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CUPRINS 

 

 

A.EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE  ÎȘI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA… 

1.Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează 

aceleiași comunități. 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări). 

3.Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia. 

4.Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari. 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției. 

6. Profilul beneficiarului actual. 

 

B.EVOLUȚIA PROFESIONALĂ A INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI 

PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA. 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 

național și la strategia națională a autorității. 

2. Orientarea activității profesionale către beneficiar. 

3. Analiza principalelor direcții de acțiuni întreprinse. 

 

C. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI 

DE RESTRUCTURARE ȘI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI 

BUNĂ FUNCȚIONARE DUPĂ CAZ. 

1. Măsuri de organizare internă. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere. 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, 

evaloare, promovare, motivare/sancționare) 

5.Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor. 

6.Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau 

a altor organisme de control în perioada raportată. 

 

D.EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A 

INSTITUȚIEI 

1.Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 

contabil al perioadei raportate. 

2.Evoluția  valorii indicatorilor de performanță ai instituției în perioada 

raportată. 
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE 

PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE ÎN PROIECTUL DE 

MANAGEMENT. 

1. Viziune. 

2. Misiune. 

3. Obiective. (generale și specifice) 

4. Strategie culturală pentru întreaga perioadă de management. 

5. Strategie și plan de marketing. 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management. 

7.Proiecte din cadrul programelor. 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției planificate pentru perioada de 

management. 

 

F. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A 

INSTITUȚIEI, O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR 

TREBUI ALOCATE DE CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ȘI A 

VENITURILOR INSTITUȚIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE. 

1.Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

2.Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management. 

3.Analiza programului minimal realizat. 
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•Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea 

managementului de către Consiliul Judeţean Dolj, denumit în continuare 

autoritatea, pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”, denumită în 

continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.269/2009 cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 

ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

 •Modelul-cadru al Raportului de activitate este conform Ordinului nr. 

2799 / 10.12.2015 al Ministrului Culturii, ordin publicat în M.O. nr.962 / 

24.12.2015.  

 Analiza şi notarea raportului de activitate şi a intervalului se fac în baza 

următoarelor criterii de evaluare: 

 1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

şi în raport cu sistemul instituţional existent; 

 2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

 3. organizarea /sistemului organizaţional al instituţiei; 

 4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 

 5. strategia, programelor şi implementarea planului de acţiune pentru 

îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de 

autoritate; 

 6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă 

de management, cu menţionarea resurselor financiare de alocat de către 

autoritate. 

 •În conformitate cu prevederile contractului de management, înregistrat de 

Consiliul Judeţean Dolj cu nr.309/04.05.2020, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei cuprinsă între 05.05.2020 și 31.12.2020, 

reprezentând prima evaluare. 
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A.EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE  

ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 

Scopul Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti”  este acela de a 

reprezenta, promova și proteja cultura în țară și în străinătate, de a diversifica și 

dezvolta artele spectacolului, precum și de a asigura accesul egal la învățare pe 

toată durata vieții, în funcție de nevoile societății și ale comunității, precum și de 

cerințele individuale. 

Școala Populară de Arte și Meserii ,,Cornetti" inițiază și desfașoară 

programe de învațământ în domeniul educației artistice, în diverse genuri 

artistice (muzică, arte plastice, teatru, film, fotografie, coregrafie, etc.), în 

domeniul educației permanente, culturii tradiționale și al creației populare 

urmărind cu consecvență: 

- păstrarea, prin programe de școlarizare a specificului zonal și a cerințelor 

populației pe care o deservește; 

- instruirea și educația în domeniul artistic, cunoașterea și promovarea 

mesteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale și a celor moderne; 

- cultivarea  valorilor  și a autenticității creației populare contemporane și artei 

interpretative neprofesioniste în toate genurile (muzică, coregrafie, arte vizuale); 

- stimularea creativității și a talentului populației deservite și a elevilor cu cerințe 

speciale; 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional.     

   1.Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se 

adresează aceleiași comunități. 

 

Instituții de cultură: 

    •Centrul Județean  pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale 

Dolj. 

    •Filarmonica „Oltenia” Craiova . 

    •Teatrul Liric Craiova. 

    •Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristei Aman” Dolj. 

    •Muzeul „Olteniei” Craiova. 

    •Ansamblul „Maria Tănase”. 

 

Instituții de învățământ: 

    •Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” Craiova; 

    •Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova. 

    •Palatul Copiilor Craiova. 

    •Școala Gimnazială „Constantin Gheorghiță” Podari. 

    •Universitatea din Craiova. 

    •Liceul Tehnologic Special „Beethowen” Craiova. 

Primării: 

    •Primăria Podari. 

    •Primăria Piscul Vechi. 
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 Colaborările s-au concretizat prin încheierea de parteneriate și protocoale 

de colaborare. 

 Acordul de parteneriat încheiat cu Colegiul Național „Ștefan Velovan” are 

scopul de a promova cultura muzicală veche în rândul tinerilor, obiectivele 

colaborării fiind: 

-manifestarea unei atitudiuni favorabile față de orice formă de artă; 

-conștientizarea valorii oricărei forme de manifestare a culturii; 

-dezvoltarea unei atitudini pozitive față de informațiile primite; 

-conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la însemnătatea muzicii 

vechi; 

-dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; 

-înțelegerea, cultivarea și promovarea diversității culturale, istorice și artistice. 

 

 Parteneriatul încheiat de școală cu Primăria comunei Piscu Vechi și 

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii a fost inclus în programul 

Intereg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară numărul 2: „O 

regiune verde”, obiectiv specific 1.1: „Îmbunătățirea utilizării durabile a 

resurselor și a patrimoniului natural și cultural”. Colaborarea a avut în vedere 

realizarea proiectului „Amintiți-vă de război, apreciați-vă libertatea!” 
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 Parteneriatul educativ „Păstrătorii tradițiilor” încheiat cu Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj are ca scop 

realizarea următoarelor activități: 
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-ateliere de creație populară, gastronomică și dansuri populare; 

-tradiții și superstiții; 

 

 
 

 

 

 

 
 

-să ne păstram tradițiile- de vorbă cu batrânii satelor - activitate care prevede 

culegerea și înregistrarea de cântece vechi, strigături, zicători, descântece, 

obiceiuri legate de naștere, nuntă, înmormântare; 

-„Noi suntem români” dedicată zilei naționale; 

-sărbători de iarnă – studierea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă; 
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 -șezătoarea la români; 

 

 
 

 

 

 
 

-obiceiuri de dragobete; 

-tradiții pascale; 

-frumusețea și diversitatea portului popular. 

 Colaborarea cu Facultatea de Litere a Universității din Craiova dă 

posibilitatea studenților de la specializarea Teatru și Muzică să efectueze stagii 

de practică. 
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 Parteneriatele încheiate cu Liceul de Artă „Marin Sorescu” și Palatul 

Copiilor Craiova constau în realizarea unor proiecte educative – spectacole 

demonstrative susținute de elevi pentru elevi, care au ca scop promovarea 

tinerelor talente din rândul elevilor, menținerea și creșterea prestigiului 

instituțiilor implicate eficientizarea procesului instructiv educativ și modelarea 

personalității elevilor, formarea gustului estetic și muzical. 

 Au fost înființate secții noi atât la sediul școlii cât și externe care au dus la 

un număr mare de elevi, ajungând la 22 de discipline de studiu și 3 secții 

externe. 

 Protocoalele de colaborare încheiate cu Școala Gimnazială „Constantin 

Gheorghiță” Podari și Primăria Piscu Vechi au obiectivul realizării în comun a 

unor acțiuni instructiv-educative, cultural artistice, cultivarea valorilor și 

autenticității creației populare, stimularea talentului elevilor, dezvoltarea 

schimburilor culturale pe plan local, regional, județean, național și internațional. 

 Aceste protocoale s-au concretizat prin continuarea școlarizării pentru 

anul II de studiu al secției externe de dans popular Podari și înființarea unei 

secții externe de dans popular la Piscu Vechi.  

 

 
,,Dansul s-a născut deodată cu vorba şi cântecul, ba mai mult, dansul este mai 

vechi şi decât muzica.’’ (F. de Ménie). 

 

Dansul popular este una din valorile noastre culturale, una din tradiţiile cu 

care noi ne identificăm ca neam şi ţară. Când vorbim de dans trebuie să ne 

referim la dansul popular autentic şi aici nu se poate să nu te gândeşti şi la portul 

popular, la puritatea şi curăţenia tradiţiilor populare. 
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Muzica populară are un foarte bun impact asupra copiilor, având o linie 

melodică ușor de înteles, ritmată și armonioasă. La fel și dansul popular pe care 

noi dorim să-l transmitem și să-l păstrăm în valorile lui autentice. 

Am avut elevi care inițial erau atât de retrași și timizi, dar care în decurs 

de câțiva ani au devenit de nerecunoscut, nu doar prin faptul că au înfruntat 

frica, ci pentru că și-au dezvoltat spiritul de competiție.  

Dansurile populare românesti sunt, în totalitatea lor, de o foarte mare 

varietate, putând exprima spectaculos forța, temperamentul și iscusința 

poporului nostru. Beneficiile dansului asupra dezvoltării copilului sunt 

enorme. Ajută la concentrare și dezvoltă echilibrul, forța, coordonarea și 

flexibilitatea. Practicarea constantă a dansului dezvoltă și tonifică toate grupele 

de mușchi și contribuie la creșterea și modelarea armonioasă a corpului celui 

mic. Un alt avantaj care trebuie luat în considerare este faptul că dansul este o 

formă de distracție și relaxare. Copiii au posibilitatea de a se distra și a se amuza 

alături de alți copii. Prin dans ei își manifestă trăirile și se descarcă psihologic de 

micile lor probleme copilărești. 

Dezvoltă responsabilitatea și îmbunătățește memoria. Mai ales când este 

vorba de lecții la anumite ore și în anumite zile, de figuri de dans care trebuie 

învățate exact așa cum arată profesorul, până la perfecțiune, de reguli interne 

care trebuie respectate. Iar repetițiile le stimulează și mai mult memoria.  

Dansurile rezolvă inclusiv anumite probleme medicale precum: mersul 

incorect, poziția deficitară a coloanei vertebrale (cifoză, scolioză, lombalgie), 

tulburări de echilibru, tulburări de tonus muscular, întărește sistemul osos, crește 

imunitatea copiilor. 

       Prin dansurile populare, dorim să-i familiarizăm pe copii cu elemente ale 

acestei părți importante ale folclorului nostru, contribuind astfel la  formarea si 

consolidarea  sentimentelor patriotice ce trebuie sădite în sufletul copiilor prin 

participarea  lor directă, activă la menținerea mereu vie a tradițiilor  culturii 

noastre  populare, ca și la dezvoltarea ei continuuă. Cursurile de dans popular se 

desfășoară pe o perioadă de 2 ani, perioadă în care ne dorim ca dansul popular 

autentic să fie ridicat la rang de cinste. 

Obiectivul general îl reprezintă deschiderea către oferta educaţională, 

sensibilizarea cursanților, descoperirea, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor 

generaţiilor următoare. 

Dincolo de actul artistic, dansul înseamnă folosirea mișcării coregrafice 

drept modalitate de îmbunătățire atât a abilității de exprimare emoțională, cât și 

a puterii de interacțiune socială. Dansul pune împreună puterea mișcării și 

dezvoltarea personală, pentru că lecțiile de dans oferă oportunități unice pentru 

autoexprimare, comunicare și interacțiune. Vârsta şcolară mică este considerată 

cea mai importantă pentru acumulare de impresii puternice şi pentru formare de 

priceperi şi deprinderi . Răspunsul natural al unui copil este mişcarea, iar 

mişcarea necesită coordonare, spaţiu şi muzică. Dansul şi muzica sunt cele mai 

complexe dintre arte. Acestea produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere, 
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confort. Dansul popular își propune să îmbine armonios libertatea copiilor cu 

buna dispoziție, astfel încât aceștia să se bucure de ceea ce fac. 

Amintirea participării la primele serbări și concursuri în copilărie vor 

rămâne în sufletul copiilor toată viața. Pe de altă parte, imaginația bogată a 

copiilor îi va face să viseze și să aspire să devină buni dansatori, să facă parte 

din echipele care fac cunoscute dansurile noastre populare. 

Școala Populară de Arte și Meserii ,,Cornetti’’ își dorește să educe gustul 

celor mici către frumusețea și diversitatea dansului popular românesc, iar munca 

lor este și va  fi răsplătită prin participarea la diverse spectacole, concursuri si 

târguri cu specific popular. Dansurile populare oferă copiilor posibilitatea de a 

participa frecvent la diverse concerte și concursuri naționale și internaționale. 

Astfel, ei ajung să aibă parte de ieșiri pe marile scene, iar fiecare succes 

înregistrat îi ajută să își consolideze încrederea în forțele proprii.  

Această secție de dans popular  a Școlii Populare de Arte si Meserii 

,,Cornetti’’a înființat și format   de-a lungul anilor mai multe ansambluri 

folclorice: ,,Brâulețul fetelor’’, ,,Oltenașii”, ,,Brâulețul”, ,,Mugurașii”,,,Oltenașii 

de la Jiu”. 

Deși ansamblurile noastre de dans popular sunt de vârstă mică, am avut 

curajul și bucuria de a participa la diverse târguri populare, concursuri 

interjudețene și festivaluri folclorice regionale și naționale. 
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Secția Externă de dans popular, a Școlii Populare de Arte și 

Meserii CORNETTI Craiova, din localitatea Piscu Vechi, care 

cuprinde Ansamblul Artistic Trestioara și cetele de călușari, a fost 

înființată la începutul anului școlar 2020 – 2021. 

 „Se spune că popoarele care își uită tradiția sunt sortite pieirii.” 
Dansul popular împreună cu cântecul popular va fi şi peste veacuri prezent 

în viaţa satului la diverse evenimente din viaţa oamenilor şi a satului când tineri 

şi vârsnici în costume naţionale încearcă să salute anul care abia începe - 

interpretând diferite dansuri, cântece şi strigături. 

Ne–am propus ca prin activitatea acestei secții externe, cu sprijinul 

primăriei, consiliului local, al părinților, bunicilor și străbunicilor copiilor și 

tinerilor care frecventează cursurile, al Școlii gimnaziale Piscu Vechi, al 

lăutarilor din localitate, să promovăm dansurile populare, să ducem mai departe 

cu mândrie cântecele bătrânești, portul popular, să promovăm folclorul autentic, 

tradițiile și obiceiurile din Piscu Vechi, Pisculeț, din Lunca Dunării ( lunca 

județului Dolj ) și din sudul Olteniei. 

Obiectivele principale sunt dezvoltarea capacităţii copiilor de a interpreta 

dansuri populare, stimulând inteligenţe multiple, formarea sentimentului de 

mândrie, respect faţă de folclorul tradiţional şi frumuseţea acestuia. 

 Ne dorim ca elevii acestei secții externe să manifeste dragoste faţă de 

obiceiurile şi tradiţiile româneşti, să achiziţioneze și să confecționeze costume 

necesare dansului popular, să-şi însuşească strigături specifice dansurilor 

populare, să înveţe elementele de bază ale dansului popular, să prezinte 
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spectacole în școală‚ în cadrul comunităţii locale și în diferite spectacole și 

festivaluri locale, regionale, naționale și internaționale. 

Și, din fericire, ceea ce ne-am propus, am început să realizăm cu succes. 

 

 
 

Am găsit la Piscu Vechi o deschidere deosebită din partea familiilor 

elevilor  înscriși la cursurile școlii. În afară de cursurile de dansuri populare, am 

desfășurat o serie de activități privind renașterea și transmiterea din generație în 

generație a tradițiilor, datinilor și obiceiurilor străvechi, cu participarea și 

implicarea directă a părinților, bunicilor și rudelor elevilor. Am desfășurat și 
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avem în desfășurare o serie de șezători, ateliere de creație populară, de artă 

populară, de confecționat mărțișoare și ateliere gastronomice. 

 Secția externă Piscu Vechi desfășoară în cadrul Școlii Populare de Arte și 

Meserii CORNETTI Craiova o serie de parteneriate locale, regionale, naționale, 

dar și un parteneriat transfrontalier cu Bulgaria. 

 Elevii Secției externe Piscu Vechi au participat fizic în cadrul proiectului 

transfrontalier România – Bulgaria „Amintiți-vă de război, apreciați-vă 

libertatea”,  unde au obținut o diplomă de participare și o distincție. 

Protocol de colaborare încheiat cu Liceul Tehnologic Special 

”Beethoven”, Craiova, care are ca obiectiv realizarea în comun a unor acțiuni 

instructiv-educative, cultural-artistice, cultivarea valorilor și stimularea 

talentului elevilor cu nevoi speciale. 

Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” reprezintă cadrul 

instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor copiilor, tinerilor 

și membrilor comunități prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate 

copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul special (secții 

externe – Liceul Tehnologic „Beethoven”). 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, 

puncte slabe, oportunități, amenințări). 

 

2.a Mediul intern 

- Cultura organizaţională: 

 - activităţile proiectate şi strategia de dezvoltare au urmărit respectarea 

tradiţiei şcolii şi promovarea valorilor (morale, culturale, artistice, etc.); 

- în cadrul proiectelor s-a pus problema şi a reorganizării 

compartimentelor instituţiei. 

- Dezvoltarea curriculară: 

 - au fost respectate programele analitice elaborate de Ministerul Culturii; 

 - planificările calendaristice semestriale au fost făcute corect, la timp şi au 

fost avizate de şefii de catedre; 

 - oferta educaţională şi culturală a fost adaptată pentru a capta interesul 

elevilor şi al viitorilor potenţiali elevi (care au asistat la manifestările artistice: 

minispectacole, microrecitaluri, expoziţii). 

- Resurse financiare: 

 - bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit şi gestionat correct; 

 - Şcoala a beneficiat în realizarea obiectivelor propuse de sprijin financiar 

şi de consiliere din partea Consiliului Judeţean Dolj. 

- Resurse umane: 

 - personal didactic calificat; 

 - evaluarea anuală a fost facută la timp şi corect. 

2.b. Mediul extern 

- Identificarea şi descrierea comunităţii: 
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 - şcoala s-a adresat cu  oferte de învăţământ artistic comunităţii locale din 

Craiova, județului Dolj și chiar judeţelor limitrofe; 

 - elevii şcolii, proveniţi din localităţi şi medii diferite, au avut în comun 

dorinţa de pregătire artistică la standarde cât mai bune; 

 - elevii şcolii au vârste diferite (7 –35 ani), ocupaţii şi domicilii diferite. 

 - şcoala are o locaţie privilegiată în centrul Craiovei; 

 - şcoala are o bună tradiţie şi un bun renume atât în ceea ce priveşte 

rezultatele artistice (în pregătirea de bază, participare la diverse concursuri, 

audiții, expoziţii, festivaluri, etc.), în disciplina şi seriozitatea elevilor, în 

pregătirea şi dăruirea profesorilor; 

 - şcoala este permanent interesată de promovarea propriei imagini în 

rândul elevilor, studenţilor sau tinerilor talentaţi; 

 - există o permanentă legătură activă şi benefică între şcoală şi societatea 

civilă concretizată prin mediatizarea eficientă a activităţi şcolii şi a colaborării 

cu celelalte instituţii, mediatizare făcută prin posturile de televiziune locală, prin 

radio, articole de presă și mediul on-line.. 

2.c. Puncte tari 

*profilul unic-învăţământ vocaţional - al Şcolii Populare de Arte și Meserii 

“Cornetti” în Dolj; 

*renumele instituţiei “Cornetti” și prestigiul de care se bucură de peste 109 ani; 

*sediu propriu în centrul municipiului Craiova; 

* elevi talentaţi, cu aptitudini şi dorinţă de perfecţionare; 

*existenţa în rândul elevilor, a participărilor şi premiilor câștigate la diverse 

festivaluri, concursuri locale sau naţionale; 

* catedrele didactice sunt ocupate  de profesori calificaţi; 

*cadrele didactice au o bogată experienţă în mişcarea artistică, sunt  ataşate şi 

devotate şcolii. Activitatea cultural-educativă se desfăşoară ca o extensie 

firească a muncii la catedră; 

* oferta educaţională a şcolii a corespuns şi s-a adaptat nevoilor cursanţilor, 

cererilor parinţilor şi comunităţii; 

* inserţia socio-profesională a absolvenţilor este bună şi dependentă de oferta 

locală şi naţională a pieţei de muncă (cameramani TV, fotoreporteri, moderatori 

şi realizatori de emisiuni, agenţii de publicitate, în coruri şi ansambluri ale 

instituţiilor sau formaţii independente, etc.); 

* reuşita absolvenţilor Şcolii Populare de Arte și Meserii Cornetti  la admiterea 

în învăţământul superior (arte plastice, arhitectură, procesare imagine, muzică); 

* calitatea foarte bună a resurselor materiale (dotare cu mobilier, instrumente 

muzicale, informatizare, etc.) pentru desfășurarea unui învățământ de calitate și 

susținerea evenimentelor interne și externe; 

* taxe accesibile pentru cursanți; 

* relaţia optimă a cadrelor didactice cu elevii şi receptivitatea personalului 

didactic faţă de noutăţi (îmbogăţirea repertoriului, documentare la zi, etc.); 

* implicarea şcolii în programe regionale;  
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* existenţa de programe de formare a managerilor şi de perfecţionare 

profesională; 

* Craiova centru universitar; 

* disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria formare profesională şi 

pentru aplicarea noilor principii didactice; 

* dorinţa unor elevi de a atinge performanţe; 

* resurse financiare suficiente (alocaţii şi venituri proprii); 

*este implementat controlul managerial intern; 

*posibilitatea și capacitatea de a lucra individual și în grup cu cursanții; 

*site și pagină Facebook. 

2.d.Puncte slabe 

* insuficienta implicare a unor elevi în propria formare; 

* nivel scăzut de pregătire, generală şi în domeniul muzicii, constatat la unii 

elevi din învăţământul gimnazial /liceal care sunt şi elevi ai şcolii; 

*sala de festivităţi cu număr redus de locuri pentru spectator (35); 

* nediferenţierea la nivelul percepţiei individuale a sensului cuvântului 

“meserii” aflată în titulatura şcolii şi care se referă de fapt la meşteşuguri 

tradiţionale: olărit, cusut-ţesut, împletituri, cioplituri-sculpturi în lemn, os, corn, 

piatră, etc.; 

2.e.Oportunități 

* subordonare față de Consiliul Județean Dolj, ceea ce poate conferi prestigiu și 

vizibilitate; 

* dezvoltarea învăţământului superior de artă în România; 

* disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria formare profesională şi 

pentru aplicarea principiilor noi; 

* dorinţa unor elevi de a atinge performanţe; 

* existenţa unor cluburi, asociaţii cu caracter cultural, artistic educative; 

*contextual naţional şi european la care se pune bază pe arta şi cultura 

tradiţională, pe identitatea naţională şi interesul comunităţilor pentru reînvierea 

tradiţiilor, obiceiurilor şi aducerea la zi a istoriei; 

*parteneriate și colaborare benefică cu instituții cultural locale: Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Ansamblul ”Maria 

Tănase”, Filarmonica ”Oltenia”, Teatrul Liric; 

2.f.Ameninţări  

*legislația privind desfășurarea activității așezămintelor culturale este insuficient 

aprofundată și instabilă; 

*mediul economic local insuficient dezvoltat; 

*scăderea numărului de cursanţi ca urmare a crizei economice şi a plecării unui 

număr mare de tineri în străinătate. 

*retrageri, întreruperi şi amânări de şcolarizare cerute motivat de cursanţi. 
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3.Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea 

acesteia. 

 Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” Craiova are 

permanent în vedere faptul că cea mai eficientă promovare pe termen mediu și 

lung a activității școlii este reprezentată de calitatea personalului didactic, de 

modul și maniera atractivă prin care sunt transmise cunoștințele către 

beneficiari, precum și de profesionalismul cu care cadrele didactice, dar și 

personalul nedidactic abordează comunicarea cu elevii. 

 Numărul elevilor a crescut considerabil prin popularizarea ofertei școlare, 

înființarea paginii de facebook a școlii precum și actualizarea permanentă a site-

ului școlii, astfel că au fost ocupate toate posturile din grila de salarizare 

prevăzută pentru școală. 

 În privința acțiunilor concrete întreprinse regăsim atât realizarea prin forțe 

proprii de materiale publicitare (afișe, pliante, revista școlii), întreținerea site-

ului școlii și a paginii de Facebook.  

 După fiecare manifestare (audiții, minispectacole, expoziții) s-au realizat 

imagini și scurte filmulețe care au fost postate atât pe pagina de Facebook, cât și 

pe site-ul școlii. 

 Detalierea activităților de promovare: 

-actualizarea permanentă a site-ului Școlii Populare de Arte și Meserii 

www.școalacornetticraiova.ro, având un important rol de prezentare a 

activităților cultural artistice și de informare privind oferta educațională a școlii 

în rol de comunicare între școală, cursanți și membrii comunității. 
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-publicarea permanentă a activităților și noutăților despre școală pe pagina de 

facebook. 
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-realizarea de afișe, pliante și alte materiale de promovare a ofertei educaționale 

și distribuirea acestora în instituții de învățământ, instituții publice din Craiova și 

Județ. 

-realizarea de pliante pentru fiecare activitate cultural-educațională organizată de 

școală. 

-s-a realizat revista școlii, publicație semestrială, care își propune să prezinte 

într-un mod cât mai complex activitatea școlii în așa fel încât atunci când 

cursanții vor călca pragul acestei instituții să aibă impresia că pășesc într-un loc 

cu totul familiar, de unde pot să se inspire, să cunoască valorile culturale ale 

artei tradiționale, toate îmbrăcate în aura protectoare a modernismului. 

Revista este menită să prezinte experințe și lucrări ale elevilor care cresc 

frumos alături de profesorii lor și care validează fără drept de apel activitatea 

didactică a întregului colectiv. Ei sunt rostul și motivul mecanismului care 

funcționează aici, căci prin ei ne împlinim profesional. În cadrul revistei s-au 

publicat și se vor publica amintiri despre reprezentanți de seamă ai muzicii și 

artelor vizuale, personalități a căror valoare este incontestabilă deoarece munca 

lor dăinuiește peste veacuri, iar numele lor este recunoscut de orice om de rând. 
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Pentru furnizarea produselor şi serviciilor culturale, Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii  „Cornetti” Craiova a înființat în anul 2020 următorele 

formațiuni artistice: ANSAMBLURI de dans și un TARAF: 

a)Taraful „Școala Cornetti” – organizează și participă la spectacole, 

festivaluri, manifestări cultural-artistice la nivel local, regional, județean, 

național și internațional. 

 Este format din profesori, precum și din cei mai valoroși cursanți ai școlii. 

 Componența Tarafului „Școala Cornetti” este desemnată, la începutul 

anului școlar, prin decizia managerului . 

 b)  Ansamblul „Trăistioara” și Ansamblul de călușari „Ceata de Călușari” 

– funcționează în cadrul secției externe Dans popular a Școlii Populare de Arte 

și Meserii „Cornetii” Craiova - în comuna Piscu Vechi.  

 Cele două Ansambluri menționate mai sus  organizează spectacole și 

manifestări cultural artistice la căminul cultural – sala de spectacole Piscu Vechi, 

sală pusă la dispoziție secției externe „Cornetti”  prin protocol de colaborare cu 

autoritatea locală. 

 De asemenea, participă la festivaluri, concursuri cultural-artistice, datini și 

obiceiuri, la nivel local, regional, județean, național și internațional. 

c)Ansamblul „Mugurașii” și Ansamblul „Oltenașii de la Jiu” funcționează 

în cadrul secției Externe Dans popular a Școlii Populare de Arte și Meserii 

„Cornetti” Craiova – în comuna Podari, Școala Gimnazială „Constantin 

Gheorghiță” Podari. 

 Cele două ansambluri organizează spectacole și manifestări cultural-

artistice la Sala de festivități a Școlii Gimnaziale „Constantin Gheorghiță” 

Podari, sală pusă la dispoziție, pe perioada desfășurării acestor manifestări, 

precum și pentru repetiții prin protocol de colaborare cu autoritatea locală și 

Școala Gimnazială „Constantin Gheorghiță” Podari. 

De asemenea, participă la festivaluri, concursuri cultural-artistice, datini și 

obiceiuri, la nivel local, regional, județean, național și internațional. 

 Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” pentru realizarea 

obiectivelor culturale, desfăşoară următoarele activităţi: 

a) Organizează şi susţine spectacole asigurând o ofertă culturală diversificată  

în ceea ce priveşte tipurile de spectacol, în funcţie de publicul căruia i se 

adresează; 

b) Organizează şi susţine spectacole atât pe plan local cât şi judeţean;  

c) Promovează creşterea şi diversificarea ofertei şi consumului cultural, prin 

atragerea membrilor comunităţii; 

d) Dezvoltă şi susţine programe şi proiecte împreună cu alte instituţii locale, 

judeţene şi de cultură; 

e) Realizează sau găzduieşte proiecte cultural-artistice în colaborare cu artişti 

şi instituţii din ţară; 

f) Satisfacerea nevoii de educaţie muzicală în comunitate prin organizarea 
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de concerte promoţionale la sediu, în alte localităţi sau în aer liber; 

g) Taraful organizat de instituție sau cu care instituția colaborează, soliști și 

formații artistice care pot participa la spectacole organizate de Școala Populară 

de Arte și Meserii „Cornetti”. 

h) Dezvoltă schimburi culturale pe plan judeţean şi naţional.  

TARAFUL, ANSAMBLURILE artistice de muzică şi dansuri, înfiinţate şi 

organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” au următoarele 

atribuţii principale: 

1. Participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale ale şcolii sau 

cele realizate în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi colaborărilor; 

2. Promovează tradiţiile muzicale şi valorile culturale ale poporului 

român prin participarea la activităţi artistice şi culturale; 

3. Susţin activităţi artistice care contribuie la formarea şi educarea 

publicului; 

4. Interpretarea corectă a partiturii, respectarea indicaţiilor muzicale; 

5. Cunoaşterea diverselor stiluri, tehnici muzicale şi a întregului 

repertoriu; 

6. Întreţinerea formei vocale şi fizice, muzicalitate, dicţie, pe care le 

cultivă şi le păstrează prin studiu individual, colectiv, solfegiu, vocalize, iniţiere 

vocală; 

7. Participarea la toate repetiţiile şi spectacolele stabilite de conducerea 

instituţiei, precum şi la alte manifestări cultural-artistice programate; 

8. Manifestă responsabilitate pentru buna funcţionare a instrumentelor 

muzicale, manipularea şi păstrarea repertoriului şi a bunurilor materiale. 
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4.Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari. 

 În vederea cunoașterii categoriilor de beneficiari, am realizat următoarele 

activități: 

 - implementarea unei baze de date interne de monitorizare și stocare a 

informațiilor cu privire la cursanți; 

 - realizare la începutul fiecărui an școlar a unei statistici  pe vârste, 

ocupații, mediul urban sau rural. 

Statistica cuprinde analize ale populaţiei şcolare pe vârste, ocupaţii şi 

mediul /domiciliu (urban, rural). 

» Grupe de vârste     »▪»▪» DOMICILIU 

între 7 şi 19 ani - 362 cursanţi                    urban   - 258 cursanţi 

între 20 şi 30 ani -   67 cursanţi    rural  - 194 cursanţi 

peste 30 ani  -   23 cursanţi 

TOTAL                    452 cursanţi  TOTAL          452 cursanţi 

»▪» Ocupaţional 

învăţământ primar şi gimnazial    – 166 cursanţi 

liceu       -   179 cursanţi 

studenţi – masteranzi    -     30 cursanţi 

salariaţi      -     36 cursanţi 

şomeri – fără ocupaţie    -     41 cursanţi 

TOTAL                       452 cursanţi 

 

 

STATISTICII (oct. 2020) 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
Disciplina de studiu / 
Profesor 

După vârstă După forma de şcolarizare Loc de muncă Domiciliu 
7-19 
ani 

20-30 
ani 

Peste  
30 ani 

Clasele  
I-VIII 

Liceu Studenţi 
/masteranzi 

Salariaţi Şomeri 
/fără  
ocupaţie 

Urban   Rural  

1. Artă cinematografică 
/Bănuți Emil 

11 5 2 1 7 5 4 1 16 2 

2.a. Actorie / Laura 
Dumitrescu  

6 2 3 1 5 2 3 - 9 2 

2.b. Regie / Laura 
Dumitrescu 

1 1 - - 1 1 - - 2 - 

3.a. Dans clasic /Floarea 
Negrea  

10 - - 9 1 - - - 10 - 

3.b. Dans clasic /Floarea 
Negrea 

7 - - 1 6 - - - 7 - 

4.a Grafică /Alfred Rece / 27 7 3 1 24 3 6 3 34 3 

4.b Grafică /Cătălin Solcan  1 2 1 - 1 1 2 - 4 - 

5.a Pictură /Cătălin Solcan  14 2 2 5 8 2 1 2 16 2 

5.b Pictură  /Cătălin 
Solcan /Liceul 
„Betthoven”  

9 2 - - 11 - - - 7 4 

6. Canto clasic /Iosub 
Anca  

2 4 1 - 2 2 2 1 3 4 

7. Canto muzică uşoară 
/Cristian Tălîngă 

17 3 - - 15 1 1 3 18 2 

8.a Canto popular /Dincu 
Ioana  

6 5 1 - 6 1 2 3 6 6 
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8.b Canto popular /Petrică 
Ceche  

7 7 1 - 4 - 2 9 6 9 

8.c Canto popular /Titu 
Badea  

9 5 1 - 6 3 1 5 7 8 

8.d Canto popular /Eugen 
Tudor  

5 1 - 1 4 - - 1 2 4 

9.a Pian /Camelia 
Săndulescu  

16 - - 9 6 - - 1 14 2 

9.b Pian /Răducan Cosmin 12 2 - 11 1 1 1 - 8 6 

9.c. Pian /Claudian Bumbu  14 - - 10 4 - - - 12 2 

9.d Pian /Roxana Mândru 14 1 - 12 2 1 - - 11 4 

10.a Vioară /Lefteroglu 
Georgică 

11 2 - 5 5 - - 3 7 6 

10 b Vioară /Stanciu 
Marius 

11 2 - 5 6 1 1 - 6 7 

11a. Acordeon /Florin 
Untar 

10 3 1 2 8 1 2 1 3 11 

11.
b. 

Acordeon /Stoian Nelu 7 1 1 1 4 2 1 1 6 3 

12.a Chitară/Ana Tudora  9 3 - 2 7 2 1 - 11 1 

12.
b. 

Chitară /Ion Boată  14 - 3 7 7 - 3 - 15 2 

13. Orgă /Eugen Tudor 12 2 - 6 6 - 1 1 6 8 

14 Clarinet /Stoian Sorin - 1 1 - - - 2 - 2 - 

15.a
. 

Saxofon /Stoian Sorin  6 2 2 - 6 - - 4 5 5 

15.
b. 

Saxofon /Marian Popa 5 2 - - 5 1 - 1 4 3 

16.a
. 

Dans popular - Piscu 
Vechi /Popescu 
Camelie 

33 - - 21 11 - - 1 1 32 

16.
b 

Dans Popular -Com. 
Podari /Grigorie Ileana  

56 - - 56 - - - - - 56 

TOTAL 362 67 23 166 179 30 36 41 258 194 

TOTAL GENERAL 452 452 452 

 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției. 

Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” reprezintă cadrul 

instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor copiilor, tinerilor 

și membrilor comunității prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate 

copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul special (secții 

externe – Liceul Tehnologic „Beethoven”). 

Școala fiind o instituție de învățământ non formal se adresează și 

publicului interesat de artă și cultură ca hobby sau activitate cu miză de 

dezvoltare personală. 

  

6. Profilul beneficiarului actual. 

 În contextul actual Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova 

și-a diversificat aria de servicii oferite publicului datorită utilizării noilor 

tehnologii, beneficiarii putând fi structurați astfel: 

a)utilizatori direcți, care beneficiază de serviciile tradiționale și moderne; 

b)utilizatori indirecți, care beneficiază de serviciile oferite de școală de la 

distanță prin intermendiul paginii web, prin e-mail sau Facebook  - rețele 

sociale; 
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 Vârstele standard pentru înscrierea la cursurile școlii: 

MUZICĂ 

- canto clasic, muzică ușoară, muzică populară: 16 - 30 ani 

- acordeon, instrumente de suflat, orga electronică: 14 - 35 ani 

- chitară clasică: 13 – 35 ani 

- pian, vioara: 10 - 25 ani 

- ansamblu instrumente, ansamblu coral: 10 - 30 ani 

ARTE VIZUALE: 

TEATRU 

- actorie,  regie-teatru: 14 - 35 ani 

ARTA PLASTICA 

-grafică-desen arhitectural: 15 - 35 ani  

-design vestimentar: 15 - 35 ani 

-pictură: 12 - 35 ani 

COREGRAFIE 

- dans clasic (balet): 7 - 12 ani 

-dans modern 10 - 25 ani 

-dans de societate 9 -30 ani 

- dans popular: 8 - 35 ani 

ARTĂ: 

-fotografică și cinematografică: 16 - 35 ani 

La toate disciplinele pot fi primiți candidați ce depășesc sau nu îndeplinesc 

limita de vârstă prevăzută la fiecare disciplină de studiu, numai în cazul în care 

posedă tehnică interpretativă și de creație avansată, ținându-se seama de 

posibilitățile lor de dezvoltare. Dispensele de vârstă se acordă cu aprobarea 

conducerii școlii. 
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 B. EVOLUȚIA PROFESIONALĂ A INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI 

PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA: 

 1.adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale 

la nivel național și strategia culturală a autorității: 

Politica culturală reprezintă setul de orientări generale și coerente cu 

privire la dezvoltarea sectorului cultural. Ea este întotdeauna un sistem de 

referință pentru acțiunea culturală. În contextul societății democratice, politica 

culturală este rezultatul unui proces de structurare a opțiunilor si obiectivelor 

colective referitoare la dimensiunea culturală a ansamblului social. 

Într-o accepțiune unanimă, cultura reprezintă ".întregul complex de 

elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale și emoționale ce 

caracterizează o societate sau un grup social. Cultura include nu numai artele si 

literatura, ci și moduri de viată, drepturile fundamentale ale omului, sistemele 

de valori, tradiții și credințe”. 

În elaborarea politicii și a strategiilor culturale se impune o viziune nouă, 

pluralistă, asupra culturii: 

•Cultura este un factor de dezvoltare socială și comunitară; în contextul 

dezvoltarii durabile, cultura are multiple funcțiuni si implicații. 

•Cultura este un factor al calității vietii; orice evaluare a standardelor de 

calitate a vieții individului, a colectivității și a societăților trebuie să ia în 

considerare acest indicator. 

•Cultura trebuie privită ca mod de viață al individului și al societăților - un 

element prin care acestea se diferențiază. 

•Cultura este expresia identității (individuale, de grup, regionale, naționale 

etc.) și miză a diversității și diferenței, valori esențiale care trebuie asumate și 

susținute prin demersuri și programe pro-active. 

•Cultura contribuie la structurarea societății și a personalității umane. 

•Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale și în 

respingerea oricărei forme de excluziune si marginalizare. Cultura este o forță de 

coeziune socială. 

•Cultura ca și componentă a sistemului social, determină toate celelalte 

componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) și este 

determinată la rândul său de acestea. 

Cultura ca sistem facilitează evaluarea faptelor și acțiunilor culturale în 

termeni de input, output si feedback și implicit determinarea eficacității acțiunii 

culturale. 

Strategia culturală constă în proiectarea unui sistem de acțiuni care asigură 

realizarea obiectivelor pe termen mediu si lung. Eficiența strategiei depinde de 

concordanța între obiective și resursele existente. În acest sens, strategia 

culturală presupune o mai buna repartizare a responsabilităților între indivizi, 

colectivități, grupuri asociative și structurile autorităților publice.  
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Din prevederile cuprinse în instrumentele juridice  în materie reiese că orice 

analiză a drepturilor culturale trebuie să pornească de la drepturile de bază, care 

sunt în același timp drepturi individuale și drepturi colective: 

•Dreptul de acces la viața culturală. 

•Dreptul de participare la viața culturală. 

•Dreptul la respectul identității culturale. 

•Dreptul fiecărei persoane de a se identifica cu o comunitate culturală. 

•Dreptul de acces la patrimoniul cultural. 

•Dreptul la protecția activităților creatoare. 

•Dreptul la protecția proprietății intelectuale. 

•Dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea pentru artă 

•Dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la 

mobilitate a creatorilor și artiștilor și a creațiilor lor. 

Consiliul Judeţean Dolj, în sensul celor enumerate mai sus are definite 

următoarele direcţii de acţiune: 

 •Susţinerea, protejarea, promovarea actului creator. 

 •Protejarea identităţii culturale a minorităţilor naţionale. 

 •Promovarea tradiţiilor şi creaţiei populare. 

 •Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional. 

 •Dezvoltarea relaţiilor culturale în scopul promovării identităţii culturale a 

comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 •Dezvoltarea relaţiilor culturale cu alte ţări. 

 Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” Craiova răspunde menirii 

pentru care ea a fost inființată în urmă cu 109 ani, prin organizarea de cursuri de 

educație permanentă în domeniul artelor muzicale, artelor plastice și coregrafice 

pentru cursanții din toate categoriile sociale, profesionale, religioase și etnice. 

 Conform legislației Școala funcționează ca instituție de cultură de rang 

județean care oferă produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea 

nevoilor cultural comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de 

participare a cetățenilor la viața culturală. 

 Pentru realizarea obiectivelor, începând cu anul școlar 2020- 2021, școala 

a introdus noi specializări (clarinet, design vestimentar, vioară muzică populară, 

dans de societate, regie-teatru) și s-au reluat cursurile, întrerupte pentru un an de 

zile, la clasa de dans clasic. S-au înființat Taraful Școlii și Ansamblurile de dans 

popular de la secțiile externe. 

Politicile culturale naţionale /regionale /judeţene sunt vizibile prin 

programe şi acţiuni. Participarea Şcolii  Populare de Arte și Meserii „Cornetti” 

atestă implicarea culturală şi dovedesc adaptarea la direcţiile autorităţii şi la cele 

naţionale /europene. 
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 Premii şi participări la festivaluri şi concursuri în 2020 
 

NR. 

CRT. 
Numele şi prenumele Festival /concurs Premiul 

1. Vochița Maria Festivalul Concurs Județean „ART-

CRAIOVA”, desfășurat on-line, ediția a V-

a, activitate cultural-artistică organizată de 

I.S.J. Dolj. 

16.05.2020 

Premiul I 

2. Gârju Rareș Premiul I 

3. Șoavă Rareș Premiul I 

4. Cârstea Elena  

 

Festival Național „Voce de artist”, ediția a 

IV- a, organizator Club Doralistar, 

13.06.2020 

Premiul I, 

La secțiunea 

Pop 

Internațional 

5. Cârstea Elena Trofeul 

secțiunii, 

idolul MEN 

Pop Român 

6. Badea Alexandra Maryellen Virtual Word Championships of 

Performing Arts 2020, august 

Certificat 

7. Badea Alexandra Maryellen Festival de Arte Scenice ”Magia Verii”, 

16.08.2020 

Trofeul 

categoriei  

15-16 ani 

8. Secția Externă Dans 

Popular Piscu Vechi 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria, 

„Amintiți-vă de război, apreciați-vă 

libertatea”, cofinanțat de Uniunea 

Europeană prin Fonduri de Dezvolatre 

Regională 

Diplomă de 

participare 

9. Badea Alexandra Maryellen Festivalul Online de Interpretare Muzicală 

Pentru Copii ”Etno Show” ed. A V-a 2020 

Trofeul 

categoriei 

10. Badea Alexandra Maryellen Concursul ”Tu ai grijă de mine, eu cânt 

pentru tine” 

Premiul I 

11. Badea Alexandra Maryellen Preparing Star Festival Trofeul 

categoriei  

15 ani 

12. Badea Alexandra Maryellen Concursul Internațional Online de Muzică 

Ușoară pentru Copii și Tineret ”Bucuriile 

Muzicii”, ed.a III-a, 2020 

Premiul II 

Locul II 

13. Papură Stela Concursul Național de Pictură și Grafică 

„Vespasian Lungu”, ediția a 25-a, Brăila 26 

noiembrie 2020 

Diplomă 

pentru 

participare 

14. Badea Alexandra Maryellen MASTERCLASS ENTERTEIMENT 

DEBUT, ediția a X a Brașov, 14-15 

noiembrie 2020 

Diplomă de 

masterclass 

15. Badea Alexandra Maryellen Concurs on-line Internațional de 

Interpretare „Muzica ne poate uni”, ediția a 

II-a, Pecica, decembrie 2020 

Premiul 

Golden 

16. Pricină Răboveanu Radu Premiul III 

17. Burci Alina Florentina Concurs ”Poveste de iarnă”, ed. I,2020 Premiul III 
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2.Orientarea activității profesionale către beneficiari: 

Contexul social în care funcționează Școala Populară de Arte și Meserii  

„Cornetti” determină permanent conducerea să analizeze tendințele care se 

manifestă în societate pentru a oferii servicii educaționale și culturale de bună 

calitate și adecvată pentru a capta cât mai mulți cursanți. 

 Școala de Arte și Meserii „Cornetti” Craiova, în anul 2020, a diversificat 

oferta educațională.  
 

3.Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 

Întreaga populaţie şcolară, începând chiar cu anul I de studiu, este 

beneficiara unor programe analitice competente şi atractive, este corect 

îndrumată didactic şi metodic, este informată la timp şi competent despre 

acţiunile clasei şi instituţiei.  

       Profesorii claselor au avut în vedere elementele specifice vârstei şi 

timpului disponibil al elevilor pentru a asigura o corectă şi temeinică însuşire a 

materiei predate la clasă. Au fost aplicate metode moderne de stimulare a 

activităţii şi de alocare a unui timp suplimentar pentru elevii cu situaţii speciale.  

Au fost făcute recuperări de ore pentru elevii care au absentat din motive 

obiective şi repertoriul muzical distribuit atât pe criteriul alegerii personale a 

elevului, al valorii acestui repertoriu precum şi al capacităţilor reale de însuşire 

şi prezentare /interpretare.  

Pentru clasele de arte vizuale nu au fost impuse restricţii cu privire la 

creaţia liberă şi s-a asigurat consiliere pentru a se finaliza favorabil concepţia 

grafică, picturală, filmică sau coregrafică din gândirea elevului.  

       Astfel dialogul euristic şi comunicarea sincretică a avut propria pondere, în 

realizarea artistică şi creşterea atractivităţii disciplinei studiate, în paralel şi 

concomitent cu atingerea scopurilor didactice prevăzute de programele analitice. 

 - flexibilitate în formarea claselor; 

 - orar adecvat posibilităţilor cursanţilor. 

S-a continuat activitatea didactică în strânsă corelare cu activitatea 

artistică, de cercetare şi promovare a imaginii instituţiei. Astfel s-a stabilit 

identitatea clară a activităţii didactice a Şcolii Populare de Arte și Meserii 

„Cornetti” în conformitate cu cerinţele învăţământului vocaţional, s-a dezvoltat 

şi îmbunătăţit calitativ activitatea artistică şi s-a diversificat paleta de creaţie 

artistică.  

Au fost realizate şi îndeplinite parteneriatele educaţionale. 
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare 

și/ sau de organizare, pentru mai buna funcționare după caz.  

 Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” Craiova este condusă de un 

manager și își desfășoară activitatea prin 4 compartimente: didactic și didactic 

auxiliar; financiar-contabil; achiziții publice-resurse umane și administrativ. 

 1.Măsuri de organizare internă: 

•modificarea și completarea deciziilor:  

- privind planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale 

anticorupție; 

-numirea persoanei desemnată responsabil cu colectarea deșeurilor; 

-deciziile privind organizarea SSM și SU; 

Aceste acte au fost modificate în urma schimbării conducerii instituției. 

•La nivelul departementului secretariat, în urma verificării documentelor 

existente, a fost reorganizată și actualizată documentația în vederea unei bune 

funcționări: 

-am creat un Antet al Școlii, particularizat. Antet aprobat de Consiliul 

Județean Dolj și aplicat pe toate documentele și adresele, încă de la începutul 

mandatului; 

-au fost concepute cataloage raportate la specificul școlii, astfel intrând în 

normalitate; 

-revizuirea fișei de înscriere a cursanților; 

-încheierea contractelor de studiu cu fiecare cursant major /părinte; 

-s-a elaborat Pocedura Operațională privind întocmirea și eliberarea de 

diplome /adeverințe de absolvire și studii; 

•stabilirea planului de învătământ pentru anul școlar 2020-2021; 

•stabilirea încadrărilor și a salariilor, a personalului încadrat cu contract 

individual de muncă pe perioada determinată în regim plata cu ora; 

•constituirea comisiei pentru comunicare și promovare a imaginii școlii; 

•numirea șefilor de catedră și componența catedrelor pe anul școlar 2020-2021; 

•componența comisiilor pentru examenele de sfârșit de an, diplomă și admitere 

pentru anul 2020; 

•numirea comisiei de coordonare și elaborare a revistei semestriale a școlii; 

•modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de 

Ordine Interioară și Codului de Etică; 

•modificarea Organigramei și a Statului de Funcții prin: 

    - înființarea a două posturi îngrijitor și muncitor calificat, necesare pentru a se 

elimina dificultățile în activitatea de îngrijire și întreținere, posturi care au fost 

ocupate în luna noiembrie; 

    - numărul de posturi aferente personalului didactic rămânând neschimbat, 

respectiv 25 de posturi, intervenind modificări în ceea ce privește gradele 

didactice și normarea personalului, acestea survenind datorită cerințelor  

comunității în urma susținerii celei de-a doua sesiuni a examenului de admitere; 
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    - transformarea unui post ocupat de economist studii superioare, gradul 

profesional II din cadrul compartimentului financiar contabil, în economist, 

studii superioare grad profesional I; 

   - transformarea unui post ocupat de secretar instituție, studii medii treapta I, 

din cadrul compartimentului didactic-didactic auxiliar, în secretar instituție, 

studii superioare grad profesional III. 

•Decizie privind Consiliul de Administrație al Școlii pe anul școlar 2020-2021; 

•desemnarea persoanei reponsabilă cu păstrarea sigiliului școlii; 

•modificarea componenței Comisiei SCIM; 

•numire responsabil Cod Etică; 

•desemnarea persoanei responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor 

OMMJS nr 2169/2018 de aprobare a metodologiei de transmitere a datelor 

privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice. 

 Au fost introduse, de asemenea în circuit următoarele documente: 

a)registrul matricol; 

b)registrul registrelor; 

c)registrul de evidență a deciziilor, dispozițiilor, notelor de serviciu emise de 

manager; 

d)registrul de evidență al actelor de studiu; 

e)registrul proceselor verbale ale Consiliului de Administrație și Consiliul 

Profesoral; 

f)registrul SCIM. 

 De aemenea, în ceeea ce privește activitatea didactică, au fost stabilite 

ficărui profesor și șef de catedră, raportări, planificări calendaristice anuale și 

semestriale, rapoarte de activitate anuale, etc. 

 Reorganizarea comisiei SCIM și introducerea notelor de serviciu la 

nivelul instituției în vederea monitorizării îndeplinirii sarcinilor pe 

departamente. 

 

 

 

 
 



 37 

 
 

 
 



 38 

 



 39 

 
 



 40 

2.Propuneri privind modificările reglementărilor interne: 

În anul 2020 s-au modificat o serie de reglementări interne conform: 

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 19 /20.02.2020 privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020; 

- Aprobarea în Consiliul de Administrație din data de 19.05.2020 a procedurii 

operaționale privind desfășurarea activității de către persoanele care vor avea 

acces în unitățile de învățământ în contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirii 

cu SARS COV-2; 

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr 161/31.08.2020 prin care s-a aprobat 

modificarea Organigramei, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare; 

-Dispoziția numărul 262/29.07.2020 privind inventarierea Patrimoniului 

Județului Dolj. 

-aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de Etică în ședința 

consiliului de Administrație din data de 29.06.2020. 

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 203 /15.12.2020 privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli; 

- Dispoziția nr 508/21.12.2020 a Consiliului Județean Dolj privind scoaterea din 

funcțiune și casarea mijloacelor fixe, declasarea și casarea unor bunuri materiale, 

altele decât mijloacele fixe. 

  

 3.Sinteza activității organismelor colegiale de conducere: 

Activitatea managerului școlii populare este sprijinită de consiliul de 

administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. 

Consiliul de administrație este constituit conform Ordinul Ministerului 

Culturii și Cultelor nr.2193/2004 și funcționează conform prevederilor legale în 

vigoare. 

Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și 

administrativ. 

  Consiliul de Administrație al școlii populare este format dintr-un număr 

impar și are urmatoarea componență: 

- președinte – managerul școlii; 

- membrii - contabilul-șef, șefii de catedre didactice și referent; 

- un reprezentant al Consiliului Județean; 

- secretar -  referent numit de președinte. 

Atribuțiile consiliului de administrație sunt: 

a)analizează si aprobă programele de activitate și repertoriile școlii populare 

hotărând direcțiile de dezvoltare ale acesteia; 

b)aprobă colaborările școlii populare cu alte instituții din țară și din străinătate; 

c)aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al școlii populare, în 

vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după 

avizarea lui, defalcarea pe activități specifice; 
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d)supune anual aprobării autorității tutelare Statul de funcții al școlii populare, 

ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia; 

e)aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al școlii populare; 

f)analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și ale structurii organizatorice ale școlii populare; 

g)analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea 

salariaților, potrivit legii; 

h)hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și 

aprobă tematica de concurs; 

i)urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale 

școlii, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din 

administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; 

j)stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate 

din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 În anul 2020  s-au desfășurat 11 ședințe ale Consiliului de Administrație 

în care s-au analizat și dezbătut toate problemele și situațiile aflate în sfera sa de 

competență. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație au fost aduse la 

îndeplinire de către manager. 

       a)19.05.2020. În cadrul Ședinței s-a aprobat Procedura operațională privind 

desfășurarea activităților privind personalul care a avut acces în unitate în 

contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirii cu SARS COV-2. 

   b)09.06.2020. În cadrul ședinței s-a desemnat Comisia pentru examenele de 

sfârșit de an și diplomă, s-a propus  modificarea componenței comisiei SCIM, s-

a prezentat proiectul de editare și difuzare a revistei școlii. S-a aprobat 

prelungirea contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată 

a cadrelor didactice de la plata cu ora până pe 26.06.2020. 

   c)29.06.2020. În cadrul ședinței s-a prezentat situația școlară finală, rezultatele 

examenelor de sfărșit de an și diplomă, s-au supus la vot noile ROF, ROI și 

Codul de Etică, Oferta educațională pentru anul 2020-2021, programările 

perioadei de înscriere și admitere pentru noul an școlar, s-au prezentat cererile 

de concediu pentru personalul didactic, s-a dat citire cererii de demisie a 

referentului IA și solicitării aprobării de către CJ Dolj a demarării procedurii de 

ocupare prin concurs a postului vacantat. 

   d)31.08.2020. Organizarea și desfășurarea examenului de admitere. 

Prezentarea situației centralizatoare privind calificativele acordate în cadrul fișei 

de autoevaluare pentru cadrele didactice și s-au aprobăt calificativele. 

  e)09.09.2020 . În cadrul ședinței s-a prezentat și aprobat  Planul de școlarizare 

și încadrările pentru personalul didactic. S-a prezentat Procedura Operațională nr 

20/08.09.2020 Revizia 1, cu privire la prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu 

SARS COV-2, revizuită conform Ordinelor MC și MS nr 3142/31.08.2020 

coroborat cu Ordinul MEC și MS nr 5487/1494/31.08.2020. S-a prezentat 

decizia de inventariere și decizia constituirii componenței tarafului, fișele 
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postului și perioada celei de-a doua sesiuni de examene de admitere pentru 

disciplinele la care au rămas locuri disponibile. 

  f)23.09.2020.  Ordinea de zi: Comisia de admitere a examenului celei de-a 

doua sesiuni, demararea concursului pentru ocuparea postului de referent IA 

muncitor calificat și îngrijitor. 

  g)06.10.2020. Ordinea de zi: Planul de școlarizare, graficul serviciului pe 

școală, agenda culturală pentru anul școlar 2020-2021. 

   h)20.10.2020. Ordinea de zi: punerea în aplicare a Hotărârii nr 36/19.10.2020 

a CSU Dolj în urma căreia în perioada 21.10.2020-03.11.2020, cursurile școlii se 

vor face on-line, suspendarea temporară a activității didactice față în față 

datorându-se riscului epidemiologic de infectare cu virusul SARS COV-2. 

   i)02.11.2020. Ordinea de zi: Prelungirea perioadei de suspendare a cursurilor 

față în față conform Hotărârii nr. 47/02.11.2020; Prezentarea procesului-verbal 

de inventariere, încheiat la data de 30.10.2020; rezultatele concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante în urma căruia postul de referent IA a rămas în 

continuare vacant. 

  j)09.11.2020. Ordinea de zi: Decizia de continuare a desfășurării cursurilor în 

sistem on-line, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr 

5972/08.11.2020. 

   k)08.12.2020. Ordinea de zi: Prelungirea suspendării activității cursurilor și 

continuarea în sistem on-line; aprobarea calificativelor în urma evaluării 

personalului nedidactic pentru anul 2020; situația finală în urma concursului de 

promovare în grad profesional și în clasă, încheiat în data de 02.12.2020; 

rezultatul final în urma concursului organizat pentru ocuparea postului de 

referent IA. Graficul programării concediilor de odihnă la nivelul instituției 

pentru anul 2021. 

  

4.Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, 

cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare) 

 Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” Craiova, începând cu 

01.09.2020, are 35 de posturi structurate pe 4 compartimente, din care : 

- 2 posturi de conducere: manager și contabil șef; 

- 25 posturi- profesori; 

- 1 post secretar instituție; 

- 1 post economist; 

- 1 post referent IA; 

- 1 post referent deb.; 

- 1 post șofer; 

- 1 post muncitor calificat; 

- 2 posturi îngrijitor. 

Evaluarea personalului din instituție s-a efectuat conform fișei postului și 

procedurii de evaluare a performanțelor profesionale, obținându-se calificativul 

FB. 
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 În luna decembrie a avut loc promovarea în funcție a economistului studii 

superioare, gradul profesional II din cadrul compartimentului financiar contabil, 

în economist, studii superioare grad profesional I; și promovarea în funcție a 

secretarului instituției, studii medii treapta I, din cadrul compartimentului 

didactic-didactic auxiliar, în secretar instituție, studii superioare grad profesional 

III. 

 În perioada raportată nu au existat sancțiuni, având în vedere că fiecare 

angajat și-a îndeplinit obligațiile din fișa postului. 

 Având în vedere situația epidemiologică în anul 2020 salariații nu au 

participat la cursuri de pregătire profesională. 

 

5.Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri /refuncționalizări ale spațiilor: 

 Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova își desfășoară 

activitatea în sediul din Str. Jiețului nr. 19, alcătuit din 2 corpuri de clădire, 

atribuit spre administrare de către Consiliul Județean Dolj. 

 Școala are 19 săli de clasă, 3 birouri, 2 încăperi pentru centrale, 4 grupuri 

sanitare și 2 arhive. 

 Spațiile de primire (holurile) pe lângă destinația principală, aceste spații 

reprezintă locul de desfășurare al unor evenimente conexe. Sunt decorate cu 

tablouri, fotografii sau lucări realizate de cursanții școlii. Aici sunt amenajate și 

expoziții. 

 Sala de festivități (care este folosită și ca sală de curs pentru clasele de 

actorie, regie-teatru și acordeon), unde se defășoară spectacole, audiții, ședințe, 

repetiții ale tarafului școlii. 

 Având în vedere situația epidemiologică în anul 2020 s-au reorganizat 

birourile și sălile de curs: 

 Am asigurat permanent spații optime pentru desfășurarea activității prin: 

- Igienizarea sălilor de clasă, birouri, holuri, toalete; 

- Efectuarea dezinfecției în luna aprilie și septembrie 2020; 

- Asigurarea condițiilor de căldură și iluminat, materiale necesare   

pentru PSI (am verificat și încărcat instinctoarele). 

- Achiziționarea de materiale de curățenie și igienizare, punându-se bază  

pe dezinfectanți de suprafete și de mâini, mănuși, măști, servețele antibacteriene. 

- Realizarea lucrărilor de zugrăvire a claselor /birourilor și vopsitorie a  

ușilor și balustradelor din școală; 

- Dotarea fiecărui grup sanitar cu ghiuvete, dispencere pentu hârtie și  

săpun;  

- Pentru grupurile sanitare din curte s-au cumpărat și instalat baterii  

electrice pentru încălzirea apei; 

- S-au achiziționat dezumidificatoare pentru magazie și clasele de la  

demisolul clădirii A; 

- Pentru clase s-au achiziționat materialele didactice (hârtie desen,  
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acuarele, pensule, ancii pentru saxofon și clarinet, sacâz, corzi de chitară, arcuș 

pentru vioară, suporți de chitară, rame, chei reglaj pian, șevalete pentru 

expozițiile de arte vizuale, etc.), calculatoare, laptopuri, televizor; 

- Perfecționarea sistemului de internet wireless, prin cumpărarea de  

Stik-uri de internet care s-au montat în clasele de curs și birouri; 

- S-au realizat mici reparații la instalația sanitară, uși, ferestre și  

mobilierul din școală. 

 

6.Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată. 

În urma auditării școlii de către Biroul de Audit Public Intern, efectuat pe 

anul 2019, am luat următoarele măsuri: 

În anul 2020 s-au elaborat planul de implementare a măsurilor de control 

pentru riscuri, procedura operațională privind Managementul riscului și 

întocmirii registrului riscurilor. Comisia de monitorizare SCIM s-a întrunit 

periodic, s-a actualizat programul de implementare și dezvoltare SCIM. 

În legătură cu Avizul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, pentru 

persoanele care se ocupă cu activitatea de arhivare, personalul a fost înscris la 

cursuri de specialitate, iar după finalizarea cursului se vor face demersurile 

pentru obținerea avizului. 

 

 

 
 



 45 

D.EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A 

INSTITUȚIEI 

1.Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanțul contabil al perioadei raportate. 
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Sinteza financiară a anului 2020: 
mii lei 

 Anul 

2020 

iniţial  

Anul 2020 

Rectificat  

ianuarie 

Realizat 

2020 

% 

Procent  

1. Personal     

a) Numar de personal conform statului 

de functii aprobat, din care: 

35 35 35  

- personal de conducere (manager, 

contabil șef) 

2 2 2  

- personal didactic 25 25 25  

- personal didactic auxiliar 1 1 1  

- personal nedidactic (economic, 

administrative, deservire) 

7 7 7  

b) Numar de personal prevazut sa se 

realizeze, din care: 

35 35  35   

- personal de specialitate 27 27 27  

- personal administrativ 8 8 8  

2. Venituri totale, din care: 1.365 1.405 1.334 94,94 % 

- venituri proprii 125 140 139 99,28% 

- subventii 1240 1265 1.195 94,46% 

3. Cheltuieli totale, din care: 1.365 1.405 1.334 94,94% 

- cheltuieli de personal, inclusiv 

colaboratori 

1.240 1.240 1.173 94,59% 

- cheltuieli de intretinere 125 165 161 97,75% 

- cheltuieli pentru reparatii capitale - - -  

- cheltuieli de capital - - -  

4. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 1.365 1.405 1.334 94,94% 

- din subventie 1.240 1.265 1.195 94,46% 

- din venituri proprii 125 140 139 99,28% 

5. Gradul de acoperire din venituri 

proprii a cheltuielilor institutiei (%) 

10,92% 10,03% 9,59%  

6. Ponderea cheltuielilor de personal 

din totalul cheltuielilor (%) 

90,84% 88,25% 87,93%  

7. Gradul de acoperire a salariilor 

din subventii (%) 

100% 98,02% 98,11%  
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2.Evoluția  valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată 

ale instituției. 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN ANUL 2020 

 

 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată: 

2020 

 

1. Cheltuieli pe beneficiar  

(subvenţie+venituri – 

 cheltuieli de capital) / 

nr. beneficiari 

1.334.000 lei 

(1.195.000 lei +139.000 – 0 = 1.334.000 lei) 

452 beneficiari 

1.334.000 lei: 452 elevi= 2.951 lei /beneficiar 

2. Fonduri nerambursabile  

atrase (lei) 

 

- 

3. Număr de activităţi  

educaţionale 
22 

4. Număr de apariţii media  

(fără comunicate de presă) 

Promovarea imaginii școlii în anul 2020 s-a făcut în 

mediul on-line (Facebook, pagina internet) 

5. Număr de beneficiari neplătitori 

 
100 

(56 elevi dansuri populare-Podari; 11 elevi pictură – 

Liceul Tehnologic „Beethoven” şi 33 elevi dans 

popular – Piscu Vechi. Elevi ai claselor externe care 

sunt scutiţi de taxe de şcolarizare 

6. Număr de beneficiari plătitori 352 

7. Număr de expoziţii / 

Număr de reprezentaţii / 

Frecvenţa medie zilnică 

Numărul de participări la expoziţii, festivaluri, 

concursuri extraşcolare: 17 cu 18 premii 

8. Număr de proiecte / 

acţiuni culturale 

10 proiecte cu 30 de acţiuni 

9. Venituri proprii  

din activitatea de bază 

Inițial buget: 125.000 lei,  

Rectificare buget: 140.000 lei 

Realizat: 139.387  lei din taxe  

10. Venituri proprii  

din alte activităţi 

- 
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E. Sinteza programelor și a planului de acțiuni pentru îndeplinirea 

obligațiilor asumate prin proiectul de management:  

 Se realizează prin raportare la:  

1. Viziune:  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” – denumită în continuare, 

pe scurt, Şcoala „Cornetti” – este o instituţie de învăţământ artistic de amatori 

care există în prezentul şcolar craiovean, iar prin raportarea la tradiţie/tradiţii, 

iniţiază/susţine programe de învăţământ (muzică, arte vizuale) şi generează 

evenimente cultural artistice îşi asigură existenţa continuă – municipală, 

judeţeană şi naţională – construindu-şi astfel viitorul. 

 

2. Misiune:  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” generează şi oferă un 

posibil model uman de urmat. Este creat un climat de muncă şi învăţământ 

stimulativ pentru dobândirea încrederii şi împlinirea aspiraţiilor cursanţilor 

/elevilor în propria dezvoltare artistică. Se furnizează siguranţă părinţilor că 

educaţia fiilor lor se face într-un cadru sigur unde învaţă să comunice şi să 

relaţioneze. Se respectă tradiţii muzicale recunoscute în paralel cu cele 

moderne şi se acordă libertate de creaţie (alegerea temelor /subiectelor la 

clasele de arte vizuale). Didactic şi pragmatic se urmăreşte dezvoltarea 

personală a fiecăruia, într-un climat de temeinică pregătire, prin stimularea 

dorinţei de afirmare şi a spiritului competitiv care interferă comunicativ şi 

relaţional. Politica şcolară are în vedere egalizarea şanselor de acces la 

educaţia artistică, însemnând opţiuni multiple (22 discipline de studiu şi 3 

programe culturale) pentru capacităţi şi aptitudini diverse /diferite care să 

faciliteze inserţia socială. Creativitatea şi talentul candidaţilor, receptate la 

admiterea în şcoală sunt cizelate şi valorificate în acţiuni şcolare şi 

extraşcolare. Climatul de muncă şi învăţarea este sitmulativ atât pentru 

profesori /salariaţi cât şi pentru cursanţi /elevi.  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” menține și dezvoltă 

interesul pentru artă printr-un învățământ axat nu numai pe nevoile limitate 

ale unei specializări, ci și disponibilitatea continuă pentru cunoaștere 

multidisciplinară și acțiune practică.  

Misiunea Școlii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti” este de a menține 

și a crește nivelul învățământului artistic de amatori în domeniul creației 

permanente, al cunoașterii și păstrării tradițiilor populare, asigurând 

cursanților posibilitatea de a învața, în concordanță cu înclinațiile artistice și 

particularitățile de vârstă, într-un cadru educațional organizat în alte forme 

decât cele specifice sistemului național de învățământ. Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii "Cornetti" asigură politici școlare care au în vedere egalizarea 

șanselor de acces la educația artistică, dezvoltarea personală a fiecărui elev 

/cursant prin asigurarea unui cât mai înalt nivel de pregătire, prin stimularea 

dorinței de afirmare și a spiritului competitiv. 
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3. Obiectivele generale și specifice  

Obiectiv general:  

Învaţământ artistic de amatori prin Programul didactic, al educaţiei 

permanente. Educaţie prin cele 3 Programe culturale ale catedrelor. 

Obiective specifice: 

 1. Realizarea procesului instructiv-educativ centrat pe elev /cursant atât la 

clasă cât şi în producţiile artistice, în domeniile muzicii şi artelor vizuale. 

Deoarece şcoala este un ofertant de educaţie, în paralel cu programele şi 

planificările calendaristice se pune un accent deosebit pe valorificarea orelor la 

dispoziţia profesorului în sensul realizării unei oferte atractive. 

2. Promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanţi prin 

organizarea şi desfăşurarea de programe cultural-artistice pentru educarea şi 

stimularea creativităţii şi competitivităţii. 

3. Dezvoltarea schimburilor culturale prin facilitarea participării la 

festivaluri, concursuri, expoziţii judeţene, regionale, naţionale şi cu participare 

internaţională.  

4. Promovarea obiceiurilor, tradiţiilor şi creaţiei populare contemporane şi 

păstrarea specificului zonal pentru a corespunde cerinţelor comunităţii.  

5. Realizarea, adaptarea /dezvoltarea unei structuri organizatorice pe 

componente structurale (compartimente, posturi) ale căror activităţi permit 

realizarea misiunii şcolare prin asigurarea climatului cultural necesar dezvoltării 

artistice prin raportare la comunitate, ca spaţiu deschis.  

     6. Asigurarea resurselor bugetare şi materiale. 

4.Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

Activitatea unui aşezământ cultural urmăreşte realizarea următoarelor 

obiective: 

a) Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 

culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 

cetăţenilor la viaţa culturală;  

b) Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 

valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

c) Educaţia permanentă de interes comunitar în afara sistemelor formale de 

educaţie; 

Misiunea strategică a Şcolii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” este de 

a oferi cursuri de educaţie permanentă şi educaţie civică, de a păstra cultura 

tradiţională şi creaţia populară, asigurând cetăţenilor judeţului posibilitatea de a 

învăţa la orice vârstă în cadrul unei forme de educatie organizată în alte forme 

decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ. Şcoala de Arte și Meserii 

„Cornetti” trece printr-un proces de remodelare în aşa fel încât calitatea 

educaţiei permanente să fie îmbunătăţită continuu şi îşi diversifică oferta 

educaţională în conformitate cu liniile impuse de educația permanentă la nivel 

european.  
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Pe plan local, comunitatea a luat la cunoştinţă de cursurile propuse în 

cadrul şcolii, şi de asemenea de rezultatele obţinute. O mai bună promovare 

contribuie la creşterea numărului de cursanţi şi a notorietăţii acestei forme de 

educație.  

Principalul atu al Şcolii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” îl 

reprezintă paleta largă de categorii sociale cărora se adresează, şi în acest sens o 

notorietate crescută în rândul comunităţii duce la creşterea gradului de 

şcolarizare, cu rezultate vizibile ulterior pe scena culturală doljeană. Municipiul 

Craiova are o tradiţie în învăţămantul  de artă, prin Liceul de Artă Marin 

Sorescu, cât și prin Facultatea de teatru și televiziune a Universității Craiova, iar 

Şcoala de Arte vine să completeze şi să întregească aria de opţiuni oferită 

comunităţii pe plan cultural. 

Un aspect important pentru instituţie este şi stabilirea de legături cu 

instituţii de profil din Europa, pentru lărgirea orizonturilor culturale, pentru 

promovarea valorilor şi tradiţiilor locale şi zonale în contextul integrării 

europene. De un astfel de demers beneficiază întreaga comunitate, iar în timp, 

şcoala, în strânsă legătură cu celelalte instituţii de cultură prezente pe plan local, 

ar putea defini Craiova ca un pol de cultură important pe plan european şi 

internaţional. 

În domeniul programelor de educatie permanentă propuse de Şcoala 

Populară de Arte și Meserii „Cornetti” membrilor comunităţii, ele răspund 

eficient la cerinţele potenţialilor cursanţi, în aşa fel încât cei care vin să studieze 

în cadrul instituţiei sunt mulţumiţi că pot folosi cunoştinţele acumulate în cadrul 

cursurilor în perspectiva dezvoltării personale. 

Un punct ce merită încurajat este editarea de cursuri/lucrări, care să 

mijlocească accesul la informaţie artistică de calitate. Mediul online ar putea 

prelua foarte uşor infrastructura necesară promovării materialelor şi a 

producţiilor artistice realizate în cadrul şcolii. Nu în ultimul rând, o mai bună 

valorificare a spaţiilor şcolii şi a infrastructurii, cumulată cu o eficientizare a 

activităţii şi creşterea nivelului profesional, alături de celelalte aspecte 

enumerate mai sus, fac din Şcoala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” o 

instituţie de referinţă pe plan local şi naţional. 

Festivalurile, concursurile organizate de Şcoala Populară de Arte și Meserii 

„Cornetti” și colaborările cu celelalte şcoli de arte, constituie un vector de 

promovare prin materialele de calitate prezentate publicului în timpul 

manifestărilor, și de asemenea un punct de reper şi de comparaţie în relaţia cu 

celelalte instituţii de profil din ţară şi străinătate. 

Pe parcursul anilor 2020-2024 strategia culturală va viza promovarea 

instituţiei sub toate formele și aspectele ce o definesc prin misiune, obiective şi 

mijloace.  

Promovarea instituţiei se realizează prin intermediul factorului uman 

(resurse umane) angajat în procesul de funcţionare instituţională în corelare cu 

mediul social. 
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Strategia culturală va urmări descoperirea de noi talente, îmbunătățirea 

calității actului educațional și promovarea în mass-media prin intermediul 

tuturor activităților desfășurate de către Şcoala Populară de Arte și Meserii 

„Cornetti”. 

Strategia anuală reflectată în activitatea culturală va fi îndeplinită atunci 

când criteriile de performanţă şi caietul de obiective se vor realiza de către 

manager în cadrul proiectului de management. Diversitatea ofertei culturale, 

formative va sta la baza activităţii educative. Arta spectaculară pe secţiuni va 

confirma rezultatele procesului didactic pedagogic desfăşurat în cadrul Școlii 

Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” dar și calitatea managementului. 

În perioada de management vor fi urmărite direcţiile:  

 - dezvoltarea programelor de studiu oferite;  

În prezent, Şcoala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”  oferă cursuri ce 

au o durată de 2-5 ani. Se impune ca oferta educaţională să fie una diversificată, 

care să conțină cursuri de lungă durată şi cursuri de scurtă durată, organizate pe 

sistem modular şi piramidal. Astfel, cursuri precum pictură, dans sau design 

vestimentar pot fi predate și în sistem modular, durata unui program de studiu 

fiind de 3 sau 6 luni. După absolvirea unui modul, cursantul decide dacă doreşte 

să participe la următorul modul şi să achiziţioneze noi cunoştinţe şi aptitudini în 

domeniul vizat.  

-profesionalizarea programelor de studiu;  

Cursurile oferite de Şcoala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” au la 

bază programa elaborată de Ministerul Culturii din România. Se impune astfel 

ca toate cadrele care predau în cadrul instituţiei să aibă calificarea necesară, să 

fie adevărați profesioniști în domeniul lor de activitate. Excepţie pot face clasele 

cu profil tradiţional din mediul rural: aici este necesar ca persoana care predă 

cursul să cunoască foarte bine specificul zonal al culturii tradiţionale. Şi în acest 

caz, se poate opta pentru persoane cu competenţe în domeniul educaţional (cadre 

didactice active sau pensionare) care sunt originare din localitatea ţintă. 

- promovarea programelor școlii; 

 Pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare de locuitori ai judeţului 

Dolj să beneficieze de educaţie de-a lungul vieţii este necesară o vizibilitate mult 

mai accentuată a programelor de studiu oferite de instituţie.  

În primul rând, se impune diseminarea informaţiilor în localităţile unde 

școala nu a avut clase niciodată sau unde acestea nu au mai funcţionat de foarte 

mult timp.  

În al doilea rând, se impune orientarea spre alte categorii de public: adulţii 

de peste 35 de ani şi persoanele vârstnice. 

 O legătură cu marii angajatori şi cu ONG-urile va permite apropierea de 

aceste grupuri ţintă şi atragerea lor spre educaţia permanentă - eficientizarea 

muncii va fi realizată prin:  

● realizarea unor demersuri pentru obținerea unui spațiu mai generos care 

ar permite dezvoltarea instituției; 
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● dotarea instituţiei la standarde optime de desfăşurare a activităţii;  

● atragerea de fonduri nerambursabile în scopul oferirii unei programe 

educaţionale diversificate;  

● realizarea de parteneriate naţionale şi internaţionale. 

Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului 

de management: 

- îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea 

proiectului de management de către comisia de concurs, în conformitate 

cu dispozițiile și hotărârile ordonatorului principal de credite respectiv 

cele prevazute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc 

funcționarea instituției; 

- organizarea de activități cultural-educative în parteneriat cu 

instituții de învățământ și cu alte instituții  și asociații culturale din țară și 

de peste hotare; 

- atragerea de finanțări, respectiv cofinanțări naționale și 

internaționale, sponsorizări, în vederea completării efortului financiar 

bugetar; 

- îmbunătățirea planificării manageriale, a organizării, coordonării, 

raportării în vederea realizării obiectivelor strategiei generale de 

dezvoltare; 

- organizarea și asigurarea condițiilor și climatului de muncă necesar 

realizării sarcinilor. 

Din proiectul de management; 

- revizuirea continuă a performanțelor instituției  în raport cu mediul 

intern și extern; 

- mărirea numărului de clase externe; 

- utilizarea spațiilor școlare în scopuri didactice, modernizarea prin 

dotări a sălilor de clasă și redistribuirea locațiilor pe discipline; 

- flexibilitate în alocarea numărului de ore didactice pe discipline de 

studiu în funcție de numărul candidaților /elevilor  și în scopul de a 

răspunde pozitiv cerințelor comunității; 

- diversificarea numărului de discipline de studiu; 

- transmiterea rapoartelor anuale de activitate către Consiliul  

Judetean Dolj și a tuturor comunicărilor necesare, conform dispozițiilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, a rapoartelor de 

activitate și a tuturor comunicărilor necesare. 

Conform proiectului de management se vor avea în vedere și 

următoarele sarcini specifice: 

1.concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative  stabilite 

de autoritatea în subordinea căreia funcționează; 
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2.oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea 

nevoilor cultural-comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și al 

participării cetățenilor la viața culturală; 

3.educația permanentă și formarea profesională continuă de interes  

comunitar în afara sistemelor formale de educație; 

4.organizarea de evenimente culturale cu rol educativ și/sau de 

divertisment: 

Festivaluri, concursuri, târguri, seminare și altele asemenea; 

5.susținerea expozițiilor temporare sau permanente, elaborarea de 

monografii, editarea de cărți și publicații de interes local, cu caracter 

cultural sau tehnico-stiințific; 

6.promovarea turismului cultural de interes local; 

7.organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă 

și formare profesională continuă; 

8.organizarea de rezidențe artistice; 

9.organizarea de servicii de documentare și informare comunitară. 

 5.Strategia și planul de marketing. 
Planul de marketing se va elabora de către manager în colaborare cu 

personalul de specialitate (contabilitate, achiziții, resurse umane) și va ține cont 

de obiectivele și misiunea instituției, raportat la cuantumul cheltuielilor 

bugetare. 

Strategia va cuprinde planul de marketing care va fi supus spre aprobare 

la începutul fiecărui an calendaristic/fiscal ca substitut bugetar. 

În perioada 2020 – 2024, managerul își propune un plan de marketing 

ascendent ca și efect financiar, față de anii anteriori, motivat de creșterea 

numărului de clase, personal dar și de proiectele noi care se vor realiza. Strategia 

Școlii Populare de Arte şi Meserii ”Cornetti” pe termen lung va evidenția 

dezvoltarea continuă și evoluția instituției dar planul de marketing se va ajusta 

anual în funcție de cererile curente și realizabile. Calendarul și evoluția 

cheltuielilor se va circumscrie fondurilor financiare existente, apobate de către 

ordonatorul superior de credite pe baza situațiilor justificative și a argumentelor 

care stau la baza legală a acestor activități. 

Dinamica actuală a societății, amplificarea fără precedent a competiției 

între furnizorii de formare și informare, accesul neîngrădit la informație brută și 

necesitatea de a redimensiona în permanență obiectivele pe termen mediu și 

lung au determinat o serie de modificări și îmbunătățiri la nivelul gamei de 

servicii și activități pe care o propune Școala  Populară de Arte și Meserii 

„Cornetti”.  

Redefinirea sarcinilor și obiectivelor cadrului didactic, astfel încât acesta 

să se afle “în serviciul utilizatorului”, valorizează conceptul de contact durabil 

“cadru didactic-beneficiar”, acesta din urmă având o importanță strategică în 

asigurarea calității produselor și serviciilor și reprezentând, în fond, cheia 

dezvoltării unor proiecte și activități valoroase, frecventate, cu posibilitatea 
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reaplicării la intervale regulate sau neregulate de timp. Cu cât oferta este mai 

largă, cu atât mai mult beneficiarul își poate satisface un număr mai ridicat de 

nevoi, stimulându-i spiritul competitiv și dorința de afirmare. 

Plecând de la premisa că atenția și eforturile Școlii Populare de Arte și 

Meserii „Cornetti” sunt focalizate în permanență asupra utilizatorului final, 

asupra nevoilor sale diverse, reiese cu claritate faptul că dezvoltarea cererii și 

diversificarea tipurilor de servicii oferite reprezintă preocupări permanente, 

astfel, putând să le răspundă într-o manieră eficientă și profesionistă.  

O ofertă este cu adevărat mare în măsura în care cuprinde un număr mare 

de servicii de bază, adică un număr consistent de servicii autonome, cu obiecte 

și obiective diferite, paralele sau complementare, susceptibile de atragere a unei 

clientele proprii.  

În aceeași ordine de idei, receptivitatea  față de necesitățile și interesele 

publicului, furnizarea promptă a materialelor și atmosfera adecvată reprezintă 

astăzi pași importanți în asigurarea succesului școlii.  

În această lumină, marketingul și, componenta sa de bază, strategia de 

marketing,  trebuie să reprezinte una dintre principalele funcții interne, un 

proces de planificare, implementare și evaluare de care depind, în ultimă 

instanță, eficiența și forța serviciilor.  

Școala de Arte și Meserii „Cornetti”, furnizor de activități și servicii, 

asigură politici școlare care au în vedere egalizarea șanselor de acces la educația 

artistică, dezvoltare personală a fiecărui elev/cursant, prin asigurarea unui nivel 

cât mai înalt de pregătire, consideră beneficiarul un partener indispensabil, 

producător de informații, agent al stimulării, adaptării și schimbării în interesul 

comunității. 

6.Programe propuse pentru întreaga perioadă de management;  

În perioada 2020 – 2024, Școala Populară de Arte şi Meserii ”Cornetti” va 

lansa pe piață pachete culturale nominale la costuri atractive având ca obiectiv 

maximizarea caracteristicii vocaționale a școlii și a cursanților ei.  

Proiectele iniţiate sau derulate în parteneriat cu alte instituţii similare se 

preiau în mare parte de la an la an adăugând noi proiecte pentru perioada 2020-

2024.  

Din tendinţa receptată de Școala Populară de Arte şi Meserii ”Cornetti”, 

în urma cererii (înscrieri anuale la cursuri / manifestări culturale) pieţei 

educaţionale şi artistice, putem conchide că programele/proiectele iniţiate oferă 

soluţii flexibile unui cadru cultural în continuă transformare, dinamică.  

Continuarea proiectelor deja cunoscute festivalurile-concurs și a 

manifestărilor tradiționale culturale deja cunoscute: 

*Festivalul Rapsozi din Oltenia, continuat de Festivalul Marin Chisăr-de 

la rapsod la interpret; 

* Festivalul de Romanțe ”Ioana Radu”; 

* Festivalul ”Craiova Muzicală”; 
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* Festivalul ”Maria Tănase”, festival concurs pentru interpreți de folclor 

românesc în dreptare. 

Focusarea spre proiecte noi: 

* Festivalul național : ”Arte și tradiții românești” - Festivalul capătă 

contur accentuat de la an la an, fiind original prin formatul și calitatea 

structurală; 

* ”Dunărea Muzicală”. Acest proiect își propune promovarea cursanților 

Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” în spațiul Uniunii Europene, prin 

susținerea unui concert de folclor autentic și prelucrat în principalele orașe care 

se află așezate pe cursul Dunării, de la vărsare până la izvoarele sale 

hidrografice; 

*Concursul Naţional de Pictură şi Grafică ”VESPASIAN  LUNGU”, 

Brăila; 

*Festivalul „ZILELE ŞCOLILOR DE ARTE”, Târgu Mureş;  

*Festivalul Naţional de interpretare vocală şi instrumentală „FLOARE DE 

LOTUS”, Oradea;  

*Festivalul Folcloric Internaţional prilejuit de „ZIUA SATULUI 

BASARABI – Municipiul CALAFAT”; 

*Festivalul-Concurs de interpretare a muzicii uşoare româneşti 

„TROFEUL TINEREŢII” Amara; 

*Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „IULIAN ANDREESCU” 

Drobeta Turnu Severin; 

*Festivalul-Concurs de Interpretare Muzicală „VREAU SĂ CÂNT”, 

Craiova; 

*Festivalul de Creaţie-Interpretare „STELE DE MÂINE”, Timişoara; 

*Expoziţia Naţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor de Arte;  

*Festivalul Internaţional al Artelor „MARIUS  BUNESCU”, Caracal. 

*Culegerea de Cântece populare din Dolj și  împrejurimi este un 

alt proiect nou pe care dorim să-l realizăm în scop didactic și 

pedagogic, absența acestei lucrări creând un vid informațional, 

științific. 

*Unitate în diversitate corală- proiect nou propus în parteneriat cu 

Filarmonica „Olteniei”, Opera Română, Corul Facultății de Medicină Craiova, 

Corul Facultății de Teologie din Craiova, Corul Seminarului Teologic din 

Craiova și Corul Colegiului Național Militar Craiova, Corul Liceului de Arte 

„Marin Sorescu” Craiova, instituții prestatoare a unor servicii corale solitare, 

Asociația Corală Națională , entitati cu care dorim să colaboram în vederea 

ridicării nivelului de interpretare corală a Școlii Populare de Arte și Meserii 

”Cornetti” și de promovare a imaginii acesteia. 

În cadrul programului de educaţie permanentă, la sediul instituției, se  vor 

continua și propune următoarele proiecte (cursuri):  

♦ Canto muzică populară 

♦ Canto muzică uşoară 
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♦ Canto clasic 

♦ Pian 

♦ Vioară 

♦ Artă cinematografică și fotografică 

♦ Grafică 

♦ Design Vestimentar 

♦ Istoria artelor vizuale 

♦ Dans clasic 

♦ Dans de societate 

♦ Teorie şi solfegiu 

♦ Iniţiere în folclor 

♦ Chitară 

♦ Orgă 

♦ Acordeon 

♦ Instrumente de suflat (taragot, saxofon, clarinet)  

♦ Pictură 

♦ Artă dramatică - actorie 

♦ Fluiere 

♦ Dansuri populare 

 ♦ Artă tradiţională (ţesut, cusut)  

♦ Grup vocal folcloric mixt  

♦ Pictură – icoane pe sticlă 

Proiectele culturale proprii:  

♦ Proiectul ,,Zilele Porţilor Deschise” desfăşurat în perioada mai-iunie, în 

cadrul căruia vor fi  organizate:  

- Simpozion ”Cornetti”  - Sărbătoarea Nașterii Ctitorului Școlii – sediul 

Şcolii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”;   

 - spectacol de muzică populară – pe Scena Liceului de Arte ”Marin 

Sorescu” Craiova; 

 - Spectacol de muzică uşoară, chitară și actorie – pe Scena Liceului de 

Arte ”Marin Sorescu” Craiova; 

 - Ore deschise – sediul Şcolii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”;   

 - expoziţie permanentă de picture – sediul Şcolii,,Cornetti”; 

- expoziţie cu produse de artă tradiţională – sediul Şcolii Populare de Arte 

și Meserii ,,Cornetti” ;   

 ♦ Proiectul ,,Obiceiuri şi Tradiţii...” desfăşurat în perioada 21 - 24 iunie , 

la sediul Şcolii Populare de Arte și Meserii ,,Cornetti” în cadrul căruia vor fi 

organizate: 

 - spectacol de muzică ușoară, chitară, actorie ; 

- spectacol de muzică populară ; 

- expoziție de pictură ; 

- expoziţii de artă tradiţională realizate de cursanții școlii ; 

- expoziţie cu icoane pictate pe sticlă, realizate de cursanții școlii;  
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♦ Proiectul ,, Festivalul Şanselor Tale”, desfăşurat  în perioada noiembrie 

–decembrie, în cadrul căruia vor fi organizate: 

 - Concurs Național de Pictură și Grafică – Ediția I la sediul școlii; 

 - expoziţie de pictură; (Galeriile de artă); 

- vernisaj expoziţie de pictură și premiere (C.N.Frații Buzești); 

- spectacol de muzică ușoară, chitară, actorie (Teatrul Național); 

- spectacol de colinde (Filarmonica „Oltenia”); 

- spectacol de datini și obiceiuri de Crăciun, ”Iată, vin colindători!” 

(Cercul Militar). 

♦În anul 2020 Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova a 

depus o documentație, prin care i s-a recunoscut de către Serviciul Relații 

Internaționale și Afacerilor Europene în Domeniul Turismului din cadrul 

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a Rutei Artei Populare 

din județul Dolj, drept Rută Culturală Turistică dezvoltată pe plan regional. 

Ruta Cultural Turistică a Artei Populare din județul Dolj are ca scop 

evidențierea istoriei județului printr-un periplu care va străbate 132 de km pe 

parcursul unei zile și va oferi turiștilor ocazia de a vedea geniul creator al 

oltenilor. 

Ruta poate fi descrisă ca o călătorie în timp, de-a lungul a sute de ani de 

istorie. Aceasta evidențiează esența spiritului românesc comunitar și 

creativitatea artistică, regăsită în bagajul decorativ, pictural și conceptual. 

Tematica rutei culturale: 

 1.Palatul Marincu – Muzeul de Artă și Etnografie din Calafat. 

 2.Portul cultural Cetate. 

 3.Casa memorială Amza Pellea, Băilești. 

 4.”Odaia bunicii” – Centrul Folcloric Grădinița, Galicea Mare. 

 5.Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Dolj. 

 6.Casa Băniei. 

 7.Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Craiova. 

 8.Muzeul de Artă din Craiova. 

 9.Galeria Aman. 

 10.Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase”. 

 11. Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova. 
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 Programul de management poate suferi modificări prin eliminarea sau 

adăugarea unor activități în funcție de proiecția anuală la nivelul instituției, 

comunității, local, județean și național, și de perspectivele culturale. 

 Un management de calitate implică deschidere, unitate și diversivitate în 

sfera cultural/artistică, în funcție de nivelul de pregătire al elevilor, de cerințele 

comunității cu privire la secțiile externe sau cele noi, adaptate an de an. 

 

7.Proiecte din cadrul programelor 

PROGRAMUL CATEDREI DE MUZICA I, PENTRU ANUL  2020: 
 (clasele de pian, vioară, canto clasic, chitară, canto muzică ușoară) 
 
PROIECT DENUMIREA ACŢIUNI 

CULTURALE /DESCRIERE 

DATA  

1. „RENAŞTEREA NATURII” ,,REFUGIU ÎNTRE STĂRI’’.  
1.Audţie muzicală a claselor de 

pian. 

3 martie 2020 

 

2. Audţie muzicală a claselor de 

pian. 
4 marte 2020 

 

3. Audţie muzicală a claselor de 

vioară şi canto clasic. 
5 martie 2020 

 

2. „MUZICA ÎN LUNA 

FLORILOR” 
,, CIOCÂRLIA CÂNTĂ ’’.  

4. Minispectacol al claselor de 

pian, vioară, canto clasic.  

      7 mai 2020 

 

3. „ZILELE ŞCOLII 

CORNETTI” 

,,AMINTIRU NOSTALGICE’’ 

5.Producţii artistice de sfârşit de 

an al claselor de pian, vioară, 

canto clasic. 

 

1 – 5 iunie 2020 

 

6. Producţii artistice de diplomă 

ale claselor de pian, vioară, canto 

clasic. 

8 – 12 iunie 2020 

 

4. „TOAMNĂ ARĂMIE” 1. „GLAS DE TOAMNĂ”  

Audiţia clasei canto clasic. 

10 noiembrie 

2020 

2”AI  FRUNZĂ GALBENĂ!” 

Audiţia clasei canto muzică uşoară. 

11 noiembrie 

2020 

3. „E TOAMNĂ IAR” 

Audiţia claselor de pian. 

23 noiembrie 

2020 

4. „ÎNTRE CONSONANT ŞI 

DISONANT” 
Audiţia clasei de pian. 

24 noiembrie 

2020 

 

5. „ACORDURI DE TOMANĂ 

Audiţia claselor de chitară şi pian. 

25 noiembrie 

2020 

6.  „ARMONII DE TOAMNĂ”. 

Audiţia clasei de vioară. 

26 noiembrie 

2020 

5.“ARMONIE MUZICĂ ŞI CULOARE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE” 

Spectacol de muzică vocală şi instrumentală. 
9 decembrie 2020 
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PROGRAMUL CATEDREI DE MUZICA II, PENTRU ANUL   2020: 

(clasele de muzică vocală şi instrumentală: muzică populară, acordeon, 

orgă, vioară, clarinet, saxofon). 
 

PROIECT DENUMIREA ACŢIUNI 

CULTURALE /DESCRIERE 

DATA  

1. “ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ”    “DANSUL FLORILOR” 
 1.  Audiţia clasei de chitară 

  

29 ianuarie 2020 

   ”SĂ CÂNTĂM CU BUCURIE” 
 2. Audiţia clasei de canto muzică  

populară.    

 

 13 februarie 2020 

 

3.   Audiţia clasei de canto muzică  

populară.    

19 februarie 2020 

 

4.  Audiţia clasei de canto muzică  

populară.    

26 februarie 2020 

    ”MĂRŢIŞOARE PE PORTATIV” 
5.  Audiţia claselor de orgă, acordeon 

şi saxofon.        

11 martie 2020 

 

2. “MUZICA ŞI SOARELE”    ”MELODII DE PRIMĂVARĂ” 
6. Audiţia clasei de canto muzică 

uşoară. 

17 martie 2020 

 

    ”PENTRU TINE DRAGĂ MAMĂ”  
 7.  Minispectacol al  clasei de chitară. 

  

19 martie 2020 

8.  Minispectacol al claselor de orgă, 

acordeon şi saxofon. 

25 martie 2020 

 

3. Zilele  Şcolii “CORNETTI” 9.”COPILĂRIE MINUNATĂ” 

Producţii artistice de sfârşit de an ale 

claselor de canto muzică  populară. 

 

 11-15 mai 2020 

 

10. Producţii artistice de sfârşit de an 

ale  clasei de canto muzica uşoară, 

chitară, orgă, acordeon şi saxofon. 

18-22 mai 2020 

 

11.Microrecital vocal instrumental 

     Producţii de diplomă. 

08 - 12 iunie 2020 

 

4.„TOAMNA PE PORTATIV” 1. „ACORDEONUL FERMECAT” 

Mini-spectacol de muzică 

instrumentala. 

05 noiembrie 202 

2”ACORDURI DE VIOARĂ” 

Mini-spectacol instrumental al clasei 

de vioară. 

 

05 noiembrie 2020 

3. „PASTELURI DE TOAMNĂ” 

Mini-spectacol de muzică populară al 

claselor de canto popular  . 

17 noiembrie 2020 

 

4. „GALBENA GUTUIE”Mini-

spectacol al claselor de orgă şi 

saxofon. 

18 noiembrie 2020 

 

4. „PORTATIVE, PORTATIVE...” 

Mini-spectacol de muzică populară al 

claselor de canto popular. 

19 noiembrie 2020 

 

“ARMONIE MUZICĂ ŞI CULOARE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE” 

Spectacol de muzică vocală şi instrumentală. 
9 decembrie 2020 
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PROGRAMUL CATEDREI DE ARTE VIZUALE, PENTRU ANUL 2020: 

(clasele de grafică, pictură, actorie, regie-teatru, artă cinematografică, 

dans clasic, dans de societate) 

 
PROIECT DENUMIREA ACŢIUNI 

CULTURALE /DESCRIERE 

DATA 

1. ”MOMENT ANIVERSAR” 1. „STUDII 

COMPOZIŢIONALE”  
Expoziţie de artă plastică  

21 ianuarie 2020 
Sediul instituţiei 

2. „CULORILE ARTEI” 2.„MISSE EN SCENE” Clasa de 

actorie 

05 martie 2020 
Sediul instituţiei 

3. „ESTETICA ÎN ARTELE 

PLASTICE” 

3. „CULORILE LUMINII”  

Expoziţie de artă plastică  

06 martie 2020 
Sediul instituţiei 

4. „VALORI EUROPENE” 4.„IMPROART” Clasa de actorie. 07 mai 2020 
Sediul instituţiei 

5.„SĂRBĂTOAREA 

FRUMOSULUI” 

Expoziţie de artă plastică. 

11 mai 2020 
Sediul instituţiei 

5. „ZILELE ŞCOLII 

CORNETTI” 

6. „CULOARE, FORMĂ ŞI 

ECHILIBRU”  
Expoziţie de artă plastică şi 

fotografică 

26 mai 2020 
Sediul instituţiei 
 

7. „LILIECII LUI SORESCU” 

Clasa de actorie 

28 mai 2020  
Sediul instituţiei 

8.„DESĂVÂRŞIRI” 

Expoziţie şi producţii cu lucrări de 

diplomă. 

9 iunie 2020 
Sediul instituţiei 

6. “INTERFERENTE” 1. „‟CARNAVAL‟‟ 

Recital dans clasic. 

2 noiembrie 2020 

2. ,,PANTOMIMA,, 

(Instrumentele actorului) 

2 noiembrie 2020 

7. “ARMONIE MUZICĂ ŞI CULOARE ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE” 

Expoziţie de artă plastică şi fotografică, spectacol. 

    9 decembrie 2020 

 

 

 

 Având în vedere situația epidemiologică, examenele de sfârșit de an și 

diplomă s-au decalat, școala reluându-și activitatea după starea de urgență din 

data de 2 iunie până pe data de 25 iunie, perioadă în care s-au făcut recuperări și 

s-au susținut examenele. 

 Activitățile semestrului I, al anului școlar 2020-2021, audiții, expoziții, 

recitaluri s-au ținut on-line. 
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8.Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru 

perioada de management au fost detaliate și specificate la punctul numărul 6. 

 Programul de management poate suferi modificări prin eliminarea sau 

adăugarea unor activități în funcție de proiecția anuală la nivelul instituției, 

comunității, local, județean și național, și de perspectivele culturale. 

 Un management de calitate implică deschidere, unitate și diversivitate în 

sfera cultural/artistică, în funcție de nivelul de pregătire al elevilor, de cerințele 

comunității cu privire la secțiile externe sau cele noi, adaptate an de an. 

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, 

precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

1) Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă 
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 2.Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de 

management. 

- 600 – 650 de elevi-cursanţi /an (sediu și secții externe).  

 

3.Analiza programului minimal realizat. 

În condițiile crizei pandemiei s-au efectuat activități de dezinsecţie și  

dezinfecție cu substanţe antivirale şi antibacteriologice precum şi demersuri 

privind înnoirea zugrăvelilor interioare, reparații exterioare permise, ţinând cont 

că Școala Populară de Arte şi Meserii ”Cornetti” are statut de monument istoric, 

este o instituţie de predare, similară cu şcolile de acelaşi nivel, cu tranzit de elevi 

şi părinţi însoţitori care trebuie protejaţi de pericolele semnalate de către 

autorităţile competente, răspunzând totodată cerințelor populației pe care o 

deservește, precum și specificului zonal. 

S-au reorganizat toate spațiile, inclusiv cele exterioare, creând un 

mediu propice desfășurării la standarde de calitate a actului educațional. 

DIVERSIFICARE – oferta educațională s-a diversificat și s-au  înfințat 

noi secții, atât externe, cât și interne. 

VALORIFICARE – valorificarea actului educaţional prin activităţi 

cultural-artistice, ținând cont de normativele în vigoare. Implicare, dăruire, 

vocație, dorința de afirmarea atât pe plan local, cât și național a activităților 

școlii, prin implicarea și motivarea cursanților de către profesori prin 

participarea la cât mai multe activitâți cultural-artistice (online sau face to face). 

DEZVOLTARE – se dezvoltă activitați artistice ale școlii, unitate în 

diversitate corală - proiect nou propus în parteneriat cu diferite instituții, pe plan 

local, entități cu care dorim să colaborăm în vederea dezvoltării și promovării 

Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”.  

 CREŞTERE – creşterea bazei materiale a școlii prin noi galerii de artă, 

instrumente, costume populare,  video proiector, laptopuri, programe, dotare săli 

mobilier, etc.). 

PROMOVARE  

- interior – acoperirea cultural-educaţională a judeţului Dolj 

  - exterior – colaborări multiple cu celelalte şcoli de arte din ţară. 

1) Un proiect propus pentru promovarea imaginii Școlii Populare de Arte 

și Meserii ”Cornetti” Craiova s-a concretizat prin editarea și difuzarea, 

semestrial, a revistei ”Artă, Tradiție și Modernism”. 

2)S-a înființat o nouă pagină de facebook și s-a refăcut site-ul școlii. 

 3) S-a realizat și difuzat, atât fizic, cât și în mediul on-line, într-un format 

atractiv Oferta Educațională pentru anul școlar 2020-2021.  

 

Manager, 

Prof. Virginia-Aida IONESCU 


