
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI - specializarea ARTA ACTORULUI
PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A la

LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ
SECȚIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ

Înscrierea pentru probele de aptitudini în clasa a IX-a se face în perioada 2-5. VI. 2020, între
orele 9 -16, prin:
- depunerea directă la secretariatul Liceului Vocațional de Artă, în baza unei programări realizate

telefonic sau prin email la adresa admitere_ix_2020@liceuldeartams.ro
sau
- transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primirea următoarelor documente:

a) Documentele de înscriere ( anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență);
b) CD/DVD conținând o înregistrare audio-video a repertoriului;
c) O declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/ susținătorul/ reprezentantul
legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis;

d) Fișă de repertoriu cu autorul și titlul textelor/ lucrărilor prezentate.

ATENȚIE! Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe
unități de învățământ!

ARTA
ACTORULUI

INSCRIERE /
DEPUNERE
DOCUMENTE

EVALUARE DESCRIERE PROBĂ

Proba 1

PROBA DE
APTITUDINI A
SPECIALIZĂRII

2-5 iunie 2020 10-11 iunie
2020

a)Recitarea a 3 (trei) texte lirice dintre care
obligatoriu o fabulă

b)Povestirea unei întâmplări din viața
candidatului;

DURATA probei: nu va depăși 20 de minute
NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare
evaluator cu o notă, care se calculeazăca
media aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, din notele acordate separat pentru
probele a) și b)

Proba 2

PROBA DE
APTITUDINI
MUZICALE

2-5 iunie 2020 10-11 iunie
2020

a) Interpretarea unei piese muzicale la
alegerea candidatului

DURATA probei: nu va depăși 5 minute
NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare
evaluator cu o notă

Afișarea rezultatelor 12.06.2020, în clădirea centrală, str.
Revoluției, nr. 9 și pe site-ul instituției

 Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.

 Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de
notare.

 Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).
 Un candidat se consideră neprezentat dacă conținutul probelor de aptitudini, transmis comisiei, este

incomplet
 La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii!
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