
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE 

"TUDOR-JARDA" CLUJ-NAPOCA 

 

Scurt istoric 

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca a fost înfiinţată în 7 septembrie 

1954, prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1720 din anul 1954. Aceasta stipula 

organizarea şi funcţionarea şcolilor ca instituţii de învăţământ artistic, pe baza directivelor 

date de Ministerul Culturii, pe lângă sfaturile populare regionale sau orăşeneşti, aflate sub 

controlul şi îndrumarea secţiunilor culturale ale comitetelor executive ale respectivelor 

sfaturi. Au fost înfiinţate 16 şcoli populare de artă în: Arad, Bucureşti, Brăila, Cluj, Craiova, 

Lugoj, Oraşul Stalin (Braşov), Oradea, Petroşani, Ploieşti, Reşiţa, Satu Mare, Sântul 

Gheorghe, Sibiu, Sighet, Tîrgu Mureş. Interesant de menţionat este faptul că încă din textul 

acestei hotărâri, din articolul 4, reiese intenţia de a atrage cursanţi în principal din rândurile 

muncitorilor din întreprinderile de stat, întreprinderi cărora li se solicită în mod direct 

sprijinul pentru „recrutarea şi frecvenţa regulată a elevilor din rândul salariaţilor lor”. De 

asemenea, aceeaşi HCM menţionează că şcolile populare de arte se vor înfiinţa pe măsura 

creării de către sfaturile populare a condiţiilor necesare funcţionării lor. În realitate însă, 

aceste condiţii au fost atinse abia după ani buni de funcţionare, şcolile confruntându-se cu 

mari probleme de organizare, după cum se va vedea şi în istoricul şcolii de la Cluj. 

În ceea ce priveşte Şcoala de Arte a Clujului, aceasta a fost mutată fizic dintr-un 

sediu în altul, de pe Calea Moţilor fiind ulterior mutată în Palatul de Cultură din piaţa Ştefan 

cel Mare, devenit după 1990 Curtea de Apel Cluj. În anul 1990 i-a fost repartizată cu chirie, 

de către Prefectura Judeţului Cluj, o vilă pe Strada Pavlov (Strada Cardinal Iuliu Hossu de 

azi), la nr. 25, care servise drept casă de protocol în vremea regimului comunist. Din 

corespondenţa aflată în arhiva şcolii reiese starea de degradare accentuată în care se afla vila 

şi eforturile depuse pentru transformarea acestui spaţiu într-unul potrivit pentru o instituţie de 

învăţământ. În consecinţă, Şcoala se adresează la 17 noiembrie 2001 Consiliului Judeţean 

Cluj, în încercarea de a primi acest spaţiu în folosinţă şi administrare proprie, însă acest 

demers rămâne ani de-a rândul doar un deziderat.  

Între timp, la împlinirea a 50 de ani de activitate, pentru a o înnobila, prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 812/27 aprilie 2005 i s-a atribuit denumirea de „Tudor Jarda”, 

numele prestigiosului compozitor. 

În anul 2007, în urma revendicării imobilului pe care l-au ocupat timp de 17 ani, au fost 

obligaţi să părăsească vila, în plină iarnă, cu toată recuzita din dotare, mai ales piane şi 

pianine, care prin mutările suferite s-au degradat iremediabil. O altă locaţie în care şcoala şi-a 

desfăşurat activitatea pentru câteva decenii a fost imobilul de pe Strada Câmpeni nr. 7, unde 

se aflau atelierele de sculptură şi ceramică. Intrat din proprietatea Cultului Protestant în cea a 

statului, clădirea i-a fost repartizată şcolii populare, a cărei conducere a făcut tot posibilul 

pentru a-l întreţine, repara şi dota corespunzător pentru activitatea didactică, cu patru 

cuptoare de preparare şi ardere sticlă de mică producţie.  

În 2008 a început un amplu proces de „reabilitare, mansardare şi refuncţionalizare” a 

sediului preluat, între timp, de pe str. Fabricii nr. 51. Astfel, după zece ani de muncă 

susţinută, efectuată din fondurile Consiliului Judeţean Cluj, în zilele de 16 – 17 noiembrie 

2017 a avut loc inaugurarea clădirii, reabilitate şi – pentru a sublinia importanţa realizării 



desfăşurarea Seminarului Naţional „ARHITECTURA CULTURII – Clădiri vechi, cultură 

perenă”, în prezenţa a numeroase personalităţi de primă mărime a vieţii noastre sociale şi 

culturale. Practic, la această oră Şcoala de Arte Cluj îşi desfăşoară activitatea în cea mai 

modernă clădire din ţară, cu o sală ultramodernă de spectacole, numeroase spaţii 

expoziţionale şi săli destinate disciplinelor pe care le învaţă, sistematic, aproximativ 800 – 

1000 de cursanţi în fiecare an, iar dotările tehnice de care dispune instituţia sunt şi ele la 

nivelul secolului XXI.  

Pe lângă sediul central Şcoala de Arte mai are închiriată de la Primăria Cluj o sală 

situată pe strada Vasile Alecsandri nr. 1, organizată şi ca o expoziţie cu lucrările elevilor 

şcolilor populare de arte, expoziţie ce constituie Galeria “ARTE”. În decembrie 2017 clădirea 

Galeria „Arte“ a fost renovată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Şcoala de Arte 

Cluj întâmpinând astfel Centenarul României cu toate spaţiile modernizate. 

 

Cursuri şi cadre de specialitate: 

Canto muzică populară - Ana Strîmturean, Ioana Maria Candrea, Ioan Dordoi, Doru Sechi 

Canto muzică ușoară - Nicoleta Todoroi, Cristina Andrada Tureanu 

Canto clasic - Tamara Angela Prădan  

Inițiere muzică populară: Doru Sechi 

Inițiere muzică ușoară: Cristina Andrada Tureanu 

Teorie muzicală: Sorin Robert Indrei 

Corepetiţie: Olga Adriana Bordas, Mihai Ghircoiaș, Florina Dan, Emil Mihaiu  

Acordeon: Onişor Rodilă 

Improvizaţie jazz: Onişor Rodilă 

Orgă electronică: Mihai Ghircoiaș 

Ansamblu instrumental: Marius Cristian Moldovan 

Chitară clasică și folk: George Condruz  

Instrumente de percuţie ritmică: Andrei Gabriel Petrean 

Instrumente de suflat: Petrică Pleşca 

Trompetă: Sorin Robert Indrei 

Pian: Olga Adriana Bordas, Onişor Rodilă 

Vioară: Diana Creţu 

Artă fotografică: Mihai Bogdan Muscar  

Ceramică: Peter Felix 

Ţesut-cusut: Elvira Gavriş 

Tehnici în Țesut-Cusut: Elvira Gavriş 

Artă decorativă: Monica Artemiza Korent, Felicia Răcean 

Decoraţiuni interioare: Monica Artemiza Korent 

Design vestimentar: Monica Artemiza Korent 

Grafică: Blanca Alina Pop, Felicia Răcean 

Pictură: Victor Gheorghe Apostu, Felicia Răcean 

Pictură pentru copii: Blanca Alina Pop 

Tehnici în pictură: Blanca Alina Pop, Felicia Răcean 

Actorie: Petre Băcioiu 

Joc popular: Viorel Dragomir, Vasile Sangoti, Ioan Cuc, Mircea Cenan 



Instructori coregrafi în joc popular: Viorel Dragomir 

Dans clasic: Patricia Presecan 

Dans modern: Patricia Presecan 

Dans contemporan: Patricia Presecan 

Instructor coregraf în dans: Patricia Presecan 

Taraful de corepetiție muzică populară “Vatră de Dor”: Florina, Dan, Goia Ovidiu, 

Vasilian Bojan, Ruben Bolea, Florin Moldovan 

Formația de corepetiție muzică ușoară “Napoca”: Mihai Ghircoiaș, Andrei Gabriel 

Petrean, Larisa Dodea 

 

 

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca are secţii externe în: Turda, 

Câmpia Turzii, Gherla, Dej, Tritenii de Jos, Florești, Panticeu, Călățele. 

 

Specificul aparte al Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj este dat de îmbinarea 

fericită pe care o realizează educaţia şi cultura, prin urmărirea următoarelor obiective: 

a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi de educaţie permanentă 

b) stimularea creativităţii şi talentului 

c) susţinerea, învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale 

d) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei 

interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, etc. 

e) promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanţi 

f) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 

culturală 

g) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial 

h) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie 

 

De asemenea, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează 

cursuri de educaţie permanentă şi formare profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie. 

Pentru a realiza aceste obiective, Şcoala de Arte Cluj organizează evenimente 

culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment sub forma festivalurilor, concursurilor, 

taberelor, expoziţii temporare sau permanente, elaborează şi editează publicaţii de interes 

local cu caracter cultural-educaţional. 

În ceea ce priveşte Strategia culturală a judeţului, Şcoala de Arte a promovat 

următoarele activităţi şi proiecte care corespund interesului Consiliului Judeţean: 

 Extinderea ofertei de cursuri în judeţ şi comune, în special a proiectului „Joc Popular 

Clujean” (Florești, Turda, Tritenii de Jos, Panticeu) 

 Secţii externe în municipiile judeţului (Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Dej) 

 Secţii externe Ţesut – Cusut la Dej și Călățele  



 Organizarea de tabere de creaţie care promovează obiectivele turistice ale judeţului 

Cluj (Tabăra de pictură şi grafică de la Dej - iulie 2016, Tabăra de creație arte vizuale  

“Apă á la Cluj” de la Turda - iulie 2017, Tabăra de creație arte vizuale  “Lemn á la 

Cluj”- august 2018, Tabăra de creație arte vizuale “Piatră de Cluj” - iulie 2019) 

 Organizarea de tabere muzicale în diverse zone ale judeţului și în țară (Leghia, 

Căşeiu, Săcuieu, Muntele Băişorii, Valea Măriei - Satu Mare, Albac - județul Alba), 

prin implicarea factorilor locali 

 Participarea ca şi membru fondator în Asociaţia „Produs de Cluj”; de asemenea, 

participarea activă (cu cursanţi) la activităţile de promovare a judeţului realizate de 

asociaţie 

 Organizarea de spectacole şi concerte în localităţi din judeţul Cluj 

 Organizarea de expoziţii în holul Consiliului Judeţean Cluj (transformarea unui 

obiectiv administrativ în spaţiu cultural) 

 Expoziţia itinerantă „Iubesc Clujul” a fost expusă şi în localităţi din judeţ (Turda, 

Câmpia Turzii, Căşeiu, Ciucea, Răchiţele), iar versiunea sa, dezvoltată, intitulată 

“Clujul – oraşul comoară” a fost expusă la Timişoara, Bucureşti, Brăila, Botoşani, 

Baia Mare, Oradea, Reşiţa, Satu Mare, Târgu Mureş, Botoşani, Alba Iulia, Turda, 

Sibiu, etc. 

 Expoziţia itinerantă “Artă á la Cluj”, care promovează obiective culturale și turistice 

ale judeţului a fost expusă la Zalău, Reşiţa, Târgu Jiu, Suceava, municipiul Hînceşti – 

Republica Moldova, Botoşani, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Brăila, Consiliul 

județean Cluj 

 Expoziția itinerantă de arte vizuale “Lemn á la Cluj” a fost expusă la Consiliul 

Județean Cluj, Muzeul Memorial “Octavian Goga” Ciucea 

 Expoziția “Piatră de Cluj” a fost expusă la la Consiliul Județean Cluj 

  Expoziţia itinerantă “Apă á la Cluj”, septembrie 2017, care promovează elementele 

primordiale ale judeţului, a fost prezentată la Alba Iulia, în luna septembrie 2017, în 

cadrul expoziţiei “Valenţei cromatice” 

 Susţinerea de activităţi în colaborare cu celelalte instituţii culturale ale Consiliului 

Judeţean (Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei, Muzeul Memorial „Octavian Goga“ Ciucea, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Tradiţiilor) 

 Proiectul “Artele Turdelor”, de promovare a artei plastice turdene, care a luat în utima 

perioadă un deosebit avânt în cadrul secţiilor externe ale Şcolii de Arte Cluj-Napoca, 

de la Turda şi Câmpia Turzii. Acţiuni în cadrul proiectului: Expoziţia de arte vizuale 

“Art Cromatic” – Galeria “Arte”, ianuarie 2018, Tabăra de pictură de iarnă, Săcuieu, 

ediţia I, februarie 2018, Expoziţia de pictură “Consonanţe plastice – Felicia Răcean”, 

februarie 2018, Expoziţia Taberei de iarnă Săcuieu – Palatul Cultural “Ionel Floaşiu” 

Câmpia Turzii, martie 2018, Expoziţia de arte vizuale “Armonii de primăvară” – a 

cursanţilor secţiei externe de pictură Turda a Şcolii de Arte Cluj, aprilie 2018, 

Expoziţia de vară a cursanţilor secţiilor externe artă vizuală Turda şi Câmpia Turzii, la 

Muzeul Memorial  “Octavian Goga” – Ciucea, iulie 2018,  Expoziţia de artă “Portret”, 

a Asociaţiei Artiştilor Plastici Câmpia Turzii, Galeria “Arte”, septembrie 2018, Serată 



muzicală “Școala Artelor Turdene”, ediția a V-a la Galeria de Artă “Valer Suciu” 

Turda - mai 2019, Expoziție personală Iuliana Pop “Însemnări cromatice” la Galeria 

“Arte” - iunie 2019.  

 

 

Obiectivele specifice îndeplinite sunt:  

 menţinerea ofertei de servicii cultural-educaţionale la nivelul judeţului Cluj 

 realizarea de activităţi culturale (spectacole, expoziţii, festivaluri, concursuri) la un 

nivel calitativ înalt 

 realizarea de activităţi educaţionale, altele decât cursuri (tabere de creaţie de vară şi 

de iarnă, de muzică şi arte plastice 

 colaborarea instituţională cu şcolile de arte din ţară 

 asigurarea condiţiilor optime (materiale, resurse umane) pentru desfăşurarea 

cursurilor 

 susţinerea activităţii formaţiilor  artistice ale Şcolii de Arte şi înfiinţarea altora pentru 

menţinerea în mediul cultural a absolvenţilor Şcolii de Arte  

 organizarea adecvată şi calitativă a examenelor de admitere şi de absolvire, cât şi a 

examenelor intersemestriale  

 actualizarea periodică a procedurilor operaţionale privind sistemul de control 

intern/managerial propriu – conform O.G. nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat 

 atragerea a cât mai multor cursanţi 

 susţinerea întregii palete de cursuri de bază pe care le oferă  Şcoala de Arte 

 menţinerea standardelor pentru Certificatul ISO:9001 privind managementul calităţii 

 modernizarea în continuare a spaţiilor şcolii. 

 

 

Misiune 

Misiunea Şcolii de Arte este de a asigura accesul neîngrădit la educaţie şi cultură a 

cât mai multor cetăţeni ai judeţului Cluj, prin oferirea de cursuri de educaţie permanentă în 

domeniul artelor, care să valorifice potenţialul creativ şi artistic şi care să ridice gradul de 

civilizaţie şi educaţie a oamenilor. 

Referitor la factorii de succes şi valorificarea socială, putem aminti cei peste 10.000 

de absolvenţi care au finalizat cursurile Şcolii de Arte, de-a lungul existenţei ei de 65 de ani, 

cât şi premiile obţinute de către elevi şi cursanţi la festivaluri şi concursuri judeţene, naţionale 

şi internaţionale. Toate acestea creează sentimente de comuniune şi colegialitate, sentimente 

utile coeziunii sociale în jurul unei instituţii, în speţă, Şcoala de Arte, transpunându-se astfel 

în zona socială valorile culturale. Acest lucru a fost stimulat prin înfiinţarea Cluburilor 

Absolvenţilor Şcolii de Arte – avem trei cluburi – Clubul Arte XXI – al absolvenţilor de arte 

plastice, Clubul absolvenţilor de muzică uşoară şi Clubul absolvenţilor de muzică populară. 



Astfel absolvenţii se implică în desfăşurarea programelor şi proiectelor instituţiei, creându-se 

astfel un al doilea „cerc” de simpatizanţi în jurul instituţiei, primul „cerc” fiind format din 

cursanţii propriu-zişi ai şcolii. 

 

Concluzii 

Şcoala de Arte Cluj şi-a asumat rolul de aşezământ cultural şi a activat pe trei paliere 

importante: desfăşurarea de cursuri în domeniul artei, organizarea de activităţi culturale (cu 

cursanţii prin valorificarea a ceea ce s-a predat la cursuri) şi susţinerea formaţiilor artistice 

(pentru păstrarea în cadrul instituţiei a elevilor talentaţi, cu valorificarea culturală de către 

instituţie a pregătirii lor în cadrul cursurilor). 

Şcoala de Arte a desfăşurat pe plan cultural o adevărată stagiune artistică, 

manifestându-se ca o instituţie de spectacole şi concerte,  a susţinut un program expoziţional 

“Arte” impresionant, cu zeci de expoziţii realizate de către cursanţii şi partenerii culturali ai 

şcolii. De asemenea, a întreţinut foarte multe parteneriate culturale cu şcoli de arte şi centre 

culturale din toată ţara, deplasările în alte zone din ţară în cadrul unor proiecte culturale fiind 

o chestiune obişnuită în cadrul Şcolii de Arte Cluj. 

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj a demarat o serie de programe şi 

proiecte prin care se urmăreşte adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, 

atragerea unor noi categorii de public, creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi 

diversitatea serviciilor oferite. Aceste programe sunt: 

1. Programul de educaţie permanentă - constă în organizarea şi desfăşurarea de 

cursuri pe specialităţi în municipiul Cluj-Napoca şi judeţ, şi se adresează cursanţilor cu vârste 

cuprinse de regulă între 7 şi 60 de ani.  

S-a dezvoltat oferta de cursuri, în funcţie de cereri cât şi secţii externe, conform OUG. 

Nr. 188/2006 privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale. 

De asemenea, funcţionează un proiect numit „Timpul liber în artă” („Asistenţă 

artistică”) adresat persoanelor care nu doresc diploma şcolii de arte, nu doresc să aibă un 

„regim educaţional”, ci doar un mod de pretrecere a timpului liber într-un mediu cultural şi 

artistic sub supravegherea specialiştilor. 

 

Școala Poplară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează cursuri: 

MUZICĂ 

Cluj-Napoca: Tehnici interpretare în muzică uşoară, Tehnici interpretare în muzică 

populară) (durata 2 ani) 

Canto clasic, Canto muzică ușoară, Canto muzică populară, Inițiere fanfară, Improvizaţie jazz 

(durata 3 ani) 

INSTRUMENTE MUZICALE: Instrumente percuţie ritmică, Ansamblu instrumental (vioară, 

braci, contrabas) în muzică tradiţională (durata 2 ani) 

Violă, Contrabas, Chitară (clasică, electrică, bass), Acordeon, Trompetă, Eufoniu, Tubă, 

Trombon, Saxofon, Taragot, Clarinet, Orgă electronică, Instrumente populare (Fluier, Caval) 

(durata 3 ani) 

Violoncel (durata 4 ani) 

Pian, Vioară (durata 5 ani) 



Gherla: Canto muzică populară (durata 3 ani) 

 

ARTE VIZUALE 

Cluj-Napoca: Artă fotografică, Tehnici în pictură, Tehnici în grafică, Tehnici în design 

vestimentar, Țesut-Cusut (durata 2 ani) 

Pictură, Pictură pentru copii, Grafică, Artă decorativă, Ceramică, Design vestimentar, 

Decoraţiuni interioare (durata 3 ani) 

Turda, Câmpia Turzii: 

Tehnici în pictură, Tehnici în grafică (durata 2 ani) 

Pictură, Pictură pentru copii, Grafică, Artă decorativă (durata 3 ani) 

Dej, Călățele: Țesut-Cusut (durata 2 ani) 

 

COREGRAFIE 

Cluj-Napoca: Dansuri de societate, Dans modern, Dans contemporan, Instructori coregrafi în 

dans, Joc popular, Instructori coregrafi în Joc popular (durata 2 ani) 

Dans clasic (balet) - (durata 5 ani) 

Florești, Turda, Tritenii de Jos, Panticeu: Joc Popular (durata 2 ani) 

 

ARTĂ DRAMATICĂ 

Cluj-Napoca: Actorie, Retorică (durata 2 ani) 

 

Cursurile vor fi în de cinci feluri: 

 de scurtă durată 

 cursuri de iniţiere (pregătitoare) 

 cursuri de bază  

 tehnici în anumite specialităţi (cursuri de perfecţionare) 

 cursuri de “asistenţă artistică” 

 

2.  Programul „ Stagiunea artistică” - reprezintă programul de valorificare a cunoştinţelor şi 

de formare a aptitudinilor specifice cursurilor urmate de către elevi. Se adresează publicului 

din municipiu şi judeţ şi se concretizează prin spectacole, concerte şi audiţii. Acest program 

va asigura atingerea de către elevi a nivelului artistic cerut şi necesar, cât şi obişnuirea cu 

scena şi publicul. 

Principalele proiecte ale acestui program sunt: 

a) „Joia Artelor” - începând cu luna octombrie 2014 s-a experimentat proiectul „Joia 

Artelor”. Proiectul conţine zece spectacole sau concerte în fiecare an şi se află în plină 

desfăşurare, cu zeci de evenimente de acest fel, la activ. 

b) „Întâlnirile de la Cluj” - este proiectul care asigură schimbul de experienţă foarte 

necesar cu alte şcoli de arte sau centre culturale din ţară. Ajuns la a XVIII - a ediţie în luna 

decembrie 2017, proiectul a reuşit să genereze la nivelul întregii ţări un „mecanism” de 

promovare şi organizare de activităţi comune între şcolile de arte cu rezultate excepţionale 

pentru cursanţi şi cadrele de specialitate. 



Emulaţia creată, cunoaşterea reciprocă personală, schimbul de valori au creat adevărate 

evenimente artistice şi culturale în anii trecuţi şi, pe cale de consecinţă, susţinem în 

continuare proiectul prin implicarea a cât mai multor şcoli de arte. 

c) Proiectul de „reciprocitate” - ca o consecinţă a invitării la Cluj a elevilor şcolilor de 

arte din ţară în diverse manifestări artistice - generale sau tematice - este şi invitarea elevilor 

Şcolilor de Arte Cluj, împreună cu cadrele de specialitate, la activităţi similare organizate de 

către şcolile de arte. 

 

3.  Programul expoziţional „Arte” - este stagiunea expoziţională a Şcolii de Arte Cluj, prin 

galeriile de artă de care dispune: „Arte”, „Constantin Brâncuşi”, „Carol Pop de Szathmari”, 

„Chipurile Clujului” „Şantier” şi Galeria subterană “Fabrica de Zahăr”. 

a) realizarea de expoziţii cu lucrările realizate de către cursanţii secţiilor de arte vizuale: 

pictură, grafică, ceramică, design vestimentar, decoraţiuni interioare, artă fotografică, artă 

populară, etc. Este programul care valorifică atât talentul cursanţilor, cât şi dotarea 

excepţională a Şcolii de Arte Cluj (unică în ţară) în ce priveşte cele şase spaţii organizate 

exemplar ca şi spaţii expoziţionale. 

 De asemenea, Şcoala de Arte Cluj, pe lângă valorificarea potenţialului artistic al 

propriilor cursanţi, susţine şi colaborarea expoziţională cu alţi operatori culturali sau artişti, 

cât şi cu asociaţiile şi uniunile artiştilor plastici în care se regăsesc foarte mulţi absolvenţi de 

şcoli de arte. 

b) Un proiect important la acest capitol este „Seara Artelor”, realizată de obicei în luna 

februarie şi care a avut șapte ediţii până în 2019. Succesul enorm de care s-a bucurat, cât şi 

unicitatea acestui proiect, îi asigură un loc foarte important în rândul activităţilor de bază, cu 

impact puternic asupra cursanţilor şi publicului. Ultima ediţie, cea din 2019 a cuprins nu mai 

puţin de 50 de expoziţii grupate pe diverse categorii, cu mulţi invitaţi şi şcoli de arte invitate, 

interesul şi emulaţia create depăşind cu mult aşteptările organizatorilor. 

c) „Memorie locală” - proiecte care valorifică artistic valorile şi memoria locală: 

1. Un proiect care va fi continuat în cadrul „Memoriei locale” este „Clujul - oraşul 

comoară”. Proiectul reprezintă viziunea cursanţilor Şcolii de Arte Cluj asupra subiectului 

„Cluj”, subiect ce a fost supus atenţiei artistice tuturor cursanţilor care au frecventat Şcoala 

de Arte Cluj în ultimii patru ani la secţia de arte vizuale. „Clujul - oraşul comoară” este o 

prezentare publică interesantă de promovare a Clujului şi a artiştilor săi, care a poposit în mai 

multe localităţi din România, în urma stabilirii unor parteneriate cu şcolile de arte din zonele 

respective: Bucureşti, Alba Iulia, Satu Mare, Carei, Târgu Mureş, Botoşani, Brăila, 

Timişoara, Reşiţa, Turda sub diverse denumiri: „Iubesc Clujul, iubesc Turda”, „Scrisoare de 

dragoste pentru Cluj”, „Despre Cluj”, „Cluj – Koloszvar – Klausenburg”. Expoziţia - sub 

denumirea “Clujul – oraşul comoară” a mai călătorit şi la Bistriţa, Oradea, Baia Mare, 

Chişinău – Republica Moldova şi Cernăuţi – Ucraina.  

2. Tot sub auspiciile „memoriei locale” va fi continuat proiectul „Chipurile Clujului” 

atât sub aspectul existenţei unei galerii de artă de valorificare a istoriei, artei şi tradiţiilor 

Clujului, cât şi ca organizare de expoziţii tematice. 

 



4.  Programul de „Promovare”  - se adresează comunităţii, potenţialilor cursanţi, cadrelor 

didactice din şcoli şi constă în acţiuni de informare şi de promovare a imaginii şi ofertei 

Şcolii, prin diverse mijloace, cum ar fi: 

- Editarea revistei „Arte” 

- Editarea broşurii „Making Of” 

- Site-ul Şcolii de Arte: www.scoaladearte.ro 

- Pagina de Facebook: Fabrica de Cultură Cluj 

- „Ziua porţilor deschise” 

- Afişe, pliante, prezentarea ofertei educaţionale 

 

Acest program asigură o bună vizibilitate a instituţiei în comunitate, cât şi o 

solidarizare internă a cursanţilor şi cadrelor de specialitate. 

b) De asemenea, pentru aprecierea eforturilor persoanelor şi instituţiilor care 

promovează Şcoala de Arte Cluj şi activităţile ei se va continua acordarea distincţiei 

„Prietenii Artelor” de care au beneficiat până la finalul anului 2018 un număr de 125 de 

persoane şi 10 instituţii. De asemenea, în anul 2019, cu ocazia Centenarului României, s-a 

acordat diplome “Merit Cultural” tuturor angajaților, cât și cursanților merituoși. 

c) Tot la acest program se va continua şi dezvolta relaţia cu presa, în special cu presa 

culturală, pentru informarea publicului, cât şi pentru menţinerea în viaţa culturală a Clujului 

şi a ţării. 

 

5. Programul de „Excelenţă” - programul care stimulează performanţa şi excelenţa artistică, 

în conformitate cu OG. Nr. 2/2008 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor şi proiectelor culturale - se adresează cursanţilor şi constă în organizarea şi 

susţinerea debutului elevilor talentaţi ai şcolii de arte şi urmăreşte promovarea lor pentru 

participare la concursuri, festivaluri, expoziţii, activităţi culturale de muncă. 

Tot în cadrul acestui program Şcoala de Arte organizează în continuare concursurile 

tradiţionale de muzică uşoară („Tinereţe pe portativ”), muzică populară („Clujule, vatră de 

dor!”), ansambluri instrumentale („Ritmul muzicii”), teatru („Festivalul de teatru – Teatrul de 

la clasic la modern”), Anuala de grafică, Concursul de pictură contemporană şi Concursul de 

artă fotografică „Obiceiuri de iarnă”. 

 

6.  Programul „Anul dedicat la Şcoala de Arte Cluj” - Începând cu anul 2015, fiecare 

an educaţional a fost dedicat unei discipline de studiu sau mişcare artistică, prilej cu care 

Şcoala de Arte a dezvoltat proiecte specifice, a încurajat înscrierile sau reînscrierile la 

disciplinele respective, dar a şi investit financiar pentru dotări corespunzătoare. Astfel, anul 

2015 a fost “Anul instrumentelor muzicale la Şcoala de Arte Cluj”, anul 2016 - “Anul 

formaţiilor artistice”, anul 2017 - “Anul cântului popular”, anul 2018 – “Anul Centenar”, iar 

anul 2019 – “Anul Tradiţiilor” 

 

Următorii ani vor fi dedicaţi astfel: 

2020 – “Anul aniversar - 65 de ani de Școală de Arte Cluj” 

2021 – “Anul Picturii” 

 



În cadrul Anului 2018 - Anul Centenar - Şcoala de Arte şi-a continuat cele două 

proiecte demarate pentru celebrarea şi sărbătorirea Centenarului României: „Trei inimi 

româneşti” - demarat în 2015 şi „Proiectul 100” început în anul 2016. De altfel, toate 

evenimentele organizate în anul 2018 au fost sub egida Centenarului, constând în numeroase 

colaborări, în cadrul “Proiectului 100”, cu şcolile de arte aflate la 100 de km de Cluj-Napoca 

– Zalău, Alba Iulia, Târgu Mureş, Bistriţa. Au existat însă şi multe alte colaborări, cu şcoli de 

arte sau instituţii de cultură din Târgu Jiu, Reşiţa, Suceava, Botoşani, Oradea, Satu Mare, 

Baia Mare, Sibiu, Timişoara dar şi din municipiul Hînceşti – Republica Moldova.   

 

7. Programul „Formaţii artistice” -  se bazează pe elementele iniţiate în cadrul vechiului 

program „Şi noi am fost la Şcoala de Arte” în care „cluburile absolvenţilor” au jucat un rol 

important. 

 De asemenea, existau şi există în şcoala de arte formaţii artistice, în structuri mai 

mult sau mai puţin permanente. Datorită dezvoltării şi măririi spaţiilor şcolii de arte, prin 

utilizarea integrale a clădirii începând cu anul 2015 suntem puşi în faţa unei provocări 

majore: aceea de a creşte gradul de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală 

pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare (art. 4 alin.2 din OUG. Nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi dezvoltarea activităţii aşezămintelor culturale). Dezvoltarea 

formaţiilor artistice prin păstrarea elevilor valoroşi, cât şi prin participarea altor artişti va 

constitui unul din obiectivele de bază pentru acest mandat de management. 

Se va continua activitatea de corepetiţie cu formaţii, iniţiată în anul 2014 pentru 

corepetiţie muzică populară (taraful „Vatră de Dor”), muzică uşoară (trupa „Napoca”) şi jazz 

(„SPA Jazz Band”) 

 

Formaţii existenţe:   

- „SPA Jazz Band“ 

- Trupa de teatru „Pavlov 25“ 

- Gupul vocal de muzică populară „Glasuri Someşene“ 

- Ansamblu folcloric „Vatră de Dor“ 

- Formaţia de corepetiţie muzică uşoară „Napoca“ 

- Taraful de corepetiţie muzică populară „Vatră de Dor“ 

 

8.  Programul „Tabere de creaţie” - este un program de pregătire intensivă a cursanţilor în 

cadrul unor tabere muzicale sau de arte vizuale organizate de Şcoala de Arte. Tradiţional, se 

organizează două tabere muzicale - de vară şi de iarnă, în care se pregătesc spectacole pentru 

deschiderea anului educaţional şi pentru Dragobete şi o tabără de pictură şi grafică, în locaţii 

diferite din judeţul Cluj pentru promovarea culturală şi turistică a judeţului. 

9.  Programul „Prin educaţie la cultură” - este un program comunitar de facilitare a 

accesului tinerilor la Şcoala de Arte Cluj. A fost demarat în anul 2016, pe baza unor 

protocoale de colaborare cu şcolile de masă din Cluj şi a permis accesul la activităţile 

culturale ale Şcolii de Arte Cluj a formaţiilor artistice care funcţionează în şcolile din Cluj, 

cât şi a elevilor talentaţi din respectivele şcoli. 



Dorinţa noastră este ca, din sutele de tineri din şcolile oraşului care se perindă la 

spectacolele organizate, tineri care au preocupări artistice, să îi determinăm să se înscrie la 

cursurile organizate de şcoală. 

10. Programul „Cenaclul literar-artistic” - inaugurat în anul 2017 de Ziua Culturii Naţionale 

- 15 ianuarie, şi-a propus să îmbine creaţia literară cu cea artistică, “cenaclul de spectacol”, 

intenţionându-se extinderea permanentă a numărului de membri, atât creatori de literatură, cât 

şi cursanţi de la secţiile muzicale ale Şcolii de Arte, dotările de excepţie ale Sălii “Şantier” 

sunt propice realizării acestor genuri sincretice de activităţi culturale. 

 

 


