
Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 

 
 

 
100 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

Școala Populară de Artă Târgu Jiu este percepută în comunitate ca un important furnizor de 

educaţie permanentă, în afara sistemelor formale de educaţie, unul dintre cei mai importanţi operatori 

culturali, care pune la dispoziţie programe şi proiecte culturale destinate comunităţii, atât din domeniul 

culturii şi artei tradiţionale, cât şi din cel al artei contemporane. În acelaşi timp este furnizor de produse 

şi servicii culturale destinate unor grupuri ţintă clar definite prin activitatea Orchestrei de Cameră Lyra 

Gorjului, a Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” și al Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. 

În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, constatăm că 

numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2016-2017, este de 2755, 

dintre care 922 sunt înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu (față de 700 înscriși în anul şcolar 2015-

2016), iar 1833 urmează cursurile deschise la una din cele 38 de secţii externe (față de anul şcolar 2015-

2016, când numărul de cursanţi înscriși era de 2136). În comparație cu anul școlar precedent, creșterea 

este de 28,98%. În timp ce numărul de cursanți la sediile externe a crescut cu 27,65%, la sediul din Târgu 

Jiu s-a produs o creștere de 31,71%, ce ceea ce indică, pe lângă o creștere a interesului arătat față de 

oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, faptul că Școala Populară de Artă Târgu Jiu oferă 

servicii de cea mai bună calitate. Trebuie precizat faptul că această creștere a numărului de cursanți are 

loc pe fondul scăderii populației școlare. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică ne arată că 

populatia școlară a Municipiului Târgu Jiu a scăzut în perioada 2001-2015 cu 20,54%. 

Analizând datele din punct de vedere al profesiei, corelat cu cel al grupelor de vârstă, constatăm 

că dintre cei 922 de cursanți înscriși la sediul instituției, un număr de 812 (88,07%) cursanți sunt înscriși în 

învățământul preuniversitar (4-18 ani), 27 (2,93%) aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 

ani), iar restul de 83 (9%) sunt persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. 
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La secțiile externe există un număr de 1833 de cursanți, dintre care 1730 cursanți sunt înscriși în 

învățământul preuniversitar (4-18 ani), 21 aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 ani), iar 79 

sunt persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. 

Beneficiari cursanți înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2016-2017 (Secții 

externe) 

 
Sub 7 

ani 

7-11 

ani 

12-15 

ani 

16-18 

ani 

19-24 

ani 

Peste 25 

ani 

Muzică instrumentală 7 107 62 9 2 4 

Muzică vocală 22 161 117 10 1 1 

Arte vizuale  42 130 79 5 0 1 

Meșteșuguri 11 145 148 24 12 64 

Dansuri populare 28 271 238 18 6 3 

Ansambluri de datini și obiceiuri 5 39 41 14 0 6 

TOTAL 115 853 685 80 21 79 

 

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu 

derulează un număr de 2 programe:  

- Un program denumit ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE care înglobează 10 proiecte care se 

referă la instruirea cursanților la disciplinele: ansambluri de datini și obiceiuri, arta lemnului, canto muzică 

populară, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente 

tradiționale și olărit.  

- Un program denumit ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de instruire grupate în 4 

proiecte: arte vizuale, balet/dans modern, canto muzică uşoară, folk, clasic şi instrumente muzicale. 

Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din 

mediul rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea meseriilor şi artelor 

tradiţionale, în acest scop organizându-se cursuri de arta lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto 

popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente 

tradiționale (nai, fluier, țambal) și olărit.  

Implementat într-un număr de 34 de autorități locale, dintre care 6 urbane și 28 rurale, programul 

a avut un număr de 1791 cursanți, dintre care 619 la sediile din mediu urban (34,56%) și 1172 la sediile 

din mediul rural (65,44%). 

Proiectele derulate în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresate 

copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, în număr de 10, au fost implementate în 87,18% 

dintre secțiile școlii. Prin intermediul acestor proiecte, Școala Populară de Arte Târgu Jiu organizează 

cursuri la diferite discipline în vederea susţinerii dezvoltării personale şi vocaţionale a membrilor 

comunităţii prin activităţi de educaţie pe tot parcursul vieţii, a creşterii calităţii serviciilor culturale în 

mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirii accesului cetăţenilor la informaţia culturală.  
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În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte sunt repartizați după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea 

programului 

Proiectul/cursul Număr 

grupe de 

curs 

Număr de 

cursanți 

1 

ARTE ŞI 

MEŞTEŞUGURI 

TRADIŢIONALE 

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI  4 105 

2 ARTA LEMNULUI  4 65 

3 CANTO POPULAR  12 264 

4 CUSĂTURI- ŢESĂTURI 10 244 

5 DANSURI POPULARE 22 618 

6 GRUPURI VOCALE  11 220 

7 ICONĂRIT 4 64 

8 ÎMPLETITURI 1 9 

9 INSTRUMENTE TRADIŢIONALE 9 180 

10 OLĂRIT 1 22 

La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu desfășoară un număr de 3 proiecte în 

cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare la canto 

popular, dansuri populare și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier și țambal), 

pentru un număr de 347 de cursanți (în creștere cu 21,75% față de anul școlar precedent), dintre care 

280 sunt elevi. 

 

 
Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 

organizate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu la secțiile externe din județul Gorj sunt cele mai 

numeroase, acoperind o bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr 

de 33 de autorități locale (5 urbane și 28 rurale). Sunt organizate 10 proiecte referitoare la arta lemnului, 

ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale, 
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iconărit, împletituri, instrumente tradiționale și olărit pentru un număr de 1444 de cursanți, dintre care 

1349 sunt înscriși în învățământul preuniversitar (93,42%). În schimb, cursurile care se adresează celor 

care vor să deprindă un meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 81,19% de către elevi. 

Deși am fi fost tentați să credem că toate proiectele desfășurate în cadrul programului ARTE ȘI 

MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE desfășurate în județ ar fi trebuit să aibă un număr copleșitor de cursanți 

proveniți din mediul rural, datele statistice ne arată că acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Astfel, 

numărul celor care urmează cursurile grupate în cadrul proiectelui ansambluri de datini și obiceiuri este 

mai mare la secțiile organizate în orașe. Un număr destul de mare de cursanți proveniți din mediul urban 

se înregistrează și la cursuri organizate în cadrul proiectului cusături-țesături.  

 

Programul ARTE CONTEMPORANE adresat copiilor, tinerilor și adulţilor din mediul rural şi urban, 

prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a comunităţii, în acest scop 

organizându-se cursuri de pictură, artă decorativă, artă fotografică, actorie, dans modern, balet, canto 

muzică ușoară, folk și clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, orgă, pian, saxofon și vioară. 

Implementat într-un număr de 15 autorități locale, dintre care 8 urbane și 7 rurale, programul a avut un 

număr de 964 de cursanți, dintre care 768 la sediile din mediu urban (79,67%)și 196 la sediile din mediul 

rural (20,33%). 

Deși nu sunt la fel de răspândite în teritoriu precum proiectele implementate prin intermediul 

programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, prin cele 4 proiecte derulate în cadrul acestui program 

sunt organizate un număr de 51 de cursuri pentru cei 964 de cursanți care provin din rândurile copiilor, 

tinerilor și adulţilor: 

Nr. crt. Denumirea 

programului 

Proiectul/cursul Număr grupe 

de curs 

Număr 

de 

cursanți 

1 

 

ARTE 

CONTEMPORANE 

ARTE VIZUALE 15 340 

2 
CANTO, MUZICA UŞOARA, 

FOLK,ANS. CORAL 7 91 

3 DANS MODERN/BALET  3 186 

4 INSTRUMENTE MUZICALE 26 347 

 

La sediul central din Târgu Jiu, acest program cunoaște un aflux mare de cursanți, toate cele patru 

proiecte din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 575 cursanți, dintre care 472 sunt elevi. Astfel, 

există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, grafică, artă 

fotografică, artă decorativă, design vestimentar și teatru), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans 

modern și balet precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, clarinet, chitară, 

contrabas, percuție, pian, orgă, saxofon, violă și vioară. 
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La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă cunoaște un aflux 

mult mai mic de cursanți, deși trei dintre cele patru proiecte din cadrul acestuia sunt oferite și cursanților 

din teritoriu. Având un număr de 389 cursanți, dintre care 336 sunt elevi (86,38%), cursurile din această 

categorie sunt urmate de doar 14,12% din totalul cursanților înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu 

în afara orașului de reședință. Astfel, există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite 

cursuri de pictură și artă decorativă), canto muzică ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de 

instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, chitară, inițiere fanfară, orgă, saxofon și vioară. 
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Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul de 

premii câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Trebuie precizat că unii dintre cursanți 

urmează în paralel și cursuri similare la Palatul Copiilor Târgu Jiu sau sunt înscriși la Liceul de Arte 

„Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, motiv pentru care considerăm că la succesele repurtate de cursanții noștri 

au contribuit în egală măsură și profesorii celor două instituții. 

Exprimat în cifre, cursanții noștri au obținut un număr de 383 de premii și mențiuni la cele 71 de 

competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții naționale, regionale sau județene/locale. 

Cele mai multe premii au fost obținute la disciplinele care țin de artele scenice (canto muzică populară și 

ușoară, instrumente muzicale și dans) – 333 premii, restul de 50 fiind obținute la competiții care țin de 

artele vizuale (meșteșuguri, pictură și grafică). 

 

 
 

În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Artă Târgu 

Jiu contribuie la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii gorjene, 

precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. 

Programul GORJUL ANCESTRAL și-a dorit ca prin organizarea sau participarea la organizarea și 

desfășurarea unui număr de 38 de evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, ateliere etc.) să pună în 

valoare bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, să contribuie la 

conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului de tradiţii, meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj. 

Marea majoritate a acestor activități au fost de nivel local/județean dar nu au lipsit nici cele de 

nivel național sau chiar internațional și s-au adresat unui număr de peste 15100 de beneficiari.  

0

10

20

30

40

50

60

70

Premii la concursuri 
naționale

Premii la concursuri
regionale

Premii la concursuri 
județene/locale

6
3

1

40

12

66

31

2

64

16

1

55

30

4
7

13

1

31

Premiile obținute de cursanții Școlii Populare de 
Artă Târgu Jiu în anul 2016

Trofeul

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Premiul Special

Mențiune



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 

 
 

 
106 

Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare, 

desfășurat pe parcursul lunii februarie 2016 și care s-a desfășurat prin organizarea de expoziţii de artă 

populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Artă din localitățile 

Negomir, Baia de Fier, Polovragi și Bumbești Jiu. 

Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale locale, organizat în colaborare cu Muzeul Județean 

Gorj Alexandru Ștefulescu a îmbinat cu demonstrațiile practice făcute de meșterii școlii, expoziția realizată 

de muzeu, arătând că arta populară se păstrează vie și prin intermediul meșterilor Școlii Populare de Artă 

Târgu Jiu. 

Festivalul Portului şi Dansului popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”, aflat la cea de-a XIII-

a ediție, a reunit în ziua de 23 aprilie 2016 aproximativ 600 de participanți, Școala Populară de Artă Târgu 

Jiu fiind prezentă, pe lângă formația de dansuri populare de la sediul central, „Juniorii Doina Gorjului”,de 

formațiile din localitățile Baia de Fier, Bălești, Bâlta, Căpreni, Drăgotești, Licurici, Negomir, Polovragi, 

Runcu, Stejari, Stoina și Țicleni. 

O manifestare culturală de succes a fost Festival-concurs de muzică populară „Meleaguri 

brâncușiene”, a cărui primă ediție s-a desfășurat în perioada 11-13 mai și care s-a adresat cursanților 

școlilor populare de artă din țară de la disciplina canto muzică populară. Festivalul a prilejuit afirmarea 

unui număr mare de cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu precum și a instructorilor care au evoluat 

pe scenă, ca interpreți sau ca soliști în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. La acest eveniment 

au participat, ca invitați, cursanți și instructori de la Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Românu” din 

Reșița, care au prezentat un spectacol. 

Ziua internaţională a iei româneşti, organizată sub egida România autentică, împreună cu Consiliul 

Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și diverse alte organizații, a 

fost organizată în orașul Târgu Jiu și la Hobița în zilele de 24 și 25 iunie 2016. La manifestare au participat 

meșterii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și câteva sute de cursanți care au evoluat pe scenă, la care s-au 

adăugat și instructorii reuniți în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”.  

În cadrul Festivalului Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 7-10 

noiembrie 2016, Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a susținut un spectacol urmărit de aproximativ 450 

spectatori. 

Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi Meşteşug, ș-a 

desfășurat în data de 1 decembrie 2016, într-un cadru informal, la hypermarchetul Carrefour din incintinta 

Shopping City Târgu Jiu și a constat din lucrări și demonstrații practice realizate de 17 dintre meșterii 

populari care predau cursuri la Școala Populară de Artă Târgu Jiu, fiind bine primit de public.  

„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 20 decembrie 2016, având ca organizatori 

Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj s-a adresat unui număr foarte mare de spectatori, instituția 

participând cu câteva sute de colindători la acest eveniment. 

 

Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în comunitate şi în afara acesteia 

a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională. 
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În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și desfășurarea unui 

număr de 28 de evenimente culturale de nivel internațional, național sau local/județean la care au 

participat un număr de aproximativ 6400 de beneficiari. 

Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 17-23 iunie 2016 au oferit publicului 

participant expoziții de pictură și de produse realizate de cursanții și meșterii de la secțiile de meșteșuguri 

populare, precum și spectacole de muzică clasică, ușoară și populară. În cadrul evenimentului, s-a 

prezentat și un spectacol oferit de Școala Populară de Arte ”Tudor Jarda” din Cluj Napoca, cu dansuri 

populare, oferite de Ansamblul Folcloric ”Vatră de Dor”, muzică populară și muzică ușoară în interpretarea 

cursanților claselor de canto. Totodată, în cadrul acestui eveniment, școala a avut ca invitat pe îndrăgitul 

interpret Gelu Voicu, care a susținut un recital.  

În data de 25 iunie 2016 a fost organizată ediția a doua a Festivalului naţional de dans „Prin dans 

spre infinit”, festival prin intermediul căruia Școala Populară de Artă Târgu Jiu dorește să ofere copiilor 

înscriși la disciplina balet-dans modern posibilitatea de a se întrece cu colegi de la trupe de dans din țară.  

Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Târgu Jiu”, s-a bucurat și în 

anul 2016 de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThual-Chauvel și fiicele sale, Claire și Lucie 

Chauvel, care au ținut lecții de pian și vioară celor 15 cursanți înscriși, urmate de un spectacol organizat 

cu aceștia.  

Și în anul 2016, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost invitată la Festivalul Internaţional de la 

Ostrelj-Bor, Republica Serbia, Petrovdanfest, participând atât cu soliști și instrumentiști, cât și cu formație 

de dansuri populare.  

Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional de Folk şi Baladă 

„Poarta sărutului”. Organizat în zilele de12 și 14 august 2016, festivalul s-a bucurat de prezența unui număr de 

aproximativ 2000 de spectatori care au avut posibilitatea de a urmări concursul și prestația unora dintre cei 

mai îndrăgiți interpreți de gen. 

 

Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe care 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a 

Teatrului de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”.  

Desfășurate în cadrul programului intitulat ARTELE SPECTACOLULUI, proiectele celor trei instituții 

de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă Școala Populară de Artă Târgu Jiu, au avut ca scop 

creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari din rândul copiilor, 

tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural. 

Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a adăugat, celorlalte șapte piese din repertoriul său pe care le-a 

jucat în intervalul 01.01.2016-31.12.2016: („Iepurașii cei poznași”, „Fata babei și fata moșului”, „Punguța 

cu doi bani”, „Năzdrăvanii”, „Sarea-n bucate”, „Povești din pădure” și „Povești cu Tic și Tac”), o premieră 

în data de 7 aprilie 2016: „Prâslea voinicul”, o premieră în data de 6 octombrie 2016: „Motanul încălțat” 

și o premieră în data de 5 decembrie 2016: „Povestea lui Crăciun”. În același interval, teatrul a oferit 

copiilor Gorjului 116 spectacole (80 în mediu urban și 36 în mediu rural), urmărite de 7987 spectatori, fapt 

ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 37.186 lei. Trebuie menționat că în același 

interval au avut loc și un număr de cinci spectacole caritabile, la acestea și la cele trei premiere participând 

un număr de 860 de spectatori. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 

 
 

 
108 

Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15-20 de soliști și interpreți/concert, toţi 

colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul cadrelor didactice de la 

Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu şi a unui grup 

de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un număr de 10 concerte pentru iubitorii de 

muzică din Târgu Jiu. Deși numărul de spectatori a fost unul destul de scăzut, concertele oferite publicului 

meloman, și nu numai, reușesc să mențină o formă de manifestare artistică, inițiată cu mulți ani în urmă, 

care dă posibilitatea orașului în care se găsesc operele marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o 

viață culturală diversificată pentru locuitorii și vizitatorii săi. Orchestra a oferit spectatorilor creații din 

opera unor compozitori precum Frederic Chopin, Franz Schubert, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, 

Johann Strauss, Giovanni Battista Pergolesi, Wolfgang Amadeus Mozart, Iosif Ivanovici, Carlos Gardel, 

Johannes Brahms, Dmitri Dimitrievici Șostakovici, Camile Saint-Saens, George Enescu, Bela Bartok, 

Jacques Offenbach, Charles Gounod ș.a. 

Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții actuali sau foşti ai şcolii, 

la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care aduce venituri considerabile la bugetul 

Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. 

În plus, formaţia este considerata ca o adevărată oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului 

acesteia, la popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre 

activităţile instituţiei. Pentru perioada avută în discuție, ansamblul și-a făcut simțită serios prezența prin 

participarea la un mare număr de evenimente culturale, înscrise sau nu în agenda culturală a instituției. 

Astfel, fie în formula de spectacol, fie într-o formulă restrânsă, Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” a 

participat la un număr de 55 de activități, dând posibilitatea unui număr de peste 15.100 de spectatori 

să urmărească evoluția pe scenă a interpreților instrumentiști și vocali, dintre care unii sunt cursanți ai 

Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. 

  

Valorificarea potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ a fost unul dintre obiectivele cele mai 

urmărite de conducerea școlii în anul 2016. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost susținute spectacole 

folclorice de către Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și obiceiuri sau 

de către grupuri alcătuite din cursanți ai școlii și s-a participat cu meșteriii populari la expoziții și târguri. 

Activitățile desfășurate atât în țară, cât și în străinătate, au vizat atât punerea în valoare şi promovarea 

folclorului autentic al județului, dar și promovarea meșteșugurilor tradiționale din zona Gorjului. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității 
Data Obs. 

1 Târgul de Turism de la Viena Viena Expoziție 
14-17 

ianuarie 

Dumitru Coneru 
Daciana Ungureanu 
Filomela Tiștere 
Nicolae Rotaru 

2 Târgul de Turim de la Tel Aviv Tel Aviv Expoziție 
8-10 

februarie 
FilomelaTiștere 

3 Festivalul Folcloric „Velișcu Boldea” Reșița Spectacol 
25-28 

februarie 
Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 
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Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității 
Data Obs. 

4 Târgul de Turism al Olteniei Craiova Spectacol 18 martie 
Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

5 „Petrecem românește” București Emisiune 11aprilie 
Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

6 
 „Spectacolul de Florii”, emisiunea Tezaur 
Folcloric 

Otopeni Spectacol 15 aprilie 
Ion Drăgan și Grupul 
„Gorjeanca” 

7 
„Târgul de Florii” – Muzeul Național al 
Țăranului Român 

București Expoziție 
22-24 
aprilie 

Tiștere Filomela 
Drăghescu Claudia 

8 
 „Cine cântă gorjenește” 
 

București Spectacol 15 mai 
Ion Drăgan și Grupul 
„Gorjeanca” 

9 
Aniversarea Muzeului Satului - 80 de ani 
de la înfiinţare Muzeul Țăranului Român 
„Dimitrie Gusti” 

București Expoziție 17 mai Maria Dinoiu 

10 
Muzeul Etnografic al Transilvaniei – 
Târgul Creatorilor Populari 

Cluj-Napoca Expoziție 27-29 mai Tiștere Filomela 

11 „Ziua Românilor de pretutindeni” 
Cernăuți 
(Ucraina) 

Spectacol 28 mai Ion Drăgan 

12 
„Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 
la Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti” 

București 
Spectacol/ 
Expoziție 

24-26 iunie 

Ion Drăgan și „Grupul 
Gorjeanca” 
Filomela Tiștere 
Drăghescu Claudia 

13 Petrovdan Fest 
Ostrelj, Luka 

(Serbia) 
Festival 13 iulie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

14 Festivalul Baciilor 
Jasikova,Maj

danPek 
(Serbia) 

Festival 04 august 
Ansamblul Folcloric 
„Maria Lătărețu” 

15 Târgul național de turism rural  
Albac, jud. 

Alba 
Expoziție 

2-4 
septembrie 

Rotaru Nicolae 
Tiștere Filomela 
Drăghescu Claudia 

16 Muzeul Național al Țăranului Român București Expoziție 
8-9 

octombrie 
Tiștere Filomela și 
Drăghescu Claudia 

17 Târgul Meșterilor Populari Craiova Expoziție 
21-23 

octombrie 

Miuțe Valerica, 
Dumitru Coneru, 
Nicolae Rotaru 

18 
Festival de folclor „Cântec, dans și 
tradiție” 

Praga (Cehia) Festival 
3-6 

noiembrie 
Ansamblul Folcloric 
„Maria Lătărețu” 

19 Târgu de Turism TT Warsaw 
Varșovia 
(Polonia) 

Expoziție 
24-26 

noiembrie 

Arapul L. 
Tiștere F. 
Coneru D-tru 
Rotaru 
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Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității 
Data Obs. 

20 
Târgul de Turism al României – ediția de 
toamnă 

București 
Expoziție/ 
Spectacol 

17-20 
noiembrie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu”; 
Ungureanu Daciana, 
Drăghescu Claudia 

21 
Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni 
buni” 

Craiova Spectacol 
6 

decembrie 
Grupul „Gorjeanca” 

22 
Festivalul Național de Tradiții „Leru-i, ler 
...” 

Brașov Festival 
10-11 

decembrie 
Ans. de datini „Roua” 

23 
Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun 
și Anul Nou „Am venit să colindăm - 
Florile dalbe” 

București Festival 
17 

decembrie 
Grupul „Gorjeanca” 

24 
Concert tradițional de colinde „Începem a 
colinda ...” 

București 
Sala Radio 

Spectacol 
18 

decembrie 
Grupul „Gorjeanca” 

 

Un alt obiectiv strategic, Valorificarea potenţialului patrimoniului cultural imaterial prin servicii 

adaptate nevoilor din comunitate, a fost atins prin înființarea unor noi secții în localități din județul Gorj, 

sau prin diversificarea disciplinelor de studiu. Aceste secții au ca scop conservarea, protejarea, punerea în 

valoare şi promovarea tradițiilor zonei.  

Astfel, au fost înființate secțiile din comunele: 

Berlești – dansuri populare; 

Drăguțești – dansuri populare și grup vocal folcloric; 

Godinești – dansuri populare, pictură, vioară și arta lemnului; 

Lelești – dansuri populare, pictură și iconografie; 

Logrești – dansuri populare; 

Prigoria – pictură; 

Săcelu – grup vocal folcloric. 

 

Totodată, la unele secții s-a diversificat activitatea, fiind înființate noi discipline: 

Alimpești – dansuri populare; 

Baia de Fier – pictură și artă decorativă; 

Bălănești – dansuri populare; 

Crasna – grup vocal folcloric; 

Novaci – dansuri populare și inițiere fanfară; 

Polovragi – canto muzică populare, fluier și pictură; 

Stănești – grup vocal folcloric; 

Telești – ansamblu de datini și obiceiuri; 

Țicleni – dansuri populare. 
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La sediul din Târgu Jiu, au fost inițiate noi discipline, artă decorativă, design vestimentar și 

percuție, concomitent cu instruirea unor cursanți la instrumente muzicale noi față de anul școlar 

precedent: acordeon, clarinet, contrabas și violă. 

 

 
 

 

5. Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este un așezământ 

cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj. 

Rolul său ca instituție publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere, 

promovare și punere în valoare a culturii tradiționale si a patrimoniului cultural imaterial, precum și de 

valorizare a creației artistice contemporane a județului. 

 În anul 2016, activitatea CJCPCT Gorj s-a derulat în funcție de 3 programe multianuale, anume: 

1. Marketing si management cultural – relatia cu teritoriul; 




