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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

la Școala de Muzică din cadrul Asociației „Timotei” din Ineu, Arad 

 I. CERERE DE ÎNSCRIERE LA NIVELUL I, anul____ de studiu, Februarie 2019; 

Subsemnatul/a__________________________________________________________, 

născut/ă la data:__________________, domiciliat/ă în loc. ____________________________, 

jud.__________________ str._________________________________, nr. __, bl.___, ap. ___, 

posesor al BI/CI seria ___, nr. _____________, tel. _____________________,                        

e-mail_____________________________, ultimul nivel de studii urmat, bifați din listă: am 

absolvit □ VIII clase, □ școală profesională, □ liceu, □ facultate, □ masterat, □ doctorat, 

specializarea:______________________________, la Școala/Liceul/Universitatea _________ 

________________________ din loc.______________________, jud.___________________ ; 

În prezent sunt elev/ă sau student/ă în clasa/anul de studiu____la Școala/Liceul/ 

Universitatea _________________________________din loc.__________________________, 

jud._____________________; 

Vă rog să-mi aprobați:  

1. înscrierea în calitate de □ cursant/ă1* la specializarea/specializările2**:   

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________   

c. __________________________________________________________________              

2. înscriere în calitate de membru:3***  

                                                           
1* Indiferent de specializarea aleasă, fiecare cursant - pe durata studiilor, va face practică la Corul mixt al Școlii de 
Muzică și al Asociației „Timotei” din Ineu, Arad. 
  * Cursanți de la specializarea Dirijat fanfare și cei care aleg specializarea Instrument de suflat, pe durata studiilor 
vor face parte și din Fanfara Asociației „Timotei” din Ineu. 
2** Fiecare cursant trebuie să aleagă minim o specializare și, pentru cei care doresc, se poate poate alege maxim trei 
dintre specializările enumerate: 1. Compoziție Muzicală; 2. Dirijat cor; 3. Dirijat fanfară; 4. Canto, 5. Instrument de 
suflat și 6. Pian. Pentru fiecare specializare aleasă suplimentar se va percepe o nouă taxă de diferență.   
3*** Calitatea de membru în Corul mixt și/sau Fanfara Asociației „Timotei” din Ineu se acordă studenților Școlii 
de Muzică și acelor care vor completa actuala fisă de înscriere – în urma unui interviu. Pot alege pentru calitatea 
de membru și acei care nu sunt cursanți ai școlii noastre, putând să beneficieze de educație muzicală gratuită: 3 
ore de cânt coral, 2 ore de teoria muzicii și 1 oră de Istoria închinării creștine / liturgică muzicală. Condiția este ca 
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a. □ corist/ă în Corului mixt al Școlii de Muzică și al Asociației „Timotei” din Ineu, 

Arad. 

b. □ interpret/ă în Fanfare Școlii de Muzică și al Asociației „Timotei” din Ineu, 

Arad. 

 II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE VIITORI CURSANȚI ȘI MEMBRII  

 Ce experiență muzicală aveți? 

1. La ce vârsă ați început studiile muzicale? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

2. La ce instrument/instrumente știți să cântați?  

Menționați de câți ani și unde ați cântat sau cântați la instrument/instrumente precizate. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Ați urmat studiile la o școală de muzică sau cu un profesor care are studii și 

specializat în muzică?  

Dacă răspunsul este „da”, atunci vă rugăm să precizați unde ați studiat, cu ce 

profesor/profesori și pentru ce perioadă. (Prezentați cadrul în care s-a desfășurat/se desfășoară, 

perioada de studiu) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. În ce Biserică sunteți membru și ce activitate desfășurați în cadrul Bisericii? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                           
fiecare membru (necursant) al Corului mixt și/sau Fanfarei să dea dovadă de seriozitate, participând la repetiții, 
cursurile alese și activitățile planificate de către profesorii Școlii de Muzică și Asociația „Timotei” din Ineu. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Cum ați auzit despre noi?  

Cine va îndrumat să urmați cursurile noastre? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. De ce intenționați să urmați cursurile noastre ? 

      Care sunt motivele pentru care ați optat pentru specializarea sau specializările la care 

v-ați înscris?4**** 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Care sunt așteptările dumneavoastră de la Școala și profesorii noștri? 

      Ce vă doriți și intenționați să reaizați, urmând cursurile noastre, la finalizarea 

Nivelului I de studiu? **** 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

________________________________ 

4**** Va fi completată doar de către cei care vor să devină cursanți la una dintre specializările noastre: 
Compoziție Muzicală, Dirijat cor, Dirijat fanfară, Canto, Instrumente de suflat și pian. 

                                                           
DATA                                                                                                                                                             SEMNĂTURA 


