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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

ȘCOLII DE ARTE TIMIȘOARA 

 

 

I. GENERALITĂȚI 

Pentru anul de studii 2019/2020, Școala de Arte a lansat oferta înscrierii celor interesați la un 

număr de 19 specializări, din care: 

• Cursuri cu predare colectivă; 

• Cursuri cu predare individuală; 

• Cursuri care beneficiază de corepetiție; 

 

II. SPECIALIZĂRI     

    

Nr. 

crt 

    SPECIALITATEA ANI 

STUDIU 

PROFESOR TAXA/an 

-lei 

 

I 

 

 MUZICĂ 

   

1 Canto muzică uşoară 

 

 

 

3  ani - Georgiana Necșa 

- Vanana Ciolac 

950  

2 Canto muzică populară 

 

 

 

 

Corepetiție 

 3  ani 

 

 

 

 

 

- Carmen Popovici 

Dumbravă 

- Carmen Biruescu 

- Raluca Stanca 

- Iasmina Iova  

- Gabriela Zaharia 

- Horia Goleșie  

- Ovidiu Mihai    

Dragomir 

950 

3 Canto muzică clasică 3  ani - Vanana Ciolac 950 

4 

 

Muzică religioasă  

Cantori bisericești 

2 ani - Vasile Bădescu 850 

5 Vioară 5 ani - Edmund Dandoți 900 

6 Pian 5 ani - Mihai Bîzgan  

- Roxana Pîrvu 

 

900 

7 Acordeon/Armonică sârbească 3  ani - Boban 

Constantinovici 

900 
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8 Saxofon-sopran, taragot, saxofon 

alto, clarinet 

3 ani  - Daniel Iova 

- Silviu Drăgan 

900 

9 Orgă electronică 3 ani - Sorin Todor  900 

10 Chitară 3  ani - Alexandru Faur  900 

11 Maestru de sunet, DJ 2 ani - Sorin Bârcă 850 

 

II 

 

ARTE VIZUALE 

 

   

12 Pictură, grafică, pictură  pentru 

copii 

3  ani -Liliana Georgiades 850 

13 Sculptură (gips, piatră, lemn) 3  ani - Marius Bacriu  850 

14 Pictură, artă decorativă, tehnici în 

pictură, iconografie 

3  ani - Lucia Stoica  850 

15 Design vestimentar şi de interior 3  ani - Gabriela Muscan 850 

16 Cine - foto 2 ani - Cosmin Danciu 

- Constantin Huțanu 

850 

 

III 

 

COREGRAFIE 

   

17 Dans modern, majorete, aerobic, 

balet pentru copii  

2 ani - Adela Scorobete 850 

18 Instructori dans popular-dansuri 

populare 

2 ani - Floarea Munteanu 850 

 

IV 

 

MEȘTERI POPULARI 

 

   

19 Curs meșteșugari (cioplitori în 

lemn) 

1 an - Marius Bacriu  850 

          

III. PROCEDURA DE ADMITERE 

Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează 

înscrieri, în 02 – 20 septembrie 2019, la specialitatea muzică, pusă la dispoziția publicului 

doritor, enunțată la capitolul II – Specializări. 

Condiții de înscriere: 

a) pentru clasa – canto muzică populară, muzică clasică, muzică ușoară solicitanții 

trebuie să aibă minimum 14 ani împliniți la data înscrierii; 

b) pentru clasele - instrumente de suflat solicitanții trebuie să aibă minimum 10 ani 

împliniți la data înscrierii.   

c) pentru solicitanții cu vârste mai mici de 10 ani respectiv 14 ani, Centrul de Cultură 

și Artă al Județului Timiș oferă posibilitatea înscrierii la cercurile artistice specializate; 

d) pentru instructor dansuri populare solicitanții trebuie să aibă minimum 18 ani 

împliniți la data înscrierii. Cursanții vor prezenta o adeverință care să ateste experiența 

necesară în domeniu. 
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IV. DOCUMENTELE NECESARE la înscriere: 

1. fișa de înscriere – Formular TIP (se solicită la secretariatul instituției); 

2. copie după CI sau, după caz, alt document de identificare care să aibă în conținut 

CNP-ul solicitantului (ex. certificat de naștere, pașaport etc); 

3. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că 

solicitantul este apt medical și clinic sănătos;  

4. chitanță taxă de înscriere (copie) + poză tip buletin pentru legitimație; 

5. declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter 

personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul 

asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/tutore/reprezentantul 

legal pentru cursantul minor ( formularul tip se solicită la secretariatul instituției). 

 

V. TAXE 

a) se achită o taxă de înscriere de 30 lei; 

b) taxele aferente cursului/cursurilor se achită după declararea ”admis” a fiecărui solicitant și 

repartizarea la curs. Termenul de achitare a taxei de școlarizare este de 60 de zile 

calendaristice, calculat de la data începerii anului școlar în 2 tranșe. 

c) NU se percep taxe extrașcolare (taxe pentru spectacole, DVD-uri, protocol, examene, 

sonorizare, lumini, etc) în afara celor menționate mai sus.  

 

 

VI. ETAPE 

1. Se completează fișa de înscriere, anexându-se documentele menționate la pct. IV, și se 

depune la secretariatul instituției. 

2. Evaluarea solicitanților (cursanților) pentru examenul de admitere se face doar pentru 

specializările muzicale.  Evaluarea constă în susținerea unei probe de aptitudini specifice 

profilului ales sau, după caz, specifice cursurilor.  

Solicitanții de la cursurile de arte vizuale și coregrafie nu susțin examen de admitere. 

3. Urmare a susținerii probei de aptitudini, o comisie formată din experți și instructori ai 

Școlii de Arte, numită prin decizie a managerului, va acorda calificativul ”admis” sau 

”respins”. 

 

 

 

4. Rezultatele probei se vor afișa în termen de 5 zile lucrătoare de la data examinării, la 

avizier și pe site-ul instituției. 

5. Împotriva acestei decizii, solicitantul respins poate formula contestație în termen de 2 zile 

de la afișarea rezultatelor care va fi soluționată în termen de 3 zile calculate de la data 

depunerii, de către o comisie de soluționare contestații, numită prin decizie a managerului. 

 

VII. PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI 

Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a 

fiecărui formator (expert, instructor).  
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Norma didactică este de 27 de cursanți/formator, pentru cursurile cu predare individuală, fără 

posibilitatea depășirii acestui număr. Pentru cursurile cu predare colectivă, numărul 

cursanților este nelimitat. În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere 

opțiunea acestora pentru un anumit formator, doar în limita locurilor disponibile pentru 

fiecare clasă în parte.  În cazul în care pentru opțiunea solicitată nu mai sunt locuri 

disponibile, repartiția se va face prioritar pentru formatorii angajați, obligațiile cursantului 

urmând a se păstra în privința îndrumătorului căruia i-a fost repartizat.  

 

Cursanții sunt așteptați la festivitatea de deschidere a anului școlar la sediul Centrului de 

Cultură și Artă al Județului Timiș din Timișoara, str. E. Ungureanu, nr. 1, prilej cu care vor 

lua legătura cu formatorii coordonatori pentru semnarea contractului de școlarizare și 

stabilirea orarului. Data festivității va fi anunțată în timp util pe site-ul www.ccajt.ro și pe 

pagina de facebook a Școlii de Arte Timișoara.  

 

Școala de Arte își rezervă dreptul de a substitui un formator prin numirea unui înlocuitor, pe 

parcusul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu formatorul inițial nu mai este 

posibilă, astfel încât continuitatea cursului să nu fie afectată. 

VIII. REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE  

Pentru anul de studiu 2019-2020, se vor aplica următoarele TAXE: 

1. taxă de înscriere - 30  lei; 

2. taxă/an de studiu/cursant - pentru cursurile cu predare colectivă - 850 lei; 

3. taxă/an de studiu/cursant - pentru cursurile cu predare individuală - 900 lei; 

4. taxă/an de studiu/cursant - pentru cursurile cu predare individuală (canto muzică populară, 

canto muzică clasică și muzică ușoară) - 950 lei. 

 

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face în 2 tranșe, în termen de 60 zile 

calendaristice de la data începerii anului școlar. 

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, pe baza referatului casierului, șeful 

serviciului Școala de Arte va face propuneri spre aprobare Consiliului administrativ al 

Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului, în vederea 

exmatriculării. 

 

Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor face o 

cerere motivată de amânare a plății, supusă aprobării Consiliului administrativ al Centrului de 

Cultură și Artă al Județului Timiș și duse la îndeplinire de către manager. 

 

Formatorii, indiferent de forma de angajare, au obligația de a întocmi lunar, fișa de activitate 

și, odată cu aceasta, situația prezenței cursanților. În cazul în care cursanții acumulează mai 

mult de 15 absențe nemotivate pe an, nu va fi acceptat la examenul de promovare.  

 

În termen de 30 de zile de la expirarea contractului cu PFA, acesta își va exprima 

dorința/disponibilitatea în scris, printr-o cerere depusă la secretariatul instituției, de a 

continua colaborarea pentru următorul an școlar. 

Cererile depuse vor fi soluționate în termen de 30 zile, rezoluția acestora fiindu-le comunicată 

ulterior. 
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SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Centrului 

de Cultură și Artă al Județului Timiș pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii 

ultimului an de studiu. 

 

TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al 

Județului Timiș la o școală similară este permisă. Se va accepta de către conducerea instituției 

transferal solicitantului la sfârșitul anului, numai în urma unei motivații justificate și 

formulate în scris de către solicitant. Taxele școlare achitate către Școala de Arte Timișoara, 

la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul, este necesar ca 

la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.  

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala de Arte din 

cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, solicitantul va trebui să achite integral 

taxa prevazută pentru anul de studiu  în care operează transferul și să  depună următoarele 

documente: 

1. Cerere de transfer; 

2. Foaia matricolă - în copie certificată eliberată de școala de la care se transferă; 

3. Copie dupa CI sau BI sau alt document ce conține CNP; 

4. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de 

medicul de familie sau specialist, unde este cazul. 

5. Declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter 

personal a cursantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul 

asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul 

legal pentru cursantul minor. 

Transferul în cadrul instituției este admis numai după finalizarea anului școlar și se poate 

realiza în cadrul aceleiași specializări. 

 

REDUCERILE DE TAXE sunt o facilitate acordată de instituție în cazul unor situații 

determinate si limitative, conform procesului – verbal încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului 

administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din data de 05 septembrie 

2019, după cum urmează: 

a) dacă un cursant urmează două sau mai multe specializări, primul curs se plătește integral 

iar următoarele sunt reduse cu 25%;  

b) dacă sunt 2 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral iar 

cel de al doilea plătește taxa redusă cu 25%;  

c) dacă sunt 3 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral și 

ceilalți membri vor plăti taxa redusă cu 25%.  

d) beneficiază de gratuitate: angajații CCAJT sau PFA- colaboratori precum și copiii 

acestora, pentru înscrierea la un singur curs.  

Între Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și cursant (sau reprezentantul legal, în 

cazul minorilor) se va încheia un contract de școlarizare pus la dispoziție de instituție. Ora de 

curs are o durată de 45 de minute. 

La propunerea formatorilor coordonatori, un cursant cu merite și aptitudini deosebite poate 

cumula doi ani de curs într-unul singur, cu condiția achitării integrale a taxei de școlarizare 

aferente tuturor anilor de studiu prevăzuți în tabelul de la punctul II – Specializări și cu 

aprobarea managerului. 
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În cazul neprezentării la examenele de final de an, cursantul are posibilitatea de a fi examinat 

în cadrul sesiunii din luna septembrie a anului curent.  

În cazul în care cursantul are peste 15 absențe nemotivate, nu va fi acceptat la examenul de 

promovare, riscând chiar exmatricularea, cu înștiințarea prealabilă și la propunerea 

formatorului. 

Prezentul Regulament a fost analizat, discutat, avizat de către Consiliului administrativ în 

ședința din data de 05 septembrie 2019 și aprobat de către conducerea Centrului de Cultură și 

Artă al Județului Timiș.   

 

 

MANAGER 

Liliana Laichici 
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