Mike Godoroja şi a trupei sale, “Blue Spirits”, ediţia 2013 a Festivalului 

interjudeţean de folclor Maria Apostol de la Runcu; 

- concertul de deschidere a stagiunii 2013-2014 a orchestrei târgujiene de cameră “Lyra Gorjului” şi 

- ediţia din acest an a Atelierului Naţional de poezie “Serile la Brădiceni”.  

  Pentru prima oară în existenţa Festivalului Naţional al Cântecului Românesc „Maria Lătăreţu”, în 

rândul organizatorilor/finanţatorilor ediţiei a XX-a a intrat şi Autoritatea Naţională pentru Turism din 

cadrul Guvernului României. În această condiţie  şi din implicarea financiară a acestui organism, 

sărbătoarea folclorică a părăsit sala şi s-a mutat în cetate, prima zi a festivalului incluzând un  spectacol 

maraton al tarafurilor tradiţionale din Gorj realizate din iniţiativa Şcolii Populare de Artă (7 tarafuri), 

precum şi o expoziţie/târg în aer liber, cu lucrări realizate de meşterii populari – instructori şi de elevii 

Şcolii. 

       De asemenea, la zilele de concurs şi la concertul omagial dedicat patroanei festivalului de către 

Ansamblul Maria Lătăreţu al Şcolii, au fost invitaţi și cei doi conducători ai Asociaţilor Românilor/Vlahilor 

din Valea Timocului bulgăresc şi sârbesc, cu care s-a hotărât includerea în agendele culturale ale Şcolii şi 

ale celor două entităţi amintite, Festivalul de Datini şi Obiceiuri „Hora de Pomană”, o trilaterală extrem de 

interesantă şi de oportună care va putea atrage cu siguranţă finanţări europene. 

          

5. Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un aşezământ 

cultural de rang judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj. 

Având ca atribuţii fundamentale cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea 

şi valorificarea culturii tradiţionale a Gorjului, precum şi promovarea şi punerea în valoare a creaţiei 

artistice contemporane a judeţului, CJCPCT Gorj, în anul 2013, a avut funcţionalitatea de: 

- centru ştiinţific si metodologic pentru aşezămintele culturale din judeţ (case de cultură, cămine 

culturale, centre culturale, universităţi populare), pe care le coordonează, monitorizează, consiliază şi 

sprijină profesional, logistic şi, după caz, financiar, în realizarea politicilor culturale locale; 

- centru cultural pe segmentul cultură populară şi cultură de performanţă (festivaluri şi concursuri 

folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale meşterilor populari, revitalizare 

obiceiuri şi tradiţii; tabere de cercetare etnofolclorică; tabere de creaţie artistică; saloane şi expoziţii de 

artă populară, plastică, fotografică, cinematografică; editare şi sprijin de specialitate pentru editarea de 

reviste culturale, studii, albume, pliante etc.). 

Pentru anul 2013, în dezvoltarea CJCPCT Gorj s-a urmărit: 

- întărirea capacităţii instituţionale şi de concepere si administrare a programelor si proiectelor 

organizate în regie proprie si/sau în parteneriat cu institutii si organisme culturale din judet, tară si 

străinătate; 




