
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 

ARTE PLASTICE 
DATA, ORA 

ȘI LOCUL 
DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
 

PROBA DE 
PERCEPŢIE 

VIZUALĂ 
(DESEN) 

 
 

MIERCURI, 
15 MAI 2019, 

ORA 10-15 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 
 

STUDIU DUPĂ NATURĂ- NATURĂ STATICĂ compusă din două sau cel mult 
trei obiecte, dintre care unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, 
fructe sau legume, naturale sau mulaje), compusă pe contraste valorice. 

MATERIALE: hârtie A3, creioane grafit B, 2B, 4B, radieră, ascuțitoare. 
TIMP DE LUCRU: 5 ore 
CRITERII DE APRECIERE: 

- Compunerea spațiului plastic  (încadrarea în pagină) 
- Raportul dintre obiecte (proporții) 
- Forma, caracterul obiectelor 
- Redarea spațiului și a volumului, Raportul valoric 

Proba 2* 
 

PROBA DE 
CREATIVITATE 

 
 
 
 

* Se poate opta la 
una din cele două 
variante de probă 
de examen, la 
alegere. 

JOI, 
16 MAI 2019, 

ORA 10-15 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 

1. COMPOZIŢIE FIGURATIVĂ ÎN CULOARE, pe o temă dată și cu enunțarea 
unei probleme de culoare. 

MATERIALE: hârtie A3, creion, culori de apă (tempera, acuarele, guașe, acrilice), 
pensule, vas pentru apă, paletă de culori. 

TIMP DE LUCRU: 5 ore 
CRITERII DE APRECIERE: 

- unitatea compoziției și încadrarea în subiect 
- rezolvarea problemei de culoare enunțată, expresivitate cromatică; 
- nota personală, originalitate, creativitate. 

SAU 
2. COMPOZIŢIE FIGURATIVĂ ÎN VOLUM, compoziție ronde-bosse, cu 

personaje pe o temă dată, tehnica-modelaj în lut; 
MATERIALE: eboşoare (cuțitaşe din lemn) 
TIMP DE LUCRU: 5 ore 
CRITERII DE APRECIERE: 

- raportul între elemente 
- proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor 
- nota personală, originalitate, creativitate. 

ARHITECTURĂ 
DATA, ORA 

ȘI LOCUL 
DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
 

PROBA DE 
PERCEPŢIE 

VIZUALĂ 
(DESEN) 

MIERCURI, 
15 MAI 2019, 

ORA 10-15 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 
 
 

STUDIU DUPĂ NATURĂ- NATURĂ STATICĂ compusă din două sau cel mult 
trei obiecte, dintre care unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, 
fructe sau legume, naturale sau mulaje), compusă pe contraste valorice. 

MATERIALE: hârtie A3, creioane grafit B, 2B, 4B, radieră, ascuțitoare. 
TIMP DE LUCRU: 5 ore 
CRITERII DE APRECIERE: 

- Compunerea spațiului plastic  (încadrarea în pagină) 
- Raportul dintre obiecte (proporții) 
- Forma, caracterul obiectelor 
- Redarea spațiului și a volumului, Raportul valoric 

Proba 2* 
 

PROBA DE 
COMPOZITIE IN 

CULOARE 
 

VINERI, 
17 MAI 2019, 

ORA 12-17 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 

1. COMPOZIŢIE CU FORME ARHITECTURALE PE O TEMĂ DATĂ cu 
enunțarea unei probleme de culoare (contrast cromatic) 

MATERIALE: hârtie A3, creioane grafit B, 2B, 4B, creioane colorate, radieră, 
ascuţitoare, set de liniare. 

TIMP DE LUCRU: 5 ore 
CRITERII DE APRECIERE: 

- cantitatea și calitatea informațiilor furnizate; 
- numărul detaliilor descrise; 
- claritatea exprimării și puterea de sugestie a lucrării 
- realizarea plastică a schițelor pe care le conține lucrarea 

Afișarea rezultatelor 21.05.2019,  în clădirea centrală, str. Revoluției, nr. 9 

NOTE: 
-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 finală la probele de aptitudini este obținută ca medie aritmetică a notelor obținute la probele I și II, calculate 
cu două zecimale, fără rotunjire. La probele de aptitudini nu se admit contestații. 

Înscrierea pentru probele de aptitudini în clasa a IX-a se face în data de13 -14.V.2019, între 
orele 8 -16, la secretariatul Liceului Vocațional de Artă cu fișa de înscriere/aptitudini, eliberată de 
școala de proveniență.


