
Raport de activitate  

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU 

în anul 2019 

 
Percepută de comunitate ca unul dintre cei mai importanți operatori culturali de 

drept public din judeţ, care oferă servicii de educaţie permanentă dar și  produse şi servicii 

culturale diverse pentru comunitate, imaginea instituției a fost, în general una pozitivă, la 

aceasta contribuind deopotrivă profesionalismul cadrelor didactice, a personalului artistic 

și administrativ, a colaboratorilor avuți pentru organizarea diferitelor evenimente cultural-

artistice, calitatea actului de învățământ și a activităților cultural-artistice organizate, buna 

promovare a cursanților care au obținut premii cu ocazia diverselor festivaluri și 

concursuri, buna colaborarea avută cu autorități publice, instituții și organizații dar și cu 

partenerii de proiecte și acțiuni, extinderea colaborării cu celelalte școli populare din țară, 

promovarea Gorjului și Târgu Jiului ca destinații turistice, prin prezența la diferite târguri 

de profil la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat în anul 2019, atât în 

România, cât și în străinătate. 

În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, 
datele ne indică că numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în 
anul școlar 2019-2020 a fost de 3070, dintre care 1144 înscrişi pentru cursuri la sediul 
din Târgu Jiu, iar 1926 au urmat cursurile deschise la una din cele 36 de secţii externe. 
Față de anul școlar precedent, asistăm la o creștere a numărului de cursanți cu 8,02%, 
datorită măririi numărului de cursanți la secțiile externe cu 8,14%, iar la sediul din Târgu 
Jiu, cu 7,82%. Numărul foarte mare de cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu ne 
indică, pe lângă o creștere a interesului arătat față de oferta educațională a instituției, 
faptul că Școala Populară de Artă Târgu Jiu oferă servicii de cea mai bună calitate. 
Trebuie precizat că dintre cei 1144 de cursanți înscriși la sediul din Târgu Jiu, doar 599 
au domiciliul în Târgu Jiu (52,36%), restul fiind domiciliați în diverse localități din județ sau 
chiar din alte județe. 

Trebuie precizat faptul că această creștere a numărului de cursanți la sediul din 

Târgu Jiu a avut loc pe fondul scăderii populației școlare. Datele furnizate de Institutul 

Național de Statistică ne arată că la nivelul Municipiului Târgu Jiu, numărul elevilor înscriși 

în învățământul preuniversitar a scăzut de la 19.445 elevi înscriși în anul școlar 2017-

2018 la 18.863 elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 (ceea ce reprezintă o scădere de  

2,99%). Dacă este să ne referim la întreaga populație școlară a județului Gorj, scăderea 

a fost de 3,50%, de la 45166, la 43586 copii înscriși în învățământul preuniversitar. 
Evoluția pozitivă a numărului de cursanți s-a datorat faptului că s-a urmărit în 

permanență creşterea calităţii serviciilor culturale în mediul rural şi mic urban şi 
îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţia culturală. 

Astfel, în anul școlar 2019-2020 a fost înființată o secție nouă în comuna Aninoasa 
(dansuri populare), comună în care nu a existat până acum o secție a Școlii Populare de 
Artă Târgu Jiu și au fost reînființate secțiile de la Bengești-Ciocadia (grup vocal folcloric), 
Bumbești-Pițic (grup vocal folcloric), Fărcășești (dansuri populare, grup vocal folcloric 
și vioară) și Peștișani (iconărit și pictură). Totodată, s-a acționat și în direcția diversificării 
disciplinele studiate, fiind înființate noi discipline la Târgu Cărbunești (canto muzică 
populară) și Țicleni (acordeon). Din păcate, nu s-a reușit păstrarea în continuare a 
secțiilor de la Hurezani, Jupânești, Stoina și Turburea. 
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Încheierea de protocoale de colaborare în domeniul educațional cu autorități și 

instituții publice din județ a fost una dintre preocupările de bază ale instituției în perioada 

de început a anului școlar 2019-2020. 

Aceste protocoale au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe ale 

Şcolii Populare de Artă la diverse discipline de studiu precum și participarea, în comun, 

la festivaluri şi concursuri, în funcţie de specificul fiecărei părţi şi de alocaţiile bugetare 

disponibile. 

Au fost încheiate protocoale educaționale pentru următoarele secții: 

Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

1 ALIMPESTI 
– Artă decorativă 
– Iconărit 

27 

2 ANINOASA – Dansuri populare 39 

3 ARCANI 
– Dansuri populare 
– Țesături–cusături 

52 

4 BAIA DE FIER 

– Canto muzică populară 
– Dansuri populare 
– Pictură 
– Țesături–cusături 

85 

5 BALANESTI – Țesături–cusături 20 
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Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

6 BALESTI 
– Dansuri populare 
– Grup vocal folcloric 
– Olărit 

101 

7 BENGEȘTI-CIOCADIA – Grup vocal folcloric 15 

8 BERLESTI – Dansuri populare 10 

9 BUMBEȘTI-PIȚIC – Grup vocal folcloric 17 

10 CAPRENI – Dansuri populare 25 

11 CILNIC 
– Dansuri populare 
– Grup vocal folcloric 
– Olărit 

79 

12 CRASNA 
– Grup vocal folcloric 
– Arta lemnului 

70 

13 DRAGOTESTI 
– Dansuri populare 
– Fluier 

105 

14 DRAGUTESTI 
– Dansuri populare 
– Grup vocal folcloric 

49 

15 FĂRCĂȘEȘTI 
– Dansuri populare 
– Grup vocal folcloric 
– Vioară 

22 

16 GODINESTI 

– Arta lemnului  
– Dansuri populare 
– Pictură 
– Vioară 

77 

16 LELESTI 
– Dansuri populare 
– Grup vocal folcloric 

37 

18 LOGRESTI – Dansuri populare 24 

19 MOTRU 
– Pictură 
– Vioară 

43 

20 NEGOMIR 
– Dansuri populare 
– Fluier 

47 

21 NOVACI 

– Artă decorativă 
– Chitară 
– Dansuri populare 
– Fluier 
– Grup vocal folcloric  
– Saxofon 

141 

22 PEȘTIȘANI 
– Iconărit 
– Pictură 

8 

23 POLOVRAGI 

– Ansamblu de datini și obiceiuri 
– Arta lemnului 
– Canto muzică populară 
– Dansuri populare 
– Design grafic 
– Fluier 
– Împletituri 
– Pictură 
– Țesături–cusături 

149 

24 RUNCU – Dansuri populare 61 

25 SACELU – Grup vocal folcloric 18 

26 SCOARTA – Ansamblu coral 26 

27 STEJARI – Dansuri populare 20 
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Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

28 TICLENI 

– Chitară 
– Dansuri populare 
– Orgă electronică 
– Vioară 

62 

29 TÂRGU CARBUNESTI 
– Canto muzică populară 
– Orgă electronică 
– Vioară 

33 

30 
TÂRGU JIU (Juniorii Doina 
Gorjului) 

– Dansuri populare 24 

31 TISMANA (2 protocoale) 

– Ansamblu de datini și obiceiuri 
– Dansuri populare 
– Grup vocal folcloric 
– Iconărit 
– Pictură 
– Port popular 
– Țesături–cusături 
– Vioară 

229 

32 VLADIMIR – Dansuri populare 31 

 
În afara acestor secții, Școala Populară de Artă Târgu Jiu mai are organizate secții 

în următoarele unități administrative: 
 

Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

1 BUMBEȘTI JIU 
– Ansamblu de datini și obiceiuri 
– Arta lemnului 

49 

2 CIUPERCENI – Pictură 12 

3 PADEȘ – Ansamblu de datini și obiceiuri 26 

4 ROVINARI 
– Canto muzică populară 
– Vioară 

35 

5 TELEȘTI 
– Arta lemnului 
– Împletituri 

82 

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

Târgu Jiu a derulat 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 7 urbane și 27 
rurale, programul a avut un număr de 2000 cursanți, dintre care 817 la sediile din mediu 
urban (40,85%) și 1183 la sediile din mediul rural (59,15%). 
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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 91,89% dintre secțiile școlii.  

În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte sunt repartizați după cum urmează: 

Nr. crt. Proiectul/cursul 
Număr grupe 

de curs 

Număr de 

cursanți 

1 ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI  4 94 

2 ARTA LEMNULUI  7 148 

3 CANTO POPULAR  14 380 

4 CUSĂTURI- ŢESĂTURI 8 202 

5 DANSURI POPULARE 24 625 

6 GRUPURI VOCALE  12 258 

7 ICONĂRIT 3 26 

8 ÎMPLETITURI 2 39 

9 INSTRUMENTE TRADIŢIONALE 10 180 

10 OLĂRIT 2 48 

TOTAL 86 2000 

 
La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-au desfășurat un 

număr de 4 proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, 
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respectiv proiectele referitoare la arta lemnului, canto muzică populară, dansuri populare 
și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier, caval, cimpoi și 
țambal), pentru un număr de 421 de cursanți, dintre care 328 au fost elevi (6-18 ani).  

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 au fost cele mai numeroase, acoperind o bună parte din 
nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr de 33 de autorități locale 
(6 urbane și 27 rurale). Sunt organizate 10 proiecte referitoare la arta lemnului, 
ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri populare, 
grupuri vocale, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale și olărit pentru un număr de 
1579 de cursanți, dintre care 1431 sunt înscriși în învățământul preuniversitar (90,63%). 
În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să deprindă un meșteșug sunt 
frecventate doar în proporție de 74,19% de către elevi. 

 

 
 
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 7 urbane și 8 rurale, programul a avut un număr de 1070 de 
cursanți, dintre care 919 la sediile din mediu urban (85,89%) și 151 la sediile din mediul 
rural (14,11%). 

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 59 de cursuri pentru cei 

1070 de cursanți care provin din rândurile copiilor, tinerilor și adulţilor: 
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Nr. crt. Denumirea 
programului 

Proiectul/cursul Număr grupe de 
curs 

Număr de 
cursanți 

1 

 

ARTE 

CONTEMPORANE 

ARTE VIZUALE 15 284 

2 

CANTO, MUZICA 

UŞOARA, FOLK,ANS. 

CORAL 5 77 

3 DANS MODERN/BALET  4 260 

4 
INSTRUMENTE 

MUZICALE 35 449 

TOTAL 59 1070 

 

La sediul central din Târgu Jiu, acest program a cunoscut un aflux mare de 

cursanți, toate cele patru proiecte din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 723 de 

cursanți, dintre care 613 elevi (6-18 ani). Astfel, există proiectele denumite arte vizuale 

(în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, grafică, artă fotografică, artă 

cinematografică 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, chitară, clarinet, contrabas, orgă, percuție, pian, saxofon și vioară. 

 

La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă a 
cunoscut 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 347 de cursanți, dintre 
care 329 sunt elevi (94,81%), cursurile din această categorie au fost urmate de doar 
18,02% 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, design grafic și artă decorativă, canto muzică 
ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de 
acordeon, chitară, clarinet, orgă, saxofon și vioară. 
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Ca și în trecut, managementul a considerat că este necesar să încurajeze 
participarea cursanților la cât mai multe activități de profil organizate de instituțiile similare 
din țară sau de alte organizații care au ca scop păstrarea, conservarea şi transmiterea 
patrimoniului imaterial autentic precum și promovarea valorilor autentice ale creaţiei 
naţionale contemporane şi artei interpretative neprofesioniste. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul activității Data 

1 
Concurs de Artă Fotografică „Obiceiuri de 
iarnă”, ed. a VII-a 

Cluj-Napoca Concurs 31 ianuarie 

2 
Seara Artelor – Porți deschise la Școala de 
Arte Cluj 

Cluj-Napoca Expoziție 7 februarie 

3 
Concurs național de artă plastică Ion Irimescu, 

ed. a XI-a 
Suceava Concurs 27 februarie 

4 Festivalul de Măști Kukerlandia 
Yambol -

Bulgaria 
Festival 

28 februarie-3 
martie 

5 Salonul de pictură „Arte Mici”  Motru Concurs 23 martie 

6 
Concursul Național de Arte Vizuale Nicolae 

Mantu, ediția a XIII-a 
Galați Concurs 8-19 aprilie 

7 
Concursul Național de dans modern „Bucuria 

dansului” 
Alba Iulia Concurs 13 aprilie 

8 
Festival internațional de pian „Primăvara 

artelor”, ed. a XII-a 
Pitești Concurs 20 aprilie 

9 Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii București 
Spectacol și 

expoziție 
21 aprilie 

10 
Concursul Național de dans modern și Tenis 

de masă Trofeul Drobeta 

Drobeta-Turnu 

Severin 
Concurs 4 mai 

11 
Concurs Național de Pictură și Grafică „Ilie 

Cămărășan” 
Baia Mare Concurs 6-18 mai 

12 
Festivalul Internațional de folclor pentru copii 

și tineret „Am fost ș-om fi”, ed. a XXI-a 
Baia Mare Festival 16-18 mai 

13 
Concursul Național de Pictură și Grafică 

Vespasian Lungu, ed. a XXIV-a 
Brăila Concurs 26 mai 

14 

Festivalul concurs naţional de folclor pentru 

tineri interpreţi „Dor de cânt românesc”, ed. a 

XIV-a 

Cumpăna Festival-Concurs 31 mai-1 iunie 

15 
Festivalul de dans modern și muzică ușoară 

„Flori în orașul florilor”, ed. a XXVIII-a 
Timișoara Festival-Concurs 1 iunie 

16 
Festivalul Zilele Şcolilor Populare de Arte, ed. 

a XVIII-a 
Târgu Mureş Festival 5-6 iunie 

17 
Concurs Interjudețean de dans modern „Pe 

aripi de primăvară”, ed. a XVII-a 

Drobeta-Turnu 

Severin 
Concurs 6 iunie 

18 

Festivalul concurs naţional de interpretare 

vocală a muzicii populare româneşti „Aurelia 

Fătu-Răduţu”, ed. a XXVI-a 

Bocşa, Caraş 

Severin 
Festival-Concurs 19-20 iunie 

19 
Tabăra Internaţională de artă plastică Lumina 

nordului, ed. a XIV-a 

Mălini-Fălticeni - 

Suceava 
Tabără 8-13 iulie 

20 

Festivalul-Concurs Internațional de Muzică 

Populară Românească ”În Grădina cu Flori 

Multe”, ed. а XV-a 

Cernăuți, 

Ucraina 
Festival-Concurs 12-14 iulie 

21 Festivalul Tradițiile verii  Craiova Festival 21 iulie 

22 
Festivalului Internațional „Sibiu, Capitala 

Muzicală”, ed. a VII-a 
Sibiu Festival-Concurs 23-24 august 
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Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul activității Data 

23 
Festivalului- Concurs Național „Arte și tradiții 

românești”, ed. a VI-a 
Slatina Festival-Concurs 

18-19 
septembrie 

24 
Festivalului de doine și balade "Ileana 

Constantinescu", ed. a XLIV-a 
Drăgănești-Olt, Festival-Concurs 27 septembrie 

25 

Festivalul concurs naţional de interpretare 

vocală muzică populară, ’’In memoriam Marin 

Ghiocel ’’, ed. a VII-a 

Giurgiu Festival-Concurs 10-11 octombrie 

26 

Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică 

Tradiţională Veche ”Sus pe Argeş la Izvoare”, 

ed. a X-a 

Pitești Festival-concurs 18 octombrie 

27 
Festivalul Internațional de Muzică și dans 
"Transylvanian Stars", ed. a IV-a 

Târgu Mureș Concurs 19 octombrie 

28 Concursul de dans "Perla Dunării", ed. a XX-a Orșova Concurs 19 octombrie 

29 

Festival concurs internațional de interpretare a 

cântecului popular Mureș dorurile tale..., ed. a 

VII-a 

Reghin Festival-concurs 24-25 octombrie 

30 
Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele 

Neamului”, ed. a XII-a 
Suceava Festival-concurs 28-30 octombrie 

31 
Festivalul Cântecului popular românesc „Maria 

Lătărețu” 
Târgu Jiu Festival-concurs 5-7 noiembrie 

32 
Festivalul concurs național al interpreților 
cântecului popular românesc „Maria Tănase”, 
ed. a XXV-a 

Craiova Festival-concurs 11-15 noiembrie 

33 
Festivalul concurs național de muzică 

populară „Vâlcea plai de cânt și dor” 
Râmnicu Vâlcea Festival-concurs 22-23 noiembrie 

34 Festivalul „E vremea colindelor” Ploiești Festival 7 decembrie 

35 Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni” Craiova Festival 8 decembrie 

36 Seara de colinde Otopeni Spectacol 12 decembrie 

37 Târgul de Crăciun Reșița Spectacol 14 decembrie 

38 
Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun și 

Anul Nou – Florile Dalbe 
București Festival 14 decembrie 

39 
Concertul tradițional de Crăciun – Radio 

România  
București Spectacol 15 decembrie 

40 Târgul de Crăciun București București Festival 22 decembrie 

41 Festivalul Datinilor de iarnă „Marmația 2019” 
Sighetu 

Marmației 
Festival 27 decembrie 

 

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 453 de premii și mențiuni 
la cele 94 de competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții internaționale, 
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) – 427 de premii, restul de 26 fiind obținute la competiții care țin de artele 
vizuale (pictură și grafică). 

Trebuie precizat că au fost câștigate și 4 premii la concursuri internaționale. 
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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 37 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 și s-au adresat unui număr de peste 17.410 beneficiari.  

Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor 
populare, desfășurat pe parcursul lunii februarie 2019 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 Tismana, Bumbești-Jiu, Padeș și Novaci. 

O manifestare culturală de succes a fost Festivalul Național de muzică populară 
„Meleaguri brâncușiene”, aflat la cea de-a IV-a ediție. Desfășurat în perioada 29-31 martie 
2019, la Baia de Fier, festivalul se adresează cursanților școlilor populare de artă din țară de 
la disciplinele canto muzică populară și instrumente populare. 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 de 
Artă „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, care au prezentat un spectacol. 

Festivalul Jocului și Portului Popular pentru Tineret „Memorial Liviu Dafinescu”, aflat 
la cea de-a XVI-a ediție, a reunit, în ziua de 20 aprilie 2019, peste 600 de participanți, Școala 
Populară de Artă Târgu Jiu fiind prezentă, pe lângă formația de dansuri populare de la sediul 
central, „Juniorii Doina Gorjului”, cu numeroase formații de la secțiile externe din județ.  

Ziua internaţională a iei româneşti a fost organizată în anul 2019 într-o zonă 
tradițională din nordul județului, la Cloșani (comuna Padeș), în ziua de 24 iunie 2019, în 
colaborare cu Primăria și Consiliul Local Padeș și Căminul Cultural Cloșani.  

Festivalul Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 4-7 
noiembrie 2019, având ca organizator Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu, 
iar ca parteneri Consiliul Județean Gorj, Școala populară de Artă Târgu Jiu, Liga „Fii 
Gorjului” și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, a avut o seară în care Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a susținut un spectacol 
urmărit de aproximativ 300 spectatori.   
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Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi 
Meşteşug, ș-a desfășurat în data de 29 noiembrie 2019 la Muzeul Județean Gorj 
„Alexandru Ștefulescu” și a constat din expoziții și demonstrații practice făcute de meșterii 
populari care predau cursuri la Școala Populară de Artă Târgu Jiu, fiind bine primit de 
public. Au participat: Rotaru Nicolae, Modroagă Vasile, Coneru Dumitru, Dinoiu Maria, 
Roșu Ion, Ungureanu Daciana, Drăghescu Claudia, Mischiu Rodica, Vasile Adriana, 
Gheorghe Valentina, Tantan Flori, Văcariu Mihaela, Arapu Liliana, Cârje Gheorghe, 
Sârbu-Tiștere Filomela și Coconu Georgiana. Cu această ocazie, un taraf constituit din 
membrii ai Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu” a prezentat un spectacol de muzică 
tradițională gorjenească. 

„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 19 decembrie 2019, 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 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. 

În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și 
desfășurarea unui număr de 27 de evenimente culturale de nivel internațional, național 
sau local/județean la care au participat un număr de peste 10.930 de beneficiari. 

În data de 8 iunie 2019 a fost organizată ediția a cincea 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.  

Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 10-14 iunie 2019 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. 

Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Târgu Jiu” s-
a bucurat și în anul 2019 de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThual-Chauvel 
și fiicele sale, Claire și Lucie Chauvel, care au ținut lecții de pian și vioară celor peste 20 de 
cursanți înscriși, urmate de un spectacol organizat cu aceștia.  

Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional de 
Folk şi Baladă „Poarta sărutului”. Organizat în zilele de 9-11 august 2019, festivalul s-a 
bucurat de prezența unui număr de peste 2600 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”. Trebuie menționat că începând cu data de 3 mai 2018, Școala Populară de Artă 
Târgu Jiu a fost recunoscută ca instituție de spectacole și concerte, fiind înscrisă în Registrul 
Artelor Spectacolului sub numărul 111/2018. 

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 avut în cursul anului 2019 două premiere: în data 
de 11 aprilie 2019 „Trei iezi și un lup prieteni”, iar în data de 20 noiembrie 2019 a avut loc 
premiera piesei „Trei pitici voinici”. În intervalul ianuarie-decembrie 2019, teatrul a oferit 
copiilor Gorjului 93 spectacole (32 în mediu urban și 61 în mediu rural), urmărite de 6644 
spectatori, fapt ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 37.932 lei. La 
aceștia se adaugă cei 390 de spectatori care au participat la cele două premiere. 

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 
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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 unsprezece 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.  

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 40 de activități, dând posibilitatea unui număr de peste 11.270 de 
spectatori să urmărească evoluția pe scenă a interpreților instrumentiști și vocali, dintre care 
unii sunt cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. 

Unul dintre obiectivele strategice următite pe parcursul anului 2019 a fost și acela 

al valorificării potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ prin susținerea de spectacole 

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

și obiceiuri sau de către grupuri alcătuite din cursanți ai școlii precum și prin participarea 

meșterilor 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. 

Denumirea activității 
Tipul 

activității 
Locul 

desfășurării 
Data Participanți 

1 
Festivalul Internaţional cu 
Măşti ”Kukerlandia” 

Spectacol 
Yambol, 
Bulgaria 

28 
februarie-3 

martie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu” și Ansamblul 
„Cheile Oltețului” 

2 

Vin Floriile cu soare și 
soarele cu Florii Spectacol, 

Expoziție 
București 21 aprilie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu”, Grupul „Măriile 
Gorjului” și meșteri 
populari 

3 Pinul negru din Banat Spectacol 
Băile 
Herculane 

1 iunie 
Grupul „Muguri de 
castan” 

4 
Festivalul Internațional de 
folclor pentru copii și tineret 
„Am fost ș-om fi” 

Spectacol Baia Mare 16-18 mai 
Ansamblul „Maria 
Lătărețu” şi Juniorii 
„Doina Gorjului” 

5 
Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei – Târgul 
creatorilor populari 

Expoziție 
Cluj-
Napoca 

24-26 mai Sârbu-Tiştere Filomela 

6 

Târgul de Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel - Muzeul 
Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti” 

Expoziție Bucureşti 28-30 iunie Sârbu-Tiştere Filomela 

7 Festivalul Tradițiile verii Spectacol Craiova 19 iulie 
Ansamblul de datini şi 
obiceiuri populare „Roua” 
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Nr. 
crt. 

Denumirea activității 
Tipul 

activității 
Locul 

desfășurării 
Data Participanți 

8 
Târgul Creatorilor Populari 
din România - Muzeul Astra 

Expoziție Sibiu 
15-18 
august 

Sîrbu-Tiștere Filomela, 
Drăghescu Claudia 

9 
Cârstovul viilor, Ziua Crucii - 
Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti” 

Expoziție Bucureşti 
14-15 

septembrie 
Sîrbu-Tiștere Filomela 

10 Spectacol Govora Spectacol Govora 
27 

septembrie 
Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

11 
Muzeul Național al Satului 
Dimitrie Gusti – Târgul de 
Sfântul Dumitru 

Expoziție București 
25-27 

octombrie 
Sîrbu-Tiștere Filomela 

12 
Muzeul Ţăranului Român – 
Târgul de Sf. Nicolae 

Expoziție Bucureşti 
6-8 

decembrie 
Sîrbu-Tiștere Filomela, 
Drăghescu Claudia 

13 
Festivalul „E vremea 
colindelor” 

Spectacol Ploieşti 
7 

decembrie 
Ansamblul de datini şi 
obiceiuri populare „Roua” 

14 
Alaiul datinilor „Din bătrâni, 
din oameni buni“ 

Spectacol Craiova  
8 

decembrie 

Ansamblul de datini şi 
obiceiuri populare „Roua”; 
Grupul „Gorjeanca” 

15 
Salamandra Group SRL – 
Seara de Colinde 

Spectacol Otopeni 
12 

decembrie 
Ansamblul de datini şi 
obiceiuri populare „Roua” 

16 

Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti” - Festivalul 
de datini și obiceiuri de 
Crăciun și Anul Nou 

Spectacol Bucureşti 
14 

decembrie 
Grupul „Gorjeanca” 

17 Târgul de Crăciun Spectacol Reșița 
14 

decembrie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu” şi Juniorii 
„Doina Gorjului” 

18 
Muzeul Național al Satului 
Dimitrie Gusti - Am venit să 
colindăm, Florile dalbe 

Expoziție Bucureşti 
14-15 

decembrie 
Sîrbu-Tiștere Filomela 

19 
Radio România - Concert 
tradițional „Începem a 
colinda” 

Spectacol Bucureşti 
15 

decembrie 
Grupul „Gorjeanca” 

20 Festivalul Datinilor de iarnă  Spectacol 
Sighetu 
Marmaţiei 

27 
decembrie 

Ansamblul de datini şi 
obiceiuri populare „Roua” 

Din punctul de vedere al evoluției economico-financiare, se constată o creștere a 
cheltuielilor din venituri proprii, proporțional cu scăderea acestora din subvenții, având în 
vedere creșterea veniturilor, de la 650.000 lei, cât s-a prognozat la începutul perioadei 
(01.01.2019), la 930.883 lei, cât s-a reușit a se încasa la sfârșitul anului 2019 
(31.12.2019).  

De menţionat este faptul că, în cursul perioadei ianuarie-decembrie 2019, datorită 

unei eficiente colectări a taxelor şcolare, negocierii avantajoase a protocoalelor încheiate 

cu autoritățile locale, a contractelor de prestări servicii și a contractelor de servicii de 

telefonie, transport, cazare, drepturi de autor ș.a., a fost depăşit în trei etape bugetul de 

venituri proprii stabilit la începutul anului, cu suma totală de 280.883 RON. 

În structură, execuţia veniturilor proprii în perioada 01.01.2019-31.12.2019 este 

următoarea:    

DENUMIRE VENIT Realizat 
01.01.2019-
31.12.2019 

%  
(din total 
încasări) 

Total venituri, din care: 930.883 100 
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 - taxe si venituri în învăţământ 634.663 68,20 

 - alte activităţi (bilete spectacol, finanţări 
neguvernamentale nerambursabile, sponsorizări) 

142.965 15,40 

 - venituri din prestări servicii 147.500 15,80 

 - alte venituri 5.755 0,60 

 
Gradul de autofinanțare al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu pentru perioada avută 

în discuție, 01.01.2019-31.12.2019, a fost de 18,90%, față de 12,80% cât a fost prognozat 
inițial. Dacă este să ne referim la Teatrul de Păpuși, gradul de autofinanțare a fost de 
10,47%, în timp ce gradul de autofinanțare la Orchestra Lyra Gorjului a fost de 16,00%.  

În ceea ce privește cheltuielile pe beneficiar, din venituri proprii și din subvenții, 
acestea s-au ridicat la suma de 299,29 RON/beneficiar, dacă ne raportăm doar la cei 
15.785 de beneficiari plătitori (spectatorii plătitori și cursanții înscriși la cursuri și care au 
plătit sau pentru care s-au emis facturi) sau la suma de doar 69,32 RON/beneficiar, în 
cazul în care ne raportăm la cei 68.150 de beneficiari ai serviciilor oferite de Școala 
Populară de artă Târgu Jiu în cursul anului 2019. 

 


