
 

ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA 
STR. I.C. BRĂTIANU 25; 400079 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

SECRETARIATUL ARTISTIC 
TEL 0040-264-591242/int. 118        TEL/FAX:  0040-264-591246;  

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
SECRETARIATUL ARTISTIC 

 
 
I. ACTIVITĂŢI, RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII ALE 
BIROULUI 
 
art. 1 Secretariatul Artistic este o unitate auxiliară a învăţământului şi 
cercetării din cadrul AMGD cu rolul de a organiza activităţile artistice 
desfăşurate în AMGD.  
 
art. 2 Secretariatul Artistic este responsabil cu organizarea activităţilor 
artistice realizate sub egida AMGD, atât de către comunitatea academică a 
AMGD (profesori şi studenţi), cât şi de către invitaţi din ţară sau din 
străinătate, pe baza unei invitaţii oficiale sau a unei cereri aprobate de 
către conducerea AMGD. 
 
art. 3 Principalele activităţi artistice şi ştiinţifice pe care Secretariatul 
Artistic le organizează sunt:  

- festivaluri 
- concerte simfonice şi camerale 
- spectacole  
- recitaluri 
- concursuri de interpretare şi de creaţie 
- simpozioane 
- conferinţe 
- expoziţii 
- festivităţi de acordare a titlului de DHC (în colaborare cu referentul 

PR al AMGD) 
- cursuri de măiestrie (în colaborare cu referentul relaţii 

internaţionale al AMGD) 
 
art. 4 Pentru aceste activităţi Secretariatul Artistic desfăşoară acţiunile de 
promovare prin realizarea materialelor de promovare (afişe, pliante) şi 
afişarea lor, cât şi prin susţinerea unui dialog permanent cu presa. 
  
art. 5 Secretariatul Artistic este responsabil cu programarea tuturor 
activităţilor desfăşurate în Studioul de concerte al AMGD, după cum 
urmează: 
 - cursuri 

- evenimente artistice şi ştiinţifice 
 - examene 
 - repetiţii 
 - înregistrări 
 



 

art. 6 Secretariatul Artistic este responsabil cu programarea activităţilor 
artistice şi ştiinţifice desfăşurate în Studioul de orgă, Sala 44 şi Sala 59, 
dar nu este responsabil cu programarea repetiţiilor, examenelor şi 
cursurilor în aceste săli. 
 
art. 7 Secretariatul Artistic este obligat să asiste, cu cel puţin un membru 
al biroului, la toate evenimentele artistice desfăşurate şi organizate în 
Studioul de concerte al AMGD de către AMGD, sau de către o altă instituţie 
care închiriază spaţiul pentru activităţi artistice sau ştiinţifice. 
   
art. 8 Secretariatul Artistic are obligaţia să comunice Studioului acustic 
programul activităţilor care se desfăşoară în sălile de concert ale AMGD, 
precum şi modificările care apar în programarea iniţială. 
 
art. 9 Secretariatul Artistic are obligaţia să creeze condiţii optime de 
desfăşurare a activităţilor din sălile de concert, verificând în permanenţă 
temperatura, umiditatea, curăţenia din aceste spaţii şi din holul sălii 
Studio, şi luând măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor care 
apar. 
 
art. 10 Secretariatul Artistic arhivează materialele de promovare realizate 
de către AMGD. 
 
II. STRUCTURA SECRETARIATULUI ARTISTIC 
 
art. 1  Secretariatul Artistic este subordonat prorectorului cu probleme de 
creaţie artistică/interpretare şi relaţii internaţionale . 
 
art. 2 Personalul care deserveşte Secretariatul Artistic este format dintr-
un secretar muzical - şef de birou, un secretar muzical, un referent şi doi 
recuziteri. 
 
art. 3 Secretarul muzical şef este responsabil cu: 

- Coordonarea activităţii secretariatului muzical 
- Organizarea şi coordonarea activităţii în cadrul stagiunii artistice cu peste 300 de 

evenimente anual - concerte, recitaluri, spectacole, festivaluri, concursuri, cursuri 
de măiestrie, workshop-uri, evenimente speciale (Doctor Honoris Causa, 
spectacole omagiale, alte Festivităţi) desfăşurate în Studioul de concerte, sala 59, 
sala 44, Studioul de orgă. 

- Programarea evenimentelor în cadrul stagiunii AMGD 
- Colectarea informaţiilor şi redactarea broşurii trimestriale a Stagiunii de concerte 
- Colectarea informaţiilor şi redactarea afişelor, programelor de sală, a broşurilor de 

concurs, simpozion sau festival, precum şi a diplomelor de concurs, în colaborare 
cu Referentul Admin. Fin. Patr. 

- Organizarea şi coordonarea concertelor studenţilor susţinute în deplasare 
- Coordonarea personalului însărcinat cu panotajul în instituţie şi în afara ei 
- Informarea personalului angajat cu acordajul pianelor cu privire la evenimentele 

AMGD, în vederea asigurării condiţiilor optime de cântat 
- Transmiterea informațiilor cu privire la activitatea artistică a AMGD responsabilului 

cu încărcarea pe site 
- Efectuarea corespondenţei zilnice prin telefon, scrisori sau e-mail 

 
art. 4 Secretarul muzical este responsabil cu: 

- Organizarea repetiţiilor orchestrelor (pe partide, de ansamblu) 



 

- Gestionarea materialelor de orchestră pentru Orchestra Antonin Ciolan şi 
Camerata Academica - imprumut studenţi 

- Pregătirea stimelor pentru repetiţiile şi concertele orchestrelor AMGD  (imprumut, 
multiplicare, organizare mape) 

- Programarea evenimentelor în cadrul stagiunii AMGD 
- Întocmirea orarelor lunare cu repetiţiile şi concertele susţinute în AMGD 
- Întocmirea orarelor săptămânale de cursuri, repetiţii şi concerte susţinute în 

cadrul Studioului de concerte al AMGD 
- Asistarea persoanelor interesate în vederea închirierii Studioului de concerte şi a 

Foaierului  
- Asistenţa la scenă la repetiţiile orchestrelor AMGD 

- Realizarea panotajului în afara instituţiei 
 
art. 5 Referentul din cadrul Secretariatului Artistic este responsabil cu: 

- Colectarea informaţiilor şi redactarea afişelor, programelor de sală, a broşurilor de 
concurs, simpozion sau festival, precum şi a diplomelor de concurs 

- Programarea evenimentelor în cadrul stagiunii AMGD 
- Coordonarea personalului însărcinat cu panotajul în instituţie  
- Realizarea panotajului în afara instituţiei 
- Informarea personalului angajat cu acordajul pianelor cu privire la evenimentele 

AMGD, în vederea asigurării condiţiilor optime de cântat 
- Efectuarea corespondenţei zilnice prin telefon, scrisori sau e-mail 

 
art. 6 Recuziterii sunt responsabili cu: 

- aranjarea Studioului de concerte pentru diferitele activităţi programate 
- asistenţa la concertele şi recitalurile organizate de către AMGD 
- afişajul în AMGD a materialelor de promovare interne şi externe (Filarmonica, 

Opere, Teatru, Centre culturale, cursuri şi concursuri internaţionale) 
- afişajul în AMGD şi în puncte de afişaj externe (Filarmonica, opere, teatre, centre 

culturale) a materialelor de promovare a activităţilor din AMGD, precum şi a 
cursurilor şi concursurilor internaţionale. 

 

 
III. CONDIŢIILE DE ORGANIZARE A EVENIMENTELOR 
 
PROGRAMAREA 
 
art. 1 Secretariatul Artistic programează evenimente artistice, în Sala 
Studio, doar începând cu ora 17:00 şi ora 19:00, cu excepția concertelor 
pentru copii. 
 
art. 2 Programarea evenimentelor de către membrii comunităţii 
academice  AMGD se face pe baza planificării la Secretariatul Artistic, cu 
specificarea informațiilor de bază asupra evenimentului (interpreți, 
repertoriu).  
 
art. 3 Cererile venite din partea studenţilor AMGD trebuie să poarte 
semnătura de accept a profesorului coordonator. 
 
art. 4 Programarea evenimentelor de către persoane străine se face pe 
baza unei cereri scrise, înregistrată la registratura AMGD şi aprobată de 
către conducerea AMGD. 
 
art. 5 Anularea unui eveniment trebuie adusă la cunoştinţa Secretariatului 
Artistic de către persoana care a realizat programarea, în cel mai scurt 
timp posibil de la hotărârea anulării. 



 

 
art. 6 Neanunţarea anulării unui eveniment implică sancţionarea 
responsabilului de programare cu interzicerea dreptului de a mai 
programa evenimente în cadrul stagiunii în curs. 
 
 
MATERIALELE DE PROMOVARE 
 
art. 1 Secretariatul Artistic realizează următoarele tipuri de materiale de 
promovare a evenimentelor organizate de AMGD: 
- pliant stagiune trimestrial, pentru perioadele octombrie-decembrie, 

ianuarie-martie, aprilie-iunie 
- afiş săptămânal cuprinzând totalitatea activităţilor artistice şi 

ştiinţifice în care sunt specificate informaţii cu privire la natura 
evenimentului, protagonişti şi program, în format A3 

- afişe personalizate pentru evenimente extraordinare (festivaluri, 
concursuri, cursuri de măiestrie, concerte simfonice şi concerte cu 
invitaţi) în format A3 şi A2 (unde este cazul) 

- programe de sală (format A5) 
 
art. 2 Predarea materialului pentru întocmirea pliantului stagiunii se va 
face până în data de 20 a lunii precedente intervalului de timp pentru care 
se realizează pliantul după cum urmează: 
- 20 septembrie pentru pliantul octombrie-decembrie  
- 20 decembrie pentru pliantul ianuarie-martie 
- 20 martie pentru pliantul aprilie-iunie 

 
art. 3 Predarea materialului pentru întocmirea afişelor săptămânale se 
face în ziua de luni a săptămânii ce precede săptămâna de desfăşurare a 
evenimentului. 
 
art. 4 Predarea materialului pentru întocmirea afişelor personalizate 
pentru evenimente extraordinare se face cu minim 14 zile înainte de 
eveniment. 
 
art. 5 Predarea materialului pentru întocmirea programelor de sală se 
face cu minim 5 zile înainte de eveniment. 
 
 
IV. PREVEDERI FINALE 

 
art. 1 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa comunităţii 
academice a AMGD prin afişarea în locuri accesibile şi prin publicarea pe 
site. 
 
art. 2 Prezentul regulament intră în vigoare la data de 7 aprilie 2016, şi 
este actualizat ori de câte ori este nevoie.  

 
 Aprobat în şedinţa de Senat din data de 7 aprilie 2016                    

întocmit: dr. Ioana Baalbaki, secretar muzical șef 


