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a. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii  
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operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

 

1.1. 

 

Elaborat 

 

Prof. Ana Poroşnicu 

 

 

 

Şef de catedră TSD 
1-30 XI.2013 

 

 

1.2. 

 

Verificat 

 

Prof.  dr. Aved Eva Director adjunct 

 

2-10 

XII.2013 
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Prof. Stoica Diana 

Sabina 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

 

  

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 
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Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1  - - 01.01.2014 

2.2. Revizia 0 - - - 
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1.  SCOP  

 

1.1.  Această procedură stabileşte un set unitar de reguli pentru a realiza selecţia elevilor pentru a 

urma cursurile Liceului Vocaţional de Artă Tg-Mureş, clasa I şi a V-a. 

1.2.  Descrie metodologia de desfăşurare a probelor de aptitudini pentru clasa I şi a V-a. 

 

  

2. DOMENIU DE APLICARE 

 

Procedura se aplică de către comisiile de testare la probelor de aptitudini din  LVA. 

 

         3.    DEFINIŢII, PRESCURTĂRI, SIMBOLURI 

 

3.1. Definiţii 

 

Nu este cazul. 

 

 3.2  Prescurtări 

 

L.V.A. – Liceul Vocaţional de Artă 

 

4.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

4.1   Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale; 

4.2 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5569/2011 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului    

preuniversitar de artă. 

 
5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

 

5.1 Probele de aptitudini pentru cls.I şi V se desfăşoară în luna decembrie şi în luna mai pentru 

locurile rămase vacante 

5.2 Se testează aptitudinile muzicale specifice 

- Auz muzical 

- Simţ ritmic 

- Memorie muzicală şi  

- Nivelul de cunoştinţe specifice vârstei şcolare 

5.3 Comisia de testare este alcătuită din: 

- Un profesor de teorie şi solfegiu 

- Un profesor de pian 

- Un profesor de instrumente cu corzi 

- Un profesor de instrumente de suflat 



- Învăţătoarea care va preda la clasa I. 

5.4Testarea se desfăşoară pe secţii (română şi maghiară) 

5.5 Numărul de locuri este de : 

- 25 pt. cls.I din care aproximativ jumătate la pian şi jumătate la vioară şi violoncel şi  

- 25 pt. cls.V din care 8-9 la pian, 9-10 la corzi, 5-6 la suflat-percuţie  

5.6 Elevii de clasa a IV-a vor prezenta carnetul de elev prin care să ateste rezultatele la învăţătură 

5.7 Toţi elevii se vor prezenta la testarecu un dosar plic care să conţină: 

- Copie nelegalizată după certificatul de naştere al copilului 

- Copie nelegalizată după buletinul părinţilor 

După reuşita la Liceul Vocaţional de Artă dosarul se va completa cu fişa de sănătate şi 

adeverinţa de vaccinări, care se depun la secretariatul şcolii 

5.8 La înscriere până la data de 5 septembrie, se poate depune cerere pentru repartizarea elevului 

la un anume profesor, dacă nu, repartiţia se face de către şefii de catedră 

 

  6.   RESPONSABILITĂŢI 

 

6.1  Directorul unităţii şcolare  

- emite decizia privind componenţa comisie de examen 

     - asigură comisiei de examen un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii 

 

6.2  Membrii comisiei de examen 

- coordonează, monitorizează şi răspund de buna organizare şi desfăşurare a examenului; 

- evaluează prestatiile practice ale elevilor respectând criteriile de evaluare- comunică 

preşedintelui comisiei orice disfuncţie sau situaţie neprevăzută; 

- la finalul examenului completează borderourile de notare 

 

 

6. ÎNREGISTRĂRI 

 

În şcoală se vor păstra, arhivate, următoarele documente: 

- lista centralizată a elevilor înscrişi 

- decizia directorului unităţii de numire a comisiei de examen 

- borderourile de notare 

- o copie a rezultatelor pe probe şi a rezultatelor finale afişate 

 

 

 


