
Liceul Vocațional de Artă Tg-Mureș 
Catedra de Arte Plastice 

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE APTITUDINI ÎN CLASA A V-A 

28 iunie – 1 iulie 2021 

 

Înscrierea și admiterea la probele de aptitudini pentru clasa a V-a la Liceul Vocațional de Artă Tg. 

Mureș, se va face pe baza unui portofoliu cu lucrări și a unei cereri, depuse de părintele/ tutorele 

legal al elevului, prin următoarele modalități: 

1.Prin depunere directă la Secretariat de pe str. Revoluției nr. 9, (lucrări + cerere), în perioada 

28.06.2021 - 01.07.2021 între orele 9 – 15. 

 

2.Prin trimiterea fotografiilor lucrărilor și a cererii pe adresa de e-mail: 

admitere5@liceuldeartams.ro, în perioada 28.06.2021 – 01.07.2021 

Portofoliul cu lucrări, va fi format din 5-7 lucrări reprezentative realizate de elevul candidat, 

având dimensiunea A4 sau A3 (se apreciază dimensiunea mai mare, A3), utilizând materiale ca: 

creioane grafit/colorate, tuș, carioca, acuarele, tempera, guașe, conținând subiecte diverse ca: 

peisaje din natură/ cu clădiri, compoziții cu personaje preferate/ animale/ păsări, natură statică cu 

1- 3 obiecte, compoziții florale, decorative, etc. 

*Menționăm că apreciem dacă se încearcă realizarea unui studiu după natură , desen în creion, de 

preferință în format A3, și a unei compoziții în tehnica picturii in culori de apă (tempera, acuarelă, 

guașe) care să conțină și figuri umane. 

Studiul după natură constă în desenarea după observație a unei naturi statice (o sticlă și un măr 

așezate pe o masă), redând caracterul formelor, proporțiile dintre acestea (înalt- mic-mare-lat-

rotund etc.), folosind hașura/valorația cu creionul pentru a reda relațiile de lumină-umbră (partea 

luminată a formelor cu valori deschise, partea din umbră redată cu valori închise și umbra de pe 

suprafața orizontală a mesei). 

Criterii de apreciere: 

Redarea expresivă a formelor 

Compunerea echilibrată 

Expresivitate cromatică 

Originalitate, creativitate 

 

CEREREA se poate descărca de aici. 

 

Afișarea rezultatelor: Luni, 05.07.2021 pe pagina web a liceului http://www.liceuldeartams.ro și la Avizier. 
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