CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRASOV
Str. Lunga , nr. 1, Brasov , jud. Braşov, cod. 500035
tel/fax: 0268413965
C.U.I. 4646854
e-mail:brasovarte@yahoo.ro

Achitat taxă de înscriere cu chit. Nr._______________

SPECIALITATEA_____________________________ ANUL DE STUDIU_______
FIŞA DE ÎNSCRIERE
AN ȘCOLAR 2022-2023
NUME ________________________________________________________________
PRENUME _____________________________________________________________
Data şi locul naşterii : ziua _______luna____________________anul_______________
Localitatea ___________________________Judeţul _____________________________
PARINȚI : -prenumele tatălui _____________________________________________
-prenumele mamei ____________________________________________
DOMICILIUL : strada ___________________________________nr.______________
Bl._________Scara ________ap._________Localitatea __________________________
Judeţul ____________________telefon _______________________________________
Email:__________________________________________________________________
OCUPAŢIA :
Elev / student ________________anul de studiu ________________________________
Şcoala / Facultatea ________________________________________________________
Locul de munca _______________________________Profesia ____________________
MENȚIUNI :

Cursanții admiși sunt obligați să frecventeze cursurile şi să participe la celelalte forme de activități
organizate de şcoala ( festivaluri, orchestra, expozitii, manifestari cu public, etc.).
Mă oblig să achit taxa de școlarizare la termenul stabilit.
În cazul retragerii cursantului taxa de școlarizare nu se restituie.

Data înscrierii
______/________2022

Semnătura
_______________

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRASOV
Str. Lunga , nr. 1, Brasov , jud. Braşov, cod. 500035
tel/fax: 0268413965
C.U.I. 4646854
e-mail:brasovarte@yahoo.ro

CONTRACT DE ŞCOLARIZARE
Pentru pregătirea prin Scoala de arte potrivit OG.nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
OUG.118/28.12.2006 Ordonanţa de urgenţa privind înfiinţarea , organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
Ordinul 2193/2004 al ministrului culturii şi cultelor pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale , Hotararea Consiliului Judetean Brasov privind abrobarea taxelor de scolarizare la cursurile organizate de
scoala pentru fiecare an scolar , Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a şcolii precum şi Hotărîrile şi Dispoziţiile Comisiei
de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Braşov .
Încheiat astăzi ____________ 2022 între unitatea de învaţămînt ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII
TIBERIU BREDICEANU cu sediul în localitatea Braşov str. Lunga nr.1 jud. Braşov tel./fax 0268/413965 avănd CUI 4646854 şi
contul bancar deschis la Trezoreria Braşov , reprezentată legal prin DIRECTOR , CARMEN MORUZ / CONTABIL SEF ,
Ec. ANGELA MIRCEA
ŞI

Părinte /elev ____________________________________________________ cu domiciliul în localitatea
________________________ jud.__________________str.___________________________________
Nr._________bl._______sc.________ap.________Tel. ______________________________________
legitimat cu C.I. seria______nr._____________eliberat de______________la data _________________
Obiectul prezentului contract îl constitue stabilirea părţilor pe durata şcolarizării .
1. Unitatea de învăţămănt se obligă să asigure :



2.










pregătirea teoretică şi practică aferentă în concordanţa cu curriculumul şcolar stabilit pentru fiecare an şcolar de învătămănt
din programa analitica elaborată de Ministerul Culturii ;
baza didactic-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite de părti ;
Eleva(ul)______________________________________________solicită
pregătirea
în
specializarea
_______________________________________şi se obligă :
să frecventeze cursurile ;
să fie de acord să participe în calitate de interpret la spectacole în public organizate de şcoala în cazul elevilor majori , iar în
cazul elevilor minori părintele să fie de acord cu participarea la spectacole în public organizate de şcoală ;
să fie de acord să participe şi în calitate de spectator la evenimentele şcolii ;
elevul este obligat să nu folosească de repertoriile artistice (în alte cazuri , lucrările de artă plastică şi arte vizuale ) lucrate în
cadrul şcolii cu profesorii şcolii în alte scopuri decît cele care folosesc interesului Şcolii Populare de Arte si Meserii “ Tiberiu
Brediceanu ‘’ aceasta este o încălcare a drepturilor artistice şi intelectuale deţinute în totalitate de către Şcoala Populara de
Arte si Meserii T. Brediceanu
elevul are obligaţia ca o parte din lucrările de la arte plastice şi vizuale să rămăna în patrimoniul şcolii ;
elevul (cursantul) se obligă ca pe durata şcolarizării precum şi pe durata de 1 an de la absolvirea cursurilor şcolare să
promoveze Şcoala Populară de Arte si Meserii “T. Brediceanu “ în toate activităţile socio-culturale la care participă prin toate
mijloacele de publicitate folosite pentru mediatizarea respectivelor activităţi ;
nerespectarea acestei obligaţii se consideră prejudiciu de imagine pentru unitatea de învăţămănt care pentru reparaţii morale şi
materiale poate acţiona elevul (cursantul) în judecată la instanţa competentă ( Judecatoria Brasov ) ;
să achite taxa de şcolarizare aprobată de Comisia de cultură din cadrul Consiliului Judetean Brasov pentru anul şcolar
respectiv ;

Plata taxei de scolarizare pentru anul I se va face integral in perioada 01.09.2022-16.09.2022.Taxa de scolarizare se stabileste pe an
scolar si nu poate fi modificata ulterior .
In cazul nerealizării contractului din culpa elevului , unitatea şcolară nu este obligată să restituie taxele achitate .
Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau de instanţele judecătoreşti competente si se supun
dispozitiilor dreptului comun ,nefiind aplicabile dispozitiilor referitoare la drepturile consumatorilor cu contracte incheiate cu profesionisti,ci
acelea ce privesc asezamintele culturale .
Contractul se încheie pe durata de 1 an , între unitatea de învăţămănt ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII“TIBERIU
BREDICEANU”BRAŞOV şi părinte/elev _______________________________________________pentru pregătirea în specialitatea
________________________________în cadrul unităţii de învătămănt Şcoala Populară de Arte şi Meserii “TIBERIU BREDICEANU “
BRAŞOV si isi va face efectul in cazul in care elevul este declarat admis in urma rezultatelor examenului de admitere .
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în două exemplare din care un exemplar pentru unitatea de învăţămănt şi unul la
elev .

DIRECTOR
CARMEN MORUZ

PĂRINTE /ELEV

CONTABIL SEF
Ec. ANGELA MIRCEA

______________________

