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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR 

SERVICIULUI ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 
DIN CADRUL CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

 

Art.1 În scopul desfăşurării eficiente a întregii activităţi a Serviciului Şcolii de Arte și 
Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,,, se impune o temeinică 
organizare şi disciplină în muncă, prin cunoaşterea şi respectarea prevederilor acestui 
regulament de către toţi angajaţii, colaboratorii, cursanţii şi alte persoane care prestează 
servicii în cadrul instituţiei, indiferent de natura relaţiei contractuale pe care aceştia o au cu 
instituţia. 
 
 Art.2 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 Art.3 Regulamentul se aduce la cunoştinţa întregului personal angajat, colaboratorilor şi 
cursanţilor, de către conducerea instituţiei, care va lua măsuri să fie afişat în loc vizibil, la 
fiecare loc unde se desfăşoară activităţi ale Serviciului Școlii de Arte și Meșteșuguri din 
cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,, 
 
 Art.4 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru: 
- angajaţii instituţiei, indiferent de durata contractului de muncă şi funcţia pe care o deţin; 
- colaboratorii instituţiei, indiferent de durata contractului semnat şi pe toată perioada 
acestuia; 
- delegaţii şi persoanele detaşate, precum şi salariaţii şi colaboratorii altor instituţii/societăţi 
care efectuează lucrări în perimetrul aferent instituţiei, indiferent de durata activităţii şi pe 
toată durata ei; 
- toţi cursanţii instituţiei, pe toată durata studiilor. 
 
 Art.5 Orice salariat, colaborator, detaşat, delegat, cursant care a semnat un contract cu 
instituţia poate sesiza managerul instituţiei privind încalcarea regulamentului, în măsura în 
care face dovada acesteia. 
 
 Art.6 La baza prezentului regulament stau următoarele principii: 
- dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. 
- munca forţată este interzisă. 
- în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalitaţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii instituţiei. 
- orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, orientare 
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sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă 
sau activitate sindicală, este interzisă. 
- orice salariat, colaborator, delegat, detaşat, cursant, care prestează o muncă sau beneficiază 
de cursurile care se ţin în cadrul instituţiei, beneficiază de condiţii de muncă sau studiu 
adecvate activităţii pentru care a semnat înscrierea, precum şi respectarea demnităţii şi a 
conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 
- relaţiile de muncă, la fel ca şi cele expert-cursant se bazează pe principiile bunei-credinţe, 
responsabilităţii, respectării şi punerii în aplicare a prevederilor regulamentelor şi actelor 
normative în vigoare. 
 
 Art.7 Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena,, funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, prevederile 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,, cu 
completările prezentului Regulament. 
 
Art.8 Obiectivele Serviciului Şcolii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena,, sunt: 
8.1. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 
comunităţii, în scopul lărgirii accesului şi participării cetăţenilor la viaţa culturală a 
comunităţii prin : 
- iniţierea, dezvoltarea şi intensificarea schimburilor culturale pe plan local, naţional şi 
internaţional (concursuri, festivaluri, tabere, expoziţii, etc) 
- organizarea de servicii culturale suplimentare prin intermediul cărora sunt valorificate 
rezultatele programelor de educaţie oferite: audiţii, înregistrări, organizări de evenimente  în 
colaborare cu instituţiile de cultură, spectacole, concerte, expoziţii, tabere de creaţie, 
schimburi culturale, etc; 
- promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanţi; 
- înfiinţarea de structuri artistice pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare (formaţii 
artistice, cluburi ale absolvenţilor, etc) 
 8.2. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 
sistemelor formale de educaţie urmărind: 
- transmiterea şi valorificarea, prin programe educaţionale şi evenimente culturale specifice, a 
valorilor morale şi artistice din patrimoniul cultural naţional şi universal; 
- stimularea creativităţii şi cultivarea talentului persoanelor cu abilităţi deosebite pentru 
formarea în meserii şi profesiuni artistice; 
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei naţionale contemporane şi a artei interpretative în 
toate genurile artistice: muzică, coregrafie, teatru, arte plastice, etc.; 
- îmbunătăţirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice şi dezvoltarea unor 
metode noi, moderne, alternative, de instruire şi perfecţionare a abilităţilor dobândite la 
programele educaţionale frecventate; întocmirea unor suporturi de curs adecvate. 
- implementarea de programe educaţionale noi, care să formeze specialişti în raport cu nevoile 
nou apărute în cadrul instituţiilor de profil pentru specializări artistice specifice; 
8.3. promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural 
imaterial. 
 
 Art.9 Pentru realizarea obiectivului educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de 
interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie, Serviciul Școala de Arte și 
Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,, organizează cursuri şi 
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programe educaţionale de iniţiere, perfecţionare şi specializare a unor abilităţi din domeniile 
prezentate în planul de școlarizare.  

Fiecare curs permanent va începe la 1 octombrie şi se va termina la 15 iunie, anul fiind 
structurat în 2 semestre. 

Serviciul Şcoala de Arte și Meșteșuguri poate desfăşura şi cursuri de scurtă durată, 
intensive sau de iniţiere. Durata acestora este stabilită de Consiliul Administrativ, la 
propunerea Managerului și a Consiliului de Specialitate. 
  

Structura disciplinelor, materialele şi dotările necesare susţinerii cursurilor, ca şi durata 
acestora, pot fi modificate în funcţie de obiectivele Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,, şi 
de dinamica cerinţelor educaţionale pentru fiecare domeniu în parte. 

Cursurile organizate de Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri sunt finalizate cu 
susţinerea unor examene de absolvire, a căror promovare este încheiată cu eliberarea diplomei 
de absolvire. 

 
 
CURSURILE SUNT ORGANIZATE PE 3 (TREI) NIVELE DE STUDII: 
- nivel începător; 

- nivel mediu; 

- nivel avansat. 

Fiecare nivel de studii are durata cursurilor de 2, 3 sau 4 ani, în funcție de 
specializare/disciplină. Un cursant se poate înscrie de 3 ori la același curs/specializare 
pentru a parcurge toate cele 3 nivele de studii.   

Exemplu: 
Specializarea Canto-Muzică Ușoară 

   Nivel începător - durata cursului 3 ani 
Nivel mediu  - durata cursului 3 ani 
Nivel avansat  - durata cursului 3 ani 
 

În funcţie de cererile adresate de cursanţi sau de nevoile stabilite de conducere, 
Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri îşi poate prelungi activitatea educaţională şi pe timpul 
vacanţelor de vară și iarnă, poate organiza tabere de creație, master-class-uri, la care sunt 
invitate să participe, în calitate de formatori coordonatori, personalităţi din domeniul vieţii 
artistice şi culturale româneşti și internaționale. 

 
La aceste activităţi pot participa atât cursanţii Școlii de Arte și Meșteșuguri, cât şi alţi 

participanţi (orice cetăţean cu aptitudini artistice). 
 
Serviciul Şcoala de Arte și Meșteșuguri poate organiza cursuri pe raza Judeţului Alba.  
 

Art.10 Serviciul Şcoala de Arte și Meșteșuguri este finanţată: 
10.1 de la bugetul Consiliului Judeţean Alba 
10.2 din venituri proprii, pe care le realizează din sumele provenite din încasarea: 
- taxelor pentru  înscrierea şi frecventarea cursurilor  organizate de instituţie, 
- taxelor pentru  eliberarea diplomei de absolvire, 
- sumelor rezultate din închiriere de spaţii, 
- orice alte surse de venit (donaţii, sponsorizări, etc.) în legătură cu procesul cultural-
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educaţional desfăşurat în cadrul instituţiei. 
  

   Copiii personalului Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, ai ordonatorului principal 

de credite, Consiliul Județean Alba și ai instituțiilor de cultură subordonate Consiliului 

Județean Alba, aflat în activitate, sunt scutiți de la plata TAXELOR DE 

ȘCOLARIZARE. 

   Cursanții înscriși la două specilizări diferite sunt scutiți de la plata TAXELOR DE 

ȘCOLARIZARE la cea de-a treia specializare.  

  La cursurile Școlii de Arte și Meșteșuguri se pot înscrie persoane indiferent de sex, 
naţionalitate, pregătire profesională şi pot fi admişi în urma unui concurs de admitere/testare a 
aptitudinilor artistice, persoane cu evidenţe calităţi sau predispoziţii pentru opţiunea făcută la 
o disciplină artistică. 

Cursantul trebuie să respecte următoarele reguli : 
a) cursantul trebuie să respecte prevederile prezentului regulament și ale Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,,. 
b) taxa de școlarizare anuală şi termenele de achitare sunt obligatorii; nerespectarea acestei 
prevederi se sancţionează cu exmatricularea. 
c) cursantul este obligat să aibă o conduită şi un comportament decent, faţă de conducerea 
instituţiei, faţă de expertul la ale cărui cursuri participă, cât și față de bunurile din instituție; 
d) cursantul este obligat să participe la cursurile teoretice cât şi la cele practice conform 
programul fixat în funcţie de specialitatea pentru care a optat. Cursantul care într-un semestru 
absentează de la cel puţin 25% din orele de cursuri va fi exmatriculat. 
e) cursantul este obligat să participe la activităţile culturale organizate de instituţie şi în 
special la cele din domeniul studiat, acestea făcând parte din procesul de formare culturală a 
sa; 

Necunoaşterea prevederilor prezentului regulament, nu absolvă cursantul de eventalele 
consecinţe. 

În cazul în care cursantul încalcă grav orice articol prevăzut în prezentul regulament și 
R.O.F., este supus atenţiei conducerii instituţiei de către cel ce a constatat abaterea şi este 
discutat în Consiliul administrativ al instituţiei pentru a fi luată o masură în funcţie de 
gravitatea faptei, care poate merge până la exmatriculare. 

Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile 
legale în baza cărora a fost elaborat. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui 
şi îl înlocuieşte pe cel aprobat anterior. 

 


