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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

al colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizele favorabile ale comisiei juridice
i de disciplin , i comisiei pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;

zând prevederile O.U.G. nr.118/ 2006 privind înfiin area, organizarea i desf urarea
activit ii a ez mintelor culturale, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii educa iei
na ionale nr. 1/2011 i ale Ordonan ei Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesional  a
adul ilor, republicat ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RE:

Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare al colii de Arte „Liviu Borlan”
Baia Mare conform  anexei nr. 1, care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie publice;
- Direc iei economice;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 27
februarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 februarie 2013
Nr. 36
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
COALA DE ARTE « LIVIU BORLAN »

                  BAIA MARE

REGULAMENT
DE ORGANIZARE I FUNC IONARE

Capitolul I: DISPOZI II GENERALE
Art.1. coala de arte „Liviu Borlan“ Baia Mare denumit  în continuare coala, este un

ez mânt cultural, institu ie public , organizat  ca coal  popular  de arte i meserii, care
func ioneaz  în subordinea Consiliului Jude ean Maramure .

Art.2. (1) coala este institu ie cu personalitate juridic , cu buget propriu de venituri i
cheltuieli, realizat din subven ii de la bugetul Consiliului Jude ean Maramure i din venituri
extrabugetare provenite din taxe de colarizare, taxe de înscriere i taxe de eliberare a diplomelor i
orice alte surse de venit (dona ii, sponsoriz ri, etc.) în leg tur  cu procesul cultural –educa ional
desf urat în cadrul institu iei.

(2) coala func ioneaz  în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului
nr.118/ 2006 privind înfiin area, organizarea i desf urarea activit ii a ez mintelor culturale, cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, ale Ordonan ei
Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesional  a adul ilor, republicat ,  ale hot rârilor
Consiliului Jude ean Maramure i ale prezentului Regulament.

Art.3. (1) Scoal  are sediul în imobilul din str. P-ta Libert ii nr.13 din Baia Mare, jude ul
Maramure .
 (2) Toate documentele, facturile, anun urile, publica iile, etc. emise de  coal  vor con ine
denumirea complet  a institu iei, sediul, num rul de telefon, fax, codul fiscal.

Capitolul II : SCOPUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.4. coala ini iaz i desf oar  proiecte i programe culturale în domeniul educa iei

permanente i al culturii tradi ionale, urm rind, în principal, realizarea urm toarelor obiective:
 a) educa ia permanent i formarea con inu de interes comunitar, în afara sistemelor formale
de educa ie, în domeniul artelor scenice i vizuale, populare sau culte, în cel al me te ugurilor
tradi ionale, precum i în alte domenii, care s  satisfac  cerin ele comunit ii;
 b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea i punerea în valoare a
culturii tradi ionale i a patrimoniului cultural imaterial;
 c) oferirea de produse i servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în scopul cre terii gradului de acces i de participare a cet enilor la via a cultural .

Art.5. În scopul realiz rii obiectivelor coala poate organiza i desf ura activit i pe
urm toarele tipuri:
 a) cursuri de educa ie permanent i de formare profesional  continu ;
 b) evenimente culturale cu rol educativ i/sau de divertisment: festivaluri, concursuri,
târguri, seminarii i altele asemenea;
 c) expozi ii temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de c i i
publica ii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico- tiin ific, editarea de CD i DVD;
 d) conservarea, cercetarea i punerea în valoare a me te ugurilor, obiceiurilor i tradi iilor;
 e) impresarierea propriilor produc ii artistice i vinderea produselor culturale proprii,
realizate de elevi i profesori;
 f) promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursan i;
 g) poate avea propriile forma ii artistice, ini ia, organiza concursuri i festivaluri jude ene,
interjude ene i interna ionale.
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Art.6. Pentru realizarea obiectivelor i activit ilor sale specifice, coala colaboreaz  cu
institu ii de specialitate, organiza ii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat
i cu persoane fizice, f  a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase s.a.)

Capitolul III: PATRIMONIUL COLII
Art.7. (1) Patrimoniul colii este format din drepturi i obliga ii asupra unor bunuri aflate în

proprietatea public  sau privat  a jude ului Maramure , pe care le administreaz  în condi iile legii,
precum i asupra unor bunuri aflate în proprietatea privat  a institu iei.

(2) Patrimoniul colii poate fi îmbog it i completat prin achizi ii, dona ii, precum i prin
preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul p ilor, de bunuri, din partea unor
institu ii ale administra iei publice centrale i locale, a unor persoane juridice de drept public i/sau
privat, a unor persoane fizice din ar  sau str in tate.
 (3) Bunurile mobile aflate în patrimoniul colii i bunurile imobile aflate în administrarea

colii se gestioneaz  potrivit dispozi iilor legale în vigoare, conducerea institu iei fiind obligat  s
aplice m surile de protec ie prev zute de lege în vederea protej rii acestora.

Capitolul IV:  ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE
Art.8. Procesul de instruire se desf oar  pe baza programelor anuale avizate de comisia de

resort a Consiliului Jude ean Maramure .
Art.9. Activitatea instructiv-educativ  în coal  are urm toarele forme de baz :
a) cursuri teoretice i practice;
b) practic  artistic , realizat  prin:

- spectacole i expozi ii interne, organizate pe teritoriul jude ului Maramure ;
- participarea la concursuri jude ene, interjude ene i interna ionale;
- organizare de spectacole i expozi ii;
- produc ie la finalul semestrelor;
- organizarea de stagiuni artistice ale colii;
- sesiuni de imprim ri audio/video pe suport magnetic sau virtual (hard), individual

sau în forma ii artistice, prezente în emisiunile de profil ale studiourilor de radio i
televiziune locale, regionale i na ionale;

- organizare de tabere de crea ie;
- schimburi de experien  la nivel jude ean i interjude ean;
- particip ri la diverse alte ac iuni culturale în municipiul Baia Mare, în jude ul

Maramure i în ar ;
- particip ri la festivaluri i turnee în str in tate.

coala de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare, ofer  urm toarele discipline:
Muzic :  - instrumente de suflat: clarinet, saxofon, taragot, oboi,etc.;

- acordeon;
- org ;
- pian;
- vioar , viol , contrabas ;
- chitar ;
- canto: clasic, muzic  u oar , muzic  popular .

Coregrafie:   - dans popular.
Art  plastic : - pictur , grafic ;

- art  decorativ ;
- design vestimentar.

Art.10. Programul de instruire se desf oar  prin cursuri permanente, organizate conform
structurii anilor colari, precum i prin cursuri periodice, organizate la cerere, pentru urm toarele
genuri de art : muzic , teatru, coregrafie, art  plastic , art  popular , art  fotografic  .

Art.11. Cursurile permanente se organizeaz  în localitatea de re edin  a colii, precum i în
alte localit i urbane i rurale de pe teritoriul jude ului.
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În cadrul cursurilor permanente ale colii pot fi organizate:
- clase pentru arti tii amatori interpre i i creatori;
- clase pentru instructori ai forma iilor i cercurilor artistice de amatori.
Pentru interpre ii i creatorii amatori precum i pentru creatorii populari se pot organiza

clase la urm toarele discipline, cu durata de studii specificat  în dreptul fiec reia, conform Planului
de înv mânt aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr.1044 din 5 iulie 1994:

MUZIC :
a) cu predare individual :
* 5 ani – pian, vioar , viol ;
* 3 ani – canto clasic, canto muzic  u oar , canto muzic  popular , acordeon, chitar ,

contrabas, oboi, clarinet, saxofon, taragot, org , org  electronic  improviza ie jazz, corepeti ie (2-5
ani);

*2 ani – instrumente de percu ie (baterie), instrumente populare (fluier, caval, cobz ,
cimpoi, ocarin ), estetic .
 b) cu predare colectiv :

*3 ani – ini iere fanfar , ansamblu instrumental (muzic  u oar , muzic  popular , muzic  de
camer ) teorie i solfegii;
 *2 ani – ini iere coral , ansamblu coral, ini iere folclor, istoria muzicii, corepeti ie (2-5 ani)
dirijat cor.

TEATRU:
cu predare colectiv :
*2 ani – actorie, teatru p pu i, teatru folcloric, pantomim , istoria teatrului, retoric  , regie

teatru (pentru absolven ii sec iei de actorie), regie forma ii de satir i umor, etc.
COREGRAFIE:
cu predare colectiv :
* 5 ani – dans  clasic (balet);
* 2 ani – dans popular, dans modern, dans contemporan, dans  de societate, balet.
ARTE PLASTICE :
cu predare colectiv  :
*3 ani – pictur , sculptur , grafic , scenografie, art  decorativ , ceramic , arta lemnului, arta

sticlei, sculptur  decorativ  (lemn, metal, piatr ) imprimerie textile, confec ii artistice, împletituri din
diferite materiale , turn torie metal, tapiserie, istoria artelor;

* 2 ani – design (grafic, vestimentar), estetic .
Art.12. Cursurile colare încep în septembrie i se termin  în iunie conform structurii anului

colar. Între 1- 15 iunie se desf oar  examene de sfâr it de an la disciplinele cuprinse în planul de
colarizare în cadrul Zilelor colii de Arte “Liviu Borlan”  .

Structura anului colar (perioadele cursurilor, vacan elor) se stabile te prin Ordin al M.E.C.
În situa ii obiective, bine întemeiate (epidemii, calamit i naturale, etc.) cursurile colare pot

fi suspendate pe o perioad  determinat .
Suspendarea cursurilor, se poate face dup  caz:
- la nivelul unit ii,
- la cererea directorului, cu aprobarea Consiliului Jude ean Maramure .

          Suspendarea temporar  a cursurilor va fi urmat  de m suri privind parcurgerea integral  a
programei colare. Aceste m suri vor fi stabilite prin decizia directorului a ez mântului cultural i
vor fi controlate de Consiliul jude ean Maramure .

Art.13. La cursurile colii  se pot înscrie cet eni indiferent de profesie, na ionalitate, sex
sau religie pe baz  de examen de admitere (probe de aptitudini).

Art.14. (1) Vârsta candida ilor pentru concursul de admitere la cursurile permanente –
interpre i i creatori - ale colii de Arte “Liviu Borlan” este urm toarea:

muzic : - canto: 15- 35 ani;
    - acordeon , chitar , mandolin : 8-35 ani;
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- instrumente de suflat, instrumente de percu ie, instrumente populare: 10-30
ani ;

    - pian, instrumente cu coarde : 6-30 ani;
teatru: - actorie, art  p pu reasc  : 14-35 ani;
coregrafie: - balet 5-12 ani

    - dans popular i dans contemporan : 10-25 ani;
art  fotografic : - art  fotografic : 10-35 ani ;
(2) La toate disciplinele prev zute în planul de colarizare se poate face derogare de limit

de vârst  pentru candida ii care au o dezvoltare fizic i psihic  necesar .
(3) În activitatea colii de Arte ,,Liviu Borlan’’ forma iunile de studiu cuprind grupe, clase

sau ani de studiu conform planurilor de înv mânt elaborate de Ministerul Culturii i Patrimoniului
Na ional i coala de Art  ,,Liviu Borlan’’.

Disciplinele de specialitate din înv mântul de art  se predau pe grupe sau individual
potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional sau de coala de Art
,,Liviu Borlan’’, conform planului de colarizare, aprobat de aceasta.

Num rul de cursan i din clasele colective i individuale sunt stabilite de planurile de
colarizare elaborate de Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional sau de coala de Art  ,,Liviu

Borlan’’.
Planul de colarizare cuprinde, disciplinele de specialitate individuale i colective, pe ani de

studiu astfel:
- la disciplinele cu predare individual :

- cursan ii din anul I vor beneficia de 1 (o or  ) de curs pe s pt mân ,
- cei din anul II de 1 i jum tate (o or i jum tate ) pe s pt mân ,
- iar cei din anul III de 2 ore (dou  ore) pe s pt mân ,

- la predarea colectiv  pe ani de studiu, pe grupe de vârst , conform anexei la Ordinul
Ministerului Culturii nr. 1044/1994.

(4) Norma  didactic  pentru disciplinele cu predare individual  este de 18 ore pe s pt mân
iar pentru predarea colectiv  este de 24 ore pe s pt mân  conform O.M.C. nr.1043 i 1044 / 1994.

Art.15. Sesiunea probelor de admitere pentru cursurile permanente are loc între 1 i 15
septembrie. Cererile de înscriere se depun la secretariatul colii pân  cu o zi înaintea examenelor.

La înscriere se anexeaz  urm toarele acte:
        - cerere de înscriere tip;
        - taxa  de înscriere (chitan a).

Art.16. Candida ii înscri i la concursul de admitere sunt supu i urm toarelor probe de
specialitate:

muzic : intona ie i auz muzical, sim  ritmic, sensibilitate, memorie muzical ;
teatru : recitare i citire la prima vedere a unui text, cu unele aplica ii de mi care scenic ,

auz muzical;
coregrafie: exerci ii specifice genului auz muzical, sim  ritmic;
art  plastic i popular : o prob  practic  de specialitate;
art  fotografic : cuno tin e de baz  în domeniul tehnicii i culturii de specialitate.
Art.17. Admiterea în coal  se face în ordinea mediilor ob inute la concurs, în limita

locurilor prev zute în planul de colarizare.
Rezultatele concursului de admitere se afi eaz  în termen de cel mult 3 zile de la terminarea

examenului. Locurile r mase libere prin neprezentarea în termen de 15 zile de la începerea
cursurilor a unor candida i admi i, vor fi completate în ordinea mediilor ob inute de al i candida i.
În cazul când nu se ocup  toate locurile în urma examenului, se organizeaz  o nou  sesiune pân  la
data de 30 septembrie.

Art.18. Frecven a elevilor la cursuri este obligatorie. Situa ia frecven ei se ine de c tre
profesori, notându-se în catalogul respectiv, la fiecare or  în parte.

Elevii care, pentru motive întemeiate, au întrerupt cursurile colii cel mult 2 ani, pot fi
neînscri i pentru continuarea studiilor, în baza verific rii cuno tin elor teoretice i practice predate
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în anul absolvit. În condi iile retragerii unui cursant, pe parcursul anului colar, taxa de colarizare
nu se restituie.

Art.19. Elevii care î i schimb  domiciliul în localit i unde exist coli de arte se pot
transfera în baza situa iei colare întocmite de coala de art  frecventat  anterior.

Art.20. Evaluarea i aprecierea cuno tin elor teoretice i activit ilor practice se face prin
note de la 1 la 10.

Nota minim  de promovare la disciplinele cu caracter teoretic este de 6 iar la practic  nota 7.
Mediile semestriale se încheie prin rotunjire în favoarea cursantului iar cele anuale prin

calcul exact , matematic.
Art.21. (1) Pentru motive întemeiate, directorul colii poate aproba amân ri de examene de

sfâr it de an colar.
(2) De asemenea în mod excep ional elevii cu rezultate deosebite în instruirea i practica

artistic  pot parcurge într-un an de înv mânt materia pentru doi ani de studiu, cu condi ia ca
mediile examenelor pentru anii respectivi s  fie peste nota 9 (nou ). Acest lucru este posibil numai
cu aprobarea expres  a conduc torului unit ii. Prezentarea la examenele pentru cei doi ani de
studiu cumula i se face numai dup  plata integral  a taxelor aferente întregii perioade.

(3) A ez mântul cultural poate organiza cursuri de “an preg titor”pentru cursan ii
solicitan i sau “an de perfec ionare” pentru absolven i.

Art.22. (1) La sfâr itul fiec rui an de instruire, cursan ii sus in examene de an, respectiv de
absolvire, pe baza unei probe practice i a unui interviu pentru cuno tin ele teoretice.

(2) În locul probei practice, cursan ii cercurilor de art  plastic i de me te uguri vor
prezenta la examen o lucrare practic  realizat  individual sau în grup. Lucr rile prezentate intra în
patrimoniul colii, în vederea valorific rii.

(3) Comisiile de examinare pot fi compuse din 3-5 cadre de specialitate, numite de
directorul colii care, de regul , este i pre edintele comisiei.

Art.23. Diploma de absolvire a cursurilor se elibereaz  prin secretariatul colii, în ea fiind
înscrise mediile anuale i media examenului de diplom .

Capitolul V: ORGANELE DE CONDUCERE I PERSONALUL COLII
Art.24.  (1) Conducerea colii este asigurat  prin director (manager), numit în continuare

director, i un economist cu atribu iuni de contabil ef la Comparimentul Financiar- Contabil,
angajat prin concurs, subordonat directorului institu iei, cei doi reprezentând conducerea executiv
a colii.

(2) Postul de director (manager) se ocup  prin concurs de proiecte de management,
organizat de Consiliul Jude ean Maramure .

(3) Activitatea directorului (manager) se desf oar  în baza contractului de management,
încheiat între pre edintele Consiliului Jude ean Maramure i câ tig torul concursului, în contract
trecându-se clauzele de evaluare periodic  a managementului.

(4) Numirea, sanc ionarea, suspendarea, modificarea i încetarea contractului de
management al directorului (managerului) se realizeaz , în condi iile legii, de c tre pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure .

(5) În vederea execut rii atribu iilor sale, directorul (managerul) emite decizii.
(6) Perioada concediului de odihn  anual al directorului (manager) se aprob  de Ordonatorul

principal de credite.
(7) Directorul (managerul) trebuie s  manifeste loialitate fa  de institu ie, credibilitate i

responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacit ile angaja ilor, s  încurajeze i s  sus in
colegii în vederea motiv rii pentru formare continu i pentru crearea în unitatea de înv mânt a
unui climat optim desf ur rii procesului de înv mânt artistic.

Art.25.  În activitatea sa, directorul este asistat de dou  organisme colegiale:
a) Consiliul de Administra ie;
b) Consiliului Profesoral.
Consiliul de administra ie este format din 7 membrii, din care:
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- un reprezentant al Consiliului jude ean Maramure ;
- un reprezentant al pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;
- 3 reprezentan i ai compartimentelor de specialitate din cadrul colii, numi i prin decizia

directorului;
- directorul i contabilul ef sunt membrii de drept ai Consiliului de administra ie.
Consiliul de administra ie se întrune te trimestrial în edin e de lucru sau ori de câte ori este

nevoie. Directorul asigur  ducerea la îndeplinire a hot rârilor consiliului. Dezbaterile se
consemneaz  într-un proces verbal de edin a i se semneaz  de c tre membrii prezen i.

edin ele Consiliului de administra ie sunt conduse de un pre edinte de edin  ales dintre
membrii consiliului pe o perioad  de 6 luni.

În exercitarea atribu iilor sale Consiliul de administra ie adopt  hot râri cu votul majorit ii
membrilor care îl compun.

Consiliul de administra ie are urm toarele atribu ii:
a) decide strategia imediat i de perspectiv  în domeniul dezvolt rii procesului de

înv mânt;
b) analizeaz i avizeaz  lista programelor i proiectelor minimale proprii anuale i a

altor programe culturale, pe care le supune aprob rii Consiliului Jude ean Maramure ;
c) aprob  Agenda Cultural  a institu iei, dezbate i programeaz  stagiunile, schimburile

de experien  , turneele, concursurile, etc.;
d) avizeaz  proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al institu iei, în vederea aprob rii

acestuia de c tre Consiliul Jude ean Maramure ;
e) dezbate, analizeaz i aprob  execu ia bugetului de venituri i cheltuieli;
f) analizeaz , avizeaz i supune anual aprob rii Consiliului Jude ean Maramure ,

organigrama i statul de func ii;
g) aprob  Regulamentul de Ordine Interioar  a institu iei;
h) analizeaz i aprob  m suri pentru perfec ionarea, încadrarea i promovarea

salaria ilor potrivit legii;
i) analizeaz  contesta iile în leg tur  cu acordarea sporurilor, premiilor i a altor drepturi

salariale i stabile te m suri de solu ionare a acestora;
j) ia m suri pentru organizarea eficient  a activit ii institu iei vizând studii i propuneri

de perfec ionare a activit ii structurilor func ionale;
k) urm re te buna gospod rire i folosire a mijloacelor materiale i financiare ale

institu iei luând m surile necesare pentru asigurarea integrit ii patrimoniului din
administrare i dup  caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

l) analizeaz  rapoartele conducerii executive a colii.
Art.26. (1) Pentru buna desf urare a activit ii cultural-artistice, în cadrul colii

func ioneaz  un Consiliu Profesoral, organ cu rol consultativ cu participarea cadrelor didactice.
Consiliul Profesoral se întrune te semestrial, în edin e i ori de câte ori este nevoie i are

urm toarele atribu ii:
a) dezbate i avizeaz  programe culturale anuale sau de perspectiv , f când propuneri de

proiecte artistice;
b) analizeaz  valoarea i p strarea calit ii produc iilor artistice ale colii, f când

propuneri pentru men inere i pentru cre terea calit ii;
c) propune ac iuni pentru promovarea imaginii institu iei;
d) prezint  semestrial un raport de activitate în fa a Consiliului de Administra ie.

Art.27. Directorul (managerul) are urm toarele atribu ii:
a) conduce i îndrum  întregul proces instructiv-educativ din institu ie;
b) întocme te proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al institu iei, al organigramei i

al statului de func ii ale colii i le supune, spre avizare, Consiliului de Administra ie,
iar spre aprobare, Consiliului Jude ean Maramure , potrivit legii;
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c) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institu iei, conform
prevederilor Contractului de Management, cu respectarea prevederilor legale, fiind
ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

d) prezint , spre avizare Consiliului de Administra ie i Consiliului Profesoral programul
anual de activitate proiectele artistice, programul minimal, precum i programele
specifice ale institu iei dup  care le supune aprob rii Consiliului Jude ean Maramure
i ia m surile necesare pentru realizarea acestora;

e) administreaz  cu diligen a unui bun proprietar patrimoniul institu iei;
f) organizeaz  testarea de aptitudini la admiterea în coal  a cursan ilor, i asigur

predarea documentelor colare la Compartimentul secretariat;
g) realizeaz  asisten e periodice, la sediul colii;
h) organizeaz  activitatea metodic , schimburile de experien i practic  artistic

(spectacole, expozi ii) prin stagiunile de toamna-iarn i primavar -var ;
i) propune Consiliului Jude ean Maramure  valoarea taxelor colare anuale la

disciplinele prev zute prin planul de înv mânt;
j) are latitudinea ca, în cazul cursan ilor cu o situa ie material  precar , dovedit  prin

acte, s  diminueze sau s  acorde scutiri de taxe;
k) coordoneaz  activitatea personalului financiar – contabil, administrativ i de

secretariat;
l) coordoneaz  nemijlocit activitatea unor forma ii cu caracter semiprofesionist i

profesionist din institu ie;
m) selecteaz , angajeaz i sanc ioneaz   personalul salariat, în condi iile legii;
n) negociaz  clauzele contractelor de munc , în condi iile legii;
o) negociaz  clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului Civil sau

conform legilor speciale;
p) dispune, în func ie de rezultatele evalu rii performan elor profesionale ale salaria ilor,

men inerea, diminuarea sau cre terea drepturilor salariale ale acestora, precum i alte
suri legale care se impun;

q) reprezint  institu ia în raport cu ter ii;
r) încheie acte juridice în numele i pe seama institu iei, în limitele de competen

stabilite prin Contractul de management precum i alte atribu ii stabilite prin acela i
contract i prin hot râri ale Consiliului Jude ean Maramure  sau prev zute de lege;

s) informeaz  Consiliul Jude ean asupra realiz rii obiectivelor stabilite i propune
surile necesare pentru desf urarea activit ii în condi ii optime;

t) este ordonator ter iar de credite al bugetelor prev zute la art.1 alin.(2) din Legea
nr.500/2002 este autorizat s  angajeze, s  lichideze i s  ordonan eze cheltuieli pe
parcursul exerci iului bugetar, în limita creditelor aprobate;

u) stabile te m suri privind implementarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de managament/control intern pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial conform O.M.F.P. nr.946/04.07.2005 completat cu O.M.F.P.
nr.1389/22.08.2006.

Art.28.  Contabilul ef, este subordonat directorului i are urm toarele atribu ii:
a) organizeaz i conduce activitatea compartimentelor func ionale Financiar-

Contabilitate, Secretariat , Administrativ;
b) întocme te bugetul de venituri i cheltuieli al colii împreun  cu directorul institu iei;
c) urm re te execu ia bugetului de venituri i cheltuieli, asigurând înregistrarea pl ilor

de cas i a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasifica iei bugetare potrivit
bugetului aprobat;

d) organizeaz i conduce eviden a angajamentelor bugetare i legale, în conformitate cu
normele elaborate de Ministerul Finan elor Publice;

e) verific  corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
f) exercit  viz  de control financiar preventiv;
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g) întocme te situa ii financiare trimestriale i anuale, conform normelor elaborate de
Ministerul Finan elor Publice;

h) verific  modul de întocmire a statelor de plat ;
i) asigur  respectarea integrit ii patrimoniului;
j) urm re te efectuarea inventarului anual obligatoriu;
k) duce la îndeplinire i alte sarcini stabilite de c tre director.

Art.29. Personalul tehnico-administrativ se compune din: contabil ef, secretar,
administrator financiar patrimoniu, îngrijitor, muncitor necalificat.

Art.30. Atribu iile i competen ele personalului se stabilesc în Fi a Postului de c tre
conducerea colii.

Art.31. Compartimentul Secretariat:
a) urm re te prezen a personalului institu iei, pentru întocmirea corect  a pontajului;
b) elibereaz  diplomele absolven ilor i întocme te foile matricole;
c) p streaz  registrele de eviden  a cursan ilor;
d) ine eviden a examenelor de admitere i a examenelor finale;
e) dactilografiaz  documentele institu iei;
f) ine num rul de înregistrare a documentelor institu iei;
g) întocme te orarul colii i îl supune spre aprobare directorului;
h) are i atribu iuni de casier;
i) este responsabil cu eviden a personalului institu iei, p strând în bune condi ii dosarele

personale ale angaja ilor i actualizându-le la nevoie;
j) întocme te i r spunde de exactitatea documentelor de personal;
k) întocme te statele de personal, de plat i centralizatoarele pentru salarii,ordinele de

plat
l) completeaz  situa iile statistice necesare i le expediaz  la termenele stabilite
m) întocme te contractele de munc , actele adi ionale la acestea de câte ori este

nevoie,dosare de pensionare;
n) asigur  comunicarea telefonic  la nivel de institu ie;
o) asigur  arhivarea documentelor în institu ie.

Art.32. Compartimentul Administrativ are în componen a sa: administratorul financiar
patrimoniu , îngrijitorul i muncitorul necalificat.

Administratorul financiar patrimoniu are urm toarele atribu ii:
a) ine eviden a obiectelor de inventar i a mijloacelor fixe;
b) întocme te referatele de necesitate pentru procurarea materialelor necesare colii, pe care

le supune spre aprobare contabilului-sef i directorului institu iei;
c) asigur  buna func ionare din punct de vedere administrativ al colii;
d) se ocup  de achizi iile necesare bunului mers al institu iei.
Îngrijitorul are în institu ie urm toarele sarcini:
a)  î i desf oar  activitatea conform programului stabilit de directorul  manager;
b)  asigur  cur enia s lilor de curs în conformitate cu reparti ia f cut  de administratorul

patrimoniului;
c)  verific  starea general  de cur enie - înainte de începerea orelor de curs;
d)  cur irea grupurilor sanitare, a coridoarelor i sc rilor - dup  fiecare pauz ;
e)  golirea co urilor i îndep rtarea gunoaielor mari din s lile de curs - la sfâr itul primului

schimb al cursan ilor;
f)  cur irea tuturor s lilor, a c ilor de acces i a grupurilor sanitare - la sfâr itul orelor;
g) urm re te starea bunurilor aflate în s lile de clas ,  i informeaz  conducerea institu iei

asupra stric ciunilor constatate;
h) în perioada vacan elor sau la solicitarea conducerii a ez mântului cultural,efectueaz

cur enie general ;
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i)  închide/ verific  închiderea s lilor de curs i a colii la terminarea programului cursan ilor.
În timpul zilei s lile neocupate conform graficului se p streaz  închise. În caz de necesitate
sala se deschide numai în prezen a profesorului.

j)  îngrije te i r spunde de obiectele de inventar pe care le are în grij .
Func ia de muncitor necalificat îndepline te urm toarele sarcini:
a. î i desf oar  activitatea conform programului stabilit  de administratorul patrimoniului;
b. controleaz  zilnic spa iul institu iei, constat  defec iunile ap rute i propune

administratorului patrimoniu m surile corespunz toare de remediere, conform mijloacelor
existente.

c. se îngrije te de respectarea întocmai a instruc iunilor privind protec ia muncii i a celor
privind prevenirea i stingerea incendiilor.

b) va respecta normele S.S.M. i P.S.I. specifice locului de munc
c) nu va putea p si locul de munc  decât numai cu avizul administratorului patrimoniu  ,a

contabilului ef sau a directorului manager.
Art.33. Predarea disciplinelor de studiu în colile de art  se face de c tre profesori califica i

în specialitatea respectiv i de c tre me terii populari.
Art.34. Cadrele didactice pentru colile de Art  se recruteaz  dintre speciali ti cu preg tire

artistic  corespunz toare scopului i profilului înv mântului artistic i artistic popular, iar acestea
sunt încadrate i retribuite potrivit reglement rilor stabilite pentru înv mânt liceal conform Legii
1/2011 – legea educa iei i beneficiaz  de toate drepturile prev zute în Contractul colectiv de munc
unic la nivel de ramur  înv mânt.

La a ez mintele culturale se pot încadra, la disciplinele specifice i cadre care nu
îndeplinesc condi iile stabilite de Statutul personalului didactic pentru ocuparea unor func ii
didactice, acestea urmând a fi încadrate în condi iile prev zute de Legea 1/2011- f  studii
corespunz toare (profesor, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, f  preg tire de
specialitate).

Art.35. Încadrarea pe posturi a profesorilor suplinitori cu studii superioare de specialitate
sau cu studii medii, din a ez mintele culturale se face în baza Legii - cadru nr.284/2010 , Legii nr.
285/2010 i Legii nr. 63/2011 de c tre directorul manager cu acordul Consiliului de administra ie a
institu iei în urma concursului specific (de dosare) organizat de a ez mântul cultural respectiv,
pentru ocuparea locurilor, pe o durat  de un an colar.

Punctajul dosarelor se va face dup  criteriile i punctajele pentru evaluarea personalului
didactic aprobat în Consiliul de Administra ie.

Art.36. Pentru profesorii care au func ionat în anul colar anterior în a ez mântul cultural, o
pondere foarte mare în acordarea calificativului o va avea faptul de a fi pierdut sau nu cursan i.
Acest lucru este foarte important inând cont c , cursan ii a ez mântului cultural vin dintr-o dorin
expres  de a urma cursurile i sunt pl titori de taxe de frecven .

Pierderea cursan ilor peste un num r maxim admis ( de 1-2 cursan i la clasele individuale i
maxim 3 la clasele colective) se consider  lips  de interes sau profesionalism din partea
profesorului ducând la concluzia c  acesta nu poate îndeplini sarcinile impuse de activitatea

ez mântului cultural.
Suplinirile pe o durat  care nu dep te 30 zile se aprob  de directorul  manager al

institu iei .
Personalul didactic salarizat prin plat  cu ora sau prin cumul, în colile de arte, este încadrat

de directorul  manager ca reprezentant legal al a ez mântului cultural pe durata unui an colar
respectând criteriile i condi iile de angajare men ionate.

În ceea ce prive te încadrarea, prioritate vor avea persoanele active neîncadrate în alt loc de
munc i numai pe posturile vacante vor fi încadra i pensionari i necalifica i.

Func ionarea a ez mântului cultural se poate asigura i prin activitatea unor persoane care
particip  la realizarea programelor i proiectelor culturale, a obiectivelor institu iei, în baza unor
contracte încheiate conform prevederilor legale sau în baza unor conven ii reglementate de Codul
Civil sau a altor reglement ri legale.
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Art.37. Contractele de munc  cu personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic pe
perioad  nedeterminat i determinat  (suplinitorii) se încheie de c tre a ez mântul cultural prin
reprezentantul s u legal pe baz  de concurs sau examen , în condi iile stabilite de lege .

Art.38. Drepturile i obliga iile cadrelor didactice din colile de arte sunt cele prev zute în
Statutul personalului didactic astfel:

Personalul didactic are obliga ia:
- s  respecte cu stricte e programul de lucru prin orarul colii;
- s  tin  regulat cursurile, respectând orarul colii i asigurând un nivel tiin ific

corespunz tor;
- s  respecte i s  îndeplineasc  prevederile din programele analitice ale colii, întocmind

i realizând planific rile calendaristice ale materiei;
- s  men in  la clas  num rul de cursan i conform planului de colarizare i s  urm reasc

frecven a lor la cursuri pe toat  perioada de colarizare, pierderea de cursan i ducând la
influen area calificativului;

- s  se încadreze cu activitatea didactico- pedagogic  în procesul de înv mânt, realizând
cu cursan ii toate etapele unui an colar (examene de admitere, audi ii sau expozi ii
semestriale, examene de sfâr it de an i de diplom , produc ii artistice semestriale i de
sfâr it de an etc).

- s  tin  la zi eviden a colara, frecven a cursan ilor i consemnarea materiei predate,
întocmirea planific rilor calendaristice, a planurilor sau schi elor de plan de lec ie,
încheierea situa iei colare semestriale i anuale;

- s  controleze i s  aprecieze just cuno tin ele cursan ilor, notând aprecierile prin note în
catalog,

- s  fac  parte din comisiile de admitere/absolvire s  participe activ la produc iile
semestriale i anuale precum i la toate manifest rile culturale organizate de coal ;

- s i ridice nivelul profesional, s  fie la curent cu toate problemele disciplinei pe care o
pred , publicate în pres i în literatura de specialitate;

- s  preg teasc  temeinic lec iile,aplicând cele mai bune procedee i metode de predare
pentru a u ura astfel posibilitatea de în elegere i însu ire a materialului de c tre
cursan i;

- s  participe la consiliile profesorale, la cursurile de perfec ionare i la consf tuirile
organizate cu cadrele didactice;

- s  colaboreze cu biroul financiar – administrativ, în vederea achit rii taxelor de
frecven  de c tre cursan i.

- s  execute întocmai i la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducerea colii i
colectivului de catedr , s  aib  o comportare corect  în colectiv, s  promoveze raporturi
de întrajutorare cu to i membrii colectivului i s  ia atitudine de combatere fat  de
manifest rile necorespunz toare

- în incinta colii este interzis  prestarea oric rei alte activit i în afar  de cea cuprins  în
programa institu iei, iar dac  acest lucru este totu i necesar se va face obligatoriu cu
acordul conducerii a ez mântului cultural în caz contrar se aplicându-se sanc iuni;

- s  se ocupe de antrenarea cursan ilor la produc ii, spectacole, concursuri pe specialit i,
expozi ii;

- s  se ocupe de valorificarea cursan ilor talenta i;
- s  participe la organizarea de spectacole i ac iuni culturale, concursuri,

recitaluri,expozi ii etc.;
- s  respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar  a institu iei;
- s  întocmeasc  cu responsabilitate documentele colare: cataloage, procese verbale de

absolvire.(neîntocmirea documentelor colare duce la diminuarea punctajului în urma
evalu rii la finele anului colar i afectarea calificativului );

- s  îndeplineasc  sarcinile prev zute în fi a postului;
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- s  nu consume b uturi alcoolice în institu ie sau s  se prezinte la clas  în stare de
ebrietate. Aceast  abatere poate duce direct la desfacerea contractului de munc  în
conformitate cu legile în vigoare.

Capitolul VI . FINAN AREA COLII
Art.39. Finan area cheltuielilor curente i de capital ale colii se asigur  din subven ii de la

bugetul Consiliului Jude ean Maramure , precum  i din venituri proprii .
Bugetul anual de venituri i cheltuieli, precum i organigrama i statul de func ii se aprob

prin hot rârea Consiliului Jude ean Maramure .
Opera iunile financiar-contabile se efectueaz  de c tre personalul cu atribu ii în acest

domeniu prin contul de baz  al institu iei, deschis la Trezoreria Baia Mare.
Art.40. Veniturile extrabugetare provin din taxele de colarizare, taxele de înscriere, i

taxele de eliberare a diplomelor ale elevilor, venituri din dona ii, sponsoriz ri precum i alte surse
de venit în leg tur  cu procesul cultural-educational desf urat în institu ie .

Capitolul  VII. DISPOZI II FINALE
Art.41. Atribu iile personalului cu func ie de conducere sau de execu ie al colii sunt

stipulate în fi ele posturilor
Art.42. Personalul institu iei este obligat s  cunoasc i s  aplice întocmai prevederile

prezentului Regulament. Înc lcarea acestuia atrage dup  sine r spunderea disciplinar , material ,
civil , administrativ  sau penal , fiind sanc ionat  potrivit legilor în vigoare.

Art.43. Prezentul Regulament se completeaz  cu  alte reglement ri în domeniu, aplicabile
colii de Arte “Liviu Borlan”.

Art.44. Prevederile prezentului R.O.F.sunt aplicabile:
- Angaja ilor institu iei indiferent de durata contractului de munc i func ia pe care o

de in;
- Colaboratorilor institu iei, indiferent de durata contractului semnat i pe toat  perioada

acestuia;
- Delega ilor i persoanele deta ate, precum i salaria ilor i colaboratorilor din alte

institu ii, societ i sau persoane fizice, care efectueaz  lucr ri pentru coala de Arte
„Liviu Borlan”;

- Tuturor cursan ilor institu iei.

DIRECTOR,
prof. Dan Daniel


