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REGULAMENT 
privind organizarea şi funcționarea Consiliului Artistic al 

Liceului de Arte “Regina Maria” Alba Iulia 
 

 

Art. 1. Consiliul Artistic al Liceului de Arte “Regina Maria” Alba Iulia, 

numit în continuare LARM, se organizează în conformitate cu 

prevederile art. 15, 30-35 din Regulamentul privind organizarea şi 

funcționarea învăţământului preuniversitar de artă (OM nr.5569/2011) 

şi funcționează potrivit prezentului regulament. 

 

Art. 2. Consiliul Artistic (numit în continuare CArt) este alcătuit din 

responsabilii catedrelor de muzică și arte plastice. Membrii CArt 

supraveghează, coordonează și verifică activitatea artistică a instituţiei. 

 

Art. 3. CArt are următoarea componență cu drept de vot: 

a. Președinte – directorul LARM 

b. Responsabilii catedrelor de specialitate (corzi, pian principal - 

complementar - corepetiție, suflători - percuţie - orchestră - cor - 

muzică de cameră, canto clasic - muzică ușoară - jazz, discipline 

muzicale teoretice, canto popular și arte plastice). 

c. Un secretar. 

 

Art. 4. Funcţionarea CArt: 

a. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie 

b. la ședințele CArt pot participa și alți profesori de la secțiile de 

muzică și arte plastice 

c. activitatea unei ședințe a CArt se consemnează de către un 

secretar (ales cu majoritatea simplă a voturilor altul decât membrii 

comisiei) în registrul proceselor verbale și devin acte decizionale ale 

CArt. Procesele verbale pot conține anexe, rapoarte, solicitări, 

programe etc., numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. 
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Art. 5. CArt analizează şi avizează proiectele de hotărâri în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi 

funcționarea învăţământului preuniversitar de artă (OM nr. 5569 

/2011), ale ROFUIP şi ale ROI (03.12.2020) al LARM. Hotărârile CArt 

se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor. În cazul în care nu se 

întrunește cvorumul, hotărârile se iau în ședința următoare cu votul 

majoritar al celor prezenți. 
 

Art. 6. Atribuțiile şi competenţele CArt: 

a. analizează propunerile privind repertoriul ce trebuie susținut la 

verificări și examene; 

b. analizează propunerile de proiecte artistice ale LARM; 

c. stabilește perioadele verificărilor şi examenelor semestriale și 

anuale la disciplinele de specialitate; 

d. analizează cererile de colaborări cu alte instituţii; 

e. avizează și susține organizarea expozițiilor de artă al elevilor din 

LARM; 

f. vizionează penultima repetiție generală a ansamblurilor mari şi 

analizează concertele; 

g. avizează activitatea artistică a elevilor LARM în spațiul public; 

h. avizează participarea elevilor LARM la competiții de profil; 

i. dezbate și alte probleme de ordin metodico-artistic, respectiv din 

activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate; 

j. stabilește strategia de publicitate a instituției; 

k. stabilește numărul de locuri pentru admiterile în clasa I-a, clasa 

a V-a și clasa a IX-a; 

l. stabilește comisiile pentru verificări, examene, diferențe și 

transferuri și admiterea la ciclurile primar, gimnazial și liceal; 

m. consultare la întocmirea orarului de cultură generală; 

n. alcătuirea unei baze de date cu evidența orelor de specialitate la 

care să aibă acces toți membrii CArt, respectiv încadrări-posturi 

vacante; 

o. stabilește împreună cu inspectorul de specialitate comisiile 

pentru proba scrisă/practică pentru suplinitori; 

p. propuneri pentru proiecte artistice, concursuri, festivaluri, 

olimpiade. 
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Art. 7. Învoirile elevilor conform pct. g şi h din Art. 6 se fac după cum 

urmează: 

• audiție, recital individual, recital de absolvire, expoziție 

individuală sau comună – toată ziua evenimentului; 

• concertele ansamblurilor (orchestra, cor, muzică de 

cameră, ansamblul folcloric) – în funcție de program; 

• concursuri, olimpiade, master class-uri – în funcție de 

perioada evenimentului; 

• verificări, preselecții olimpiade - în funcție de orarul clasei 

respective și examene - toată ziua. 

  

Art. 8. Acest Regulament al CArt este elaborat ținând seama de planul 

managerial şi obiectivele instituţiei. Hotărârile CArt se vor adopta după 

ce în prealabil vor fi discutate în comisiile de specialitate. Hotărârile 

CArt devin sarcini de serviciu pentru toți salariații şi parte integrantă a 

activităţii şcolare/procesului instructiv-educativ pentru elevi. 

 

Art. 9. Activitatea CArt nu este retribuită. 
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