
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI pt. specializările
ARTE PLASTICE ȘI ARHITECTURĂ

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 primire

a următoarelor documente:

a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu

confirmare de primire;
c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul

legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.

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

ARTE
PLASTICE

INSCRIERE /
DEPUNERE
DOCUMENTE EVALUARE DESCRIERE PROBĂ

Proba 1

a)studiul după
natură;

2-5 iunie 2020 10-11 iunie
2020

IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII,
în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după
natură, fiecare cu o problematică plastică
diferită, imprimat pe CD/DVD.
Precizări:
Studiile după natură, rezolvate în creion pe
hârtie A3, pot fi: (la alegerea candidatului)

a) natură statică compusă din 3 obiecte (1 corp
geometric, un vas de lut sau ceramică, sau un pahar,
sau o sticlă și un fruct (un măr, o pară) sau o legumă
(roșie, ardei, vinete...), realizată în creion pe hârtie de
desen A3
b) natură statică din mai multe corpuri geometrice
(cilindru, con, cub, sferă etc.),realizată în creion pe
hârtie desen A3
c) Se mai poate include în portofoliu și desen de
observație după diferite forme din natură, compuse pe
hârtie A3, desen în creion.
Criterii de apreciere pentru studii:
- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în



pagină);
- raportul dintre obiecte (proporţii);
- forma, caracterul obiectelor și sugerarea

materialității acestora;
- redarea spaţiului şi a volumului prin linie și

valoare.

Proba 2

b)compoziție
în culoare/
volum. 2-5 iunie 2020 10-11 iunie

2020

IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII,
în format A3, respectiv: 5 (cinci) compoziții
libere, fiecare cu o problematică plastică
diferită, imprimat pe CD/DVD.
Precizări:

Compoziția în culoare :
a) Compoziție figurativă cu 2-5 figuri umane în
compoziție statică sau dinamică, rezolvată în culoare,
aplicând un contrast cromatic (contrast rece-cald,
contrast complementar sau tonal)
b) Compoziție nonfigurativă cu elemente abstracte ( la
alegerea candidatului)
c) Compoziție cu elemente (structuri) din natură sau
natură moartă sau peisaj(la alegerea candidatului)

Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții)
proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu,
în locul compozițiilor în culoare.

Compoziția în volum
d) Compoziții cu 1-3 personaje realizate în lut,
înălțimea maximă 25 cm
e) Relief ( compoziție figurativă sau nonfigurativă sau
detaliu anatomic)
f) Portret

Criterii de apreciere pentru compoziții:
- unitatea compoziţiei;
- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii,
mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
- notă personală, originalitate, creativitate.

ARHITECT
URĂ

INSCRIERE /
DEPUNERE
DOCUMENTE EVALUARE DESCRIERE PROBĂ

Proba 1
2-5 iunie 2020 10-11 iunie

2020

IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII,
în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după
natură, fiecare cu o problematică plastică
diferită, imprimat pe CD/DVD.



a)studiul după
natură;

Precizări:
Prin studiul de natură statică intelegem desenarea unor
obiecte cu functionalitati diferite, din materiale diverse
precum lemn, inox, sticlă, plastic, carton etc, dispuse în
structuri compoziționale echilibrate.(minim 3 obiecte)
Aceste obiecte pot fi compuse alături de elemente
naturale (de ex:fructe)
O altă posibilitate de abordare o constituie realizarea
unor compoziții cu corpuri geometrice(minim 3 corpuri)
precum cub, cilindru, sferă sau piramidă.
Accentul trebuie pus pe:
1. Echilibrul compozițional
2.Construcție precisă (fără folosirea linearului!)
3.Redarea volumului și materialității obiectelor.
Lucrarile vor fi realizate în creion grafit pe hârtie de
desen A3
Folosirea linearului nu este permisă.

Criterii de apreciere pentru studii:
- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în

pagină);
- raportul dintre obiecte (proporţii);
- forma, caracterul obiectelor și sugerarea

materialității acestora;
- redarea spaţiului şi a volumului prin linie și

valoare.

Proba 2

b)compoziție
în culoare/
volum. 2-5 iunie 2020 10-11 iunie

2020

IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII,
în format A3, respectiv: 5 (cinci) compoziții
libere, fiecare cu o problematică plastică
diferită, imprimat pe CD/DVD.
Precizări:

Prin această probă urmărim atât creativitatea
candidaților cât și cunoștințele lor legate de utilizarea
perspectivei în redarea volumelor.
Pot fi desenate cladiri în perspectivă (case, blocuri,
muzee,malluri,cetăți, biserici), străzi, zone urbane (de
ex: parcuri, piețe centrale, ansambluri de cladiri) etc.
Printr-o hașură adecvată trebuie redată atât volumetria
cât și materialitățile specifice (lemn, piatra, sticla, inox,
placare cu panouri, țigla acoperișului etc)
Se recomandă adăugarea câtorva elemente de
anturaj(copaci, figuri umane, mobilier stradal,corpuri
de iluminat)
Tot în perspectivă pot fi desenate spații de interior,
mobilate (de ex: camera de zi)
Perspectiva poate fi realizată la unul sau două puncte
de fugă
La această proba folosirea instrumentelor este permisă
( linear, echer, compas)
Pot fi folosite creioane grafice, creioane colorate,
acuarele, carioci, tehnici mixte.



Criterii de apreciere pentru compoziții:
- unitatea compoziţiei;
- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii,
mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
- notă personală, originalitate, creativitate.

Notă:Pentru clasele de liceu cu specializarea
Arhitectură, compozițiile vor fi subordonate
contextului specializării.

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

NOTE:
- Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu

portofoliul de lucrări și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de
la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

- Pentru clasele de liceu cu specializarea Arhitectură, compozițiile vor fi subordonate
contextului specializării.

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

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

- Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu
punctul 5 din prezenta Notă, este 6 (şase).

- Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la
cel puţin una dintre probele de aptitudini.

- La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.
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