Consiliul Județean Buzău
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ BUZĂU
Aleea Castanilor, Nr. 1, Buzău
C.I.F.: 31508573
Tel.: 0238.710.383, Fax: 0338.40.11.33
www.centruldeculturasiarta.ro
E-mail: culturasiartabz.secretariat@gmail.com

TAXE
de școlarizare pentru anul școlar 2022 - 2023

NR.
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1

2
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TAXE AN ȘCOLAR 2022 - 2023
- lei/cursant/an DISCIPLINE

Primul obiect
de curs - plata
integrală

Pian
Canto muzica usoara
Canto muzica populara
Canto clasic

550 lei

Clape - acordeon

500 lei

Percutie
Chitara
Balet - Dans modern
Pictura
Taxa pentru eliberarea
diplomelor de absolvire in
primul an dupa absolvire
Taxa pentru eliberarea
diplomelor de absolvire dupa
1 an de la absolvire

Al doilea obiect de curs plata integrală

Plata în rate
Rata I - 300 lei

Al treilea obiect de curs
sau mai multe - plata
integrala

Plata în rate
Rata I - 200 lei

400 lei
Rata II - 250 lei
Rata I - 250 lei
Rata II - 250 lei
Rata I - 250 lei

450 lei

Rata I - 150 lei
300 lei

Rata II - 200 lei
400 lei

Rata I - 200 lei
Rata II - 200 lei

Rata II - 150 lei
250 lei

Rata I - 200 lei
350 lei

Rata II - 200 lei

Plata în rate

Rata I - 150 lei
Rata II - 100 lei
Rata I - 150 lei

250 lei
Rata II - 150 lei

Rata II - 100 lei

Gratuit

-

Gratuit

-

Gratuit

-

100 lei

Integral

100 lei

Integral

100 lei

Integral

Nota:

*
*
*
-

Beneficiaza de cursuri gratuite cât și de gratuitate la plata taxei de eliberare diploma (în primul an după absolvire) elevii cu potential
artistic deosebit proveniti din familii cu situatii deosebite (venituri/membru de familie sub nivelul salariului minim pe economie), copiii și
tinerii din sistemul de protecție sau cu handicap.
Scutirile se pot acorda pe baza documentelor doveditoare si cu respectarea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat.
Beneficiaza de reducere la plata taxei de scolarizare conform tabelului:
elevii care sunt inscrisi la mai multe discipline;
elevii care provin din aceeasi familie si sunt rude de gradul I;

Plata taxelor de școlarizare se poate face astfel:
• la casieria instituției după următorul program: luni - joi 10:00 – 14:00, vineri 10:00 – 13:00.
În ultima zi lucrătoare din luna nu se fac încasări;
• in contul RO98TREZ16621G330500XXXX deschis la Trezoreria Buzau, prin transfer bancar astfel:
Beneficiar: Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau
C.I.F.: 31508573
Explicații/detalii plată: Nume si prenume elev, Nume profesor, An de studiu
Exemplu: Radulescu Marius, Panait, 2

