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Şcoala Populară de Arte "Titel Popovici" Iasi

iniştri
Şcoala Populară de Arte laşi, infiinţată prin Hotărărea Consiliului de
nr.1.720 din 20 septembrie 1954, în prezent are denumirea de Şcoala Populară :de Arte
„Titel Popovici" laşi şi este organizată şi funcţionează în baza O.U.G. nr. 118 din
21.12.2006 privind inflinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, a Ordinului nr. 2193 din 17.03.2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale - Anexa nr. 4: Regulamentul - Cadru
de organizare şi funcţionare a şcolilor populare de arte şi meserii, şi a propriului
Regulament de Organizare şi Funcţionare (aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi
nr.160/26.05.2021) .
Şcoala nu este înregistrată în reţeaua publică a unităţilor de invăţănănt
preuniversitar, în sensul dispoziţ iilor din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011, a educaţiei
naţionale.
Este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din alocaţii de
la bugetul judeţean şi din venituri proprii, aflată în subordinea Consiliului Judeţean laşi.
Potrivit prevederilor O.U.G. nr.I18/21.12.2006, aşezămintele culturale sunt
instituţii publice care îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi
proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanţă cu strategiile culturale şi
educativ-formative stabilite de autorităţile sau de instituţiile în subordinea cărora
funcţionează.
De la data de 12.11.2020, conducerea instituţiei este asigurată de manager (director)
Vlad Corneliu BABA, conform Contractului de Management nr. 36.227 din 04.12.2020.
Conform Organigramei şi Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 273/22.09.2021, în cadrul Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici" laşi sunt
31 posturi, din care 3 posturi de conducere şi 28 posturi de execuţ ie. Dintre acestea sunt 19
posturi de profesor/referent cu atribuţii didactice şi 12 posturi care asigură serviciile
administrative, financiar-contabile şi de conducere.
in anul ş colar 2021 -2022 conform P1anului de Şcolarizare prevăzut în Anexa nr.3
la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 273/22.09.2021 sunt un total de 425 cursanti in
toti cei 5 ani de studii.
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În ce priveşte asigurarea serviciilor financiar-contabile, deşi în organigramă sunt
prevăzute funcţ ii de; contabil şef, referent economic şi referent, Şcoala Populară de Arte
Popovicr laşi are încheiat contractul nr.597/19.09.2019 cu S.C.Omega Expert
Accounting Iasi S.R.L. nr.597/19.09.2019.reprezentată de Geantimir Diana, pentru o
perioadă de 84 de luni de la data de 19 septembrie 2019 si până la data de 19 decembrie
2026. Fiind analizat cu ocazia controlului realizat la scoala, prin Raportul de Control nr.
14.704/29.04.2021 s-a constatat că acest contract are clauze vadit în defavoarea Şcolii
Populare de Arte „Titel Popovici" Iaşi, motiv pentru care s-a dispus reanalizarea acestuia
şi indreptarea/corectarea clauzelor neclare şi în defavoarea unităţii. Până la această dată
contractul a rămas neschimbat.
În prezent din cele 31 de posturi sunt ocupate 18. Unitatea se confruntă cu o acută
lipsă de personal. Din cele 10 posturi care asigură serviciile non-didactice sunt ocupate,
două, respectiv funcţia de manager si cea de Ingrijitor, celelalte fiind vacante. Este vacanta
inclusiv tbncţ ia pesoanei desemnate cu aplicarea vizei de control financiar preventiv
(demisionată incepând cu 21.04.2022).
Prin adresa nr. 21428 din 27.05.2022 a Consiliului Judeţean Iaş i, s-a comunicat
aprobarea de a se organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de referentsecretar, referent economic ş i consilier(administrator). Concursurile nu aufost organizate
până în prezent. Managerul a justificat neorganizarea concursurilor, de lipsa personalului
pentru alcătuirea comisiilor de concurs/soluţionare contestaţii.
La demersurile efectuate de conducerea şcolii atât la nivelul Consiliului Judeţean
Iaşi cât şi la nivelul instituţiilor subordonate, pentru asigurarea cu personal în vederea
indeplinirii sarcinilor curente, până 1n prezent nu au fost identificate solutii.
Astfel funcţionarea instituţiei este pusă în mare dificultate.
Conform informării transmise de către managerul Şcolii Populare de Arte "Titel
Popovici" laşi, către preşedintele Consiliului Judeţean laşi prin adresa nr. 795 din
20.06.2022 / nr. 24977 din 20.06.2022, din cauza lipsei de personal de la nivelul unităţii
"INSTITUTIA NU ISI POATE DESFASURA ACTIVITATEA CURENTA".
Mai precizăm faptul că Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici" Iaşi, nu deţine un
spaţiu propriu, ci fbncţionează într-un imobil (corp de cămin) care apailine Liceului
Tehnologic "Gheorghe Mârzescu" Iaşi.(in baza contractului nr.16 din15.01.2006, încetat la
31.12.2008).
În prezent între cele două institutii nu există nici un fel de contract valabil referitor
la spaţiile folosite de Şcoala Populară de Arte „Titel Popovicr Iaşi .
Din informaţiile oferite de managerul Vlad Cornelui Baba, demersurile realizate
pentru încheierea unui astfel de contract nu au condus la clarificarea şi intrarea in legalitate
a situaţiei locative pană ln prezent.
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