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Nr crt Limba predare Nr. clase/ 

nr. elevi  
Specializarea  Discipline de  

specialitate 
Observații 

CLASA 0 

1. Cu predare în 
limba românã  

1 clasã, 
25 elevi 

- - Înscrierea se face conform metodologiei în vigoare 
(criteriu specific – testarea aptitudinilor muzicale) 

2. Cu predare în 
limba maghiarã  

1 clasã, 
25 elevi 

- - Înscrierea se face conform metodologiei în vigoare 
(criteriu specific – testarea aptitudinilor muzicale) 

CLASA I 
1. Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 
25 elevi 

MUZICÃ 12 locuri vioară, 
1 loc chitară, 
12 locuri pian 

Admiterea se face pe baza probelor de 
aptitudini musicale. 

2. Cu predare în 
limba maghiarã  

1 clasã, 
25 elevi 

MUZICÃ 12 locuri vioară, 
1 loc chitară, 
12 locuri pian 

Admiterea se face pe baza probelor de 
aptitudini musicale. 

CLASA a V-a 
1. Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 
25 elevi 

MUZICÃ 8-9 locuri pian 
10-11 locuri corzi 

5-6 locuri instrumente de 
suflat-percuţie 

Corzi: vioară, violoncel, contrabas, chitară; 
Instr.suflat:,2 oboi, 2 clarinet, 1 trompetă,1  
percuţie 

2. Cu predare în 
limba românã  

1 clasã, 
25 elevi 

ARTE PLASTICE  Desen, Pictură 
Modelaj, Istoria artelor 

Predarea se face pe grupe de 8-12 elevi 
Ist artelor: pe clasă 

3. Cu predare în 
limba maghiarã  

1 clasã, 
25 elevi 

MUZICÃ 8-9 locuri pian 
10-11 locuri corzi 

5-7 locuri instrumente de 
suflat-percuţie 

Corzi: vioară, violoncel, contrabas, chitară; 
Instr.suflat: 2 flaut, 1 oboi,    1 clarinet, 1 
trompetă, 1 trombon, 1 percuţie 

4. Cu predare în 
limba maghiarã  

1 clasã, 
25 elevi 

ARTE PLASTICE  Desen, Pictură 
Modelaj, Istoria artelor 

Predarea se face pe grupe de 8-12 elevi 
Ist artelor: pe clasă 

CLASA a IX-a 
1. 
 
 

Cu predare în 
limba românã  

 

1 clasã, 
28 elevi 

 

MUZICÃ-  
ARTA ACTORULUI 

18 locuri muzică 
Pian, corzi, suflat- percuţie, 
canto clasic, muzică vocală 
tradiţională, 2 locuri jazz- 

muzică ușoară,  
10 locuri arta actorului 

Pian, corzi : vioară, violă, violoncel, contrabas, 
harpă 
-suflat - percuţie : flaut, oboi, clarinet, fagot , 
corn, trompetă, trombon, saxofon, percuţie       
-canto clasic, muzică vocală tradiţională si jazz-
muzica usoara.     

2. Cu predare în 
limba maghiarã  

1 clasã, 
28 elevi 

MUZICÃ-  
ARTA ACTORULUI 

3. 
 

Cu predare în 
limba românã  

1 clasã, 
28 elevi 

ARTE PLASTICE ȘI 
DECORATIVE- 
ARHITECTURĂ 

20 locuri arte plastice 
pictură, sculptură, grafică, 

design vestimentar. 
8 locuri arhitectură 
desen tehnic, desen 

proiectiv, arhitectură 

Admiterea se face conform metodologiei de 
admitere în vigoare 
 
Discipline conform curriculumului diferentiat 
profil artistic 

 
4. 

Cu predare în 
limba maghiarã  

1 clasã, 
28 elevi 

ARTE PLASTICE ȘI 
DECORATIVE- 
ARHITECTURĂ 

 
                                       Director,                                                                                 Director adjunct,  
                        Prof. Veer Renata Claudia                                                                   prof.dr. Aved Eva 
 
 

 
 



Cu un renume și o existenţă de peste 67 de ani, Liceul Vocaţional de Artă din Tg. Mureș a 
devenit un loc al interculturalităţii, al comunicării armonioase dintre oameni, generaţii, naţionalităţi, 
aspiraţii sau talente, un adevărat centru cultural în care se formează generaţiile viitoare, mulţi dintre 
absolvenţii liceului devenind muzicieni sau artiști plastici de renume naţional și mondial, dar și buni 
pedagogi dedicaţi formării tinerilor în spiritul adevăratelor valori ale umanităţii. 

Activităţile artistice ale elevilor noştri îi atrag nu numai pe mulţi dintre locuitorii oraşului, dar şi 
pe cei din alte judeţe sau de peste graniţe. Concertele elevilor, expoziţiile lor, prezenţa elevilor la diferite 
activităţi cultural-artistice, vernisaje, lansări de carte, serate literar-muzicale, simpozioane, conferinţe 
etc. sunt evenimente care vin să întregească viaţa culturală tîrgumureşeană, cu profesionalism și 
respect. 

 Într-o Europă unită a valorilor economice şi culturale, locul învăţământului artistic este unul 
fundamental, este punctul în care se formează şi  se validează nivelul cultural al generaţiilor viitoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
  


