
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 (cuţitaşe 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 
CREATIVITATE 
(COMPOZIȚIE) 

 

VINERI, 
17 MAI 2019, 

ORA 12-17 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 

1. COMPOZIŢIE CU FORME ARHITECTURALE ÎN PERSPECTIVĂ 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; 
- corectitudinea redării în perspectivă, 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.



DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI- specializarea MUZICĂ 
PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A  

LA LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ- SECȚIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ 
 

INSTRUMENTELE 
ORCHESTREI 
SIMFONICE 

(corzi, suflat) 

DATA, ORA ȘI 
LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
 

PROBA DE 
INSTRUMENT 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite 
de acesta, conform programei claselor de gimnaziu; 

b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat; 
c) un studiu la alegerea candidatului, executat fără partitură. 

Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat și vor fi cel puțin la nivelul 
programei ultimei clase de gimnaziu. 
NOTĂ: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 2 
 

RECITAL 
INSTRUMENTAL 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, 
fără partitură; 

b) o lucrare/piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau 
modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură. 

Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat si vor fi cel puțin la nivelul 
programei ultimei clase de gimnaziu. 
NOTĂ: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 3 
 
 

16.05.2019 
Joi 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) Auz melodic, constând în intervale simple si compuse până la decima si 
solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferențiat pentru: 

- vioară; 
- corzi grave – suflători - percuție; 

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferențiat pentru: 
- vioară; 
- corzi grave – suflători - percuție;. 

NOTĂ: Probele a) și b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se 
calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate 
separat. 

INSTRUMENTE DE 
PERCUȚIE 

DATA, ORA ȘI 
LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
 

PROBA DE 
INSTRUMENT 

 
 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite 
de acesta, conform programei claselor de gimnaziu; 

b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat; 
c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorți, de către candidat, din șase studii 

pregătite de acesta, cel puțin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, 
interpretat la unul din instrumentele melodice de percuție indicate de comisie. 
Studiul va fi interpretat fără partitură. 

Proba 2 
 

RECITAL 
INSTRUMENTAL 

 

15.05.2019 
Începând cu 

 ora 9 
CONFORM 

PROGRAMĂRII 
Str. Revoluției, nr.9 

Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale cu sau fără acompaniament de 
pian, de factură cultă, din creația românească si universală (se admit si transcripții), 
la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din 
instrumentele melodice de percuție, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe 
instrumente de percuție. Cele două lucrări vor fi interpretate fără partitură si vor fi 
cel puțin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu 
NOTĂ: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 3 
 

 

16.05.2019 
Joi 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) Auz melodic, constând în intervale simple si compuse până la decima si solfegiu 
la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca la 
corzi grave și suflători; 

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave si suflători. 
NOTĂ: Probele a) si b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

PIAN, ORGĂ 
CLASICĂ 

DATA, ORA ȘI 
LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
PROBA DE 

INSTRUMENT 
 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, ales prin tragere la sorți de către 
acesta,executat fără partitură. Studiul trebuie să fie cel puțin la nivelul programei 
ultimei clase de gimnaziu. 

b) o piesă polifonică la două voci, la alegerea candidatului, interpretată fără 
partitură. 
NOTĂ: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 



Proba 2 
RECITAL 

INSTRUMENTAL 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură; 
b) o lucrare muzicală de factură romantică, modernă sau românească, la alegerea 

candidatului, executată fără partitură,. 
NOTĂ: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 3 
 

 

16.05.2019 
Joi 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 

a) Auz melodic, constând în intervale simple si compuse până la decima si 
solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelasi grad de 
dificultate ca cel de la vioară; 

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelasi ca la vioară.  
NOTĂ: Probele a) si b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, 
cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
NOTĂ: Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea 
probelor I si a II-a la pian 

ARTĂ VOCALĂ 
INTERPRETATIVĂ 

(CANTO CLASIC, 
CANTO POPULAR, 

CANTO JAZZ- 
MUZICĂ UȘOARĂ) 

DATA, ORA ȘI 
LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
Probă comună pt.: 
Canto clasic 
Canto tradițional 
românesc; 
Canto jazz - 
muzică ușoară 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 
sala nr.4 

 
Această probă constă în testarea calităț ilor vocale prin intonarea, după auz, a 
unui fragment muzical dat de cătrecomisie. 
 
NOTĂ: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 2 
 

Probă de 
interpretare 

alcătuită pe baza unui 
repertoriu de gen 

compus din 4 (patru) 
piese 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 
sala nr.4 

1. Canto clasic 
Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care: 

a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
2. Canto tradițional românesc 
Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament: 
a)o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele 

pregătite de candidați vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă si sârbă); 
b) piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
3.Canto jazz- muzică ușoară 
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 3 
Probă comună pt.: 
Canto clasic 
Canto tradițional 
românesc; 
Canto jazz -  
muzică ușoară 

15.05.2019 
Miercuri 

Începând cu 
 ora 9 

CONFORM 
PROGRAMĂRII 

Str. Revoluției, nr.9 
sala nr.4 

Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează: 
a) reproducerea de intervale melodice; 
b) reproducerea de fragmente ritmice; 
c) reproducerea de fragmente melodice; 
d) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri); 
Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare etapă din cadrul probei a 
III- a, minimum nota 5 (cinci). 
NOTĂ: Probele a), b), c) si d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 
Afișarea rezultatelor 

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

 
Înscrierea pentru probele de aptitudini în clasa a IX-a se face în data de 13 -14. V. 2019, între orele 8 

-16, la secretariatul Liceului Vocațional de Artă cu fișa de înscriere/aptitudini, eliberată de școala de 
proveniență. 

 

 



 

 

 
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 

 

ARTA ACTORULUI 
DATA, ORA ȘI 

LOCUL 
DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
 

PROBA DE 
APTITUDINI A 
SPECIALIZĂRII 

 
 

16.05.2019 
Joi 

Ora 9 
Conform 

programării 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 
Sala 38, 39 

SE VA CERE CANDIDATULUI: 
a) Citirea unui  text la prima vedere; 
b) Prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie 

și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o 
pagină (A4); 

c) Povestirea unei fapte din viața candidatului; 
d) Dialog condus de comisie, pe o temă propusă de aceasta. 

NOTĂ: Proba de aptitudini a specializării  se apreciază de fiecare 
evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu 
două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru 
probele a), b), c) și d).Pentru promovare, candidații trebuie să 
obțină la fiecare etapă, minim nota 5 (cinci). 

DURATA probei: aprox. 15minute 

Proba 2 
 

PROBA DE 
APTITUDINI 
MUZICALE 

16.05.2019 
Joi 

Ora 9 
Conform 

programării 
Str. Mărăști,  

nr. 8A 
Sala 38, 39 

SE VA CERE CANDIDATULUI: 
Verificarea auzului muzical, a simțului ritmic, memoriei muzicale, 
calităților vocale și cunoștințelor elementare de scris – citit muzical, 
după cum urmează: 
a) prezentarea/ intonarea unei melodii la alegerea candidatului. 
b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice; 
 
DURATA probei: max. 10 minute 
NOTĂ: Proba de aptitudini muzicale  se apreciază de fiecare 
evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele 
a), b). 
Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare etapă din 
cadrul probei de muzică, minim nota 5 (cinci). 

 
Afișarea rezultatelor 

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

 
 Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul 

candidaţilor,conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage 
un bilet. 

 Textele la prima vedere, temele de conversaţie vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea 
începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. 

 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. Media minimă de promovare a testelor de 
aptitudini este 6 (şase). 

 La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii! 
 
Înscrierea pentru probele de aptitudini în clasa a IX-a se face în data de 13 -14. V. 2019, între orele  
8 -16, la secretariatul Liceului Vocațional de Artă cu fișa de înscriere/aptitudini, eliberată de școala 

de proveniență. 

 

Președintele comisiei de examinare si evaluare, 

Director, 

Prof. Veer Renata Claudia 


