DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A
ARTE PLASTICE ȘI ARHITECTURĂ
LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ - SECȚIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ
ARTE PLASTICE ȘI
ARHITECTURĂ

DATA, ORA ȘI
LOCUL

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin:
- depunerea directă la secretariatul Liceului Vocațional de Artă, în baza unei programări
realizate telefonic (0365 882687) sau prin email admitere9@liceuldeartams.ro ,
sau
- prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire,

7 – 14 IUNIE
2021,
ÎNSCRIEREA
a următoarelor documente:
ÎNTRE ORELE
CANDIDAȚILOR
9 – 15
a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere de la școala de proveniență);
SECRETARIAT
b. portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 (Proba 1) și un CD /
DVD / USB – stick cu înregistrări ale lucrărilor în format digital (Proba 2)
c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul
legal, privind originalitatea lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât și a celor
înregistrate pe CD / DVD / USB - stick-ul trimis / depus.
DATA, ORA ȘI
ARTE PLASTICE
DESCRIERE ADMITERE / CONȚINUT PORTOFOLIU
LOCUL
5 (CINCI) DESENE DE OBSERVAȚIE - STUDII DUPĂ NATURĂ (mapa de lucrări)
Proba 1
STUDIU DUPĂ NATURĂ- NATURĂ STATICĂ compusă din trei obiecte, dintre care unul de
PROBA DE
rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje), desen în
PERCEPŢIE
15 – 18 IUNIE creion/cărbune.
VIZUALĂ (DESEN)
2021
CRITERII DE APRECIERE:
-Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)
-Raportul dintre obiecte (proporții)
-Forma, caracterul obiectelor, materialitate
-Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare.
5 (CINCI) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII (CD / DVD /USB – stick)
Proba 2*
 COMPOZIȚII CU PERSONAJE, fiecare cu o problematică plastică și subiect diferit,
PROBA DE
executate la alegerea candidatului, în culoare sau volum.
CREATIVITATE
a) ÎN CULOARE: compoziţii cu personaje, tehnica culori de apă.
(COMPOZIȚIE ÎN
SAU
CULOARE / VOLUM) 15 – 18 IUNIE
b)ÎN VOLUM: compoziţii cu personaje, modelaj în lut, tehnica ronde bosse.
* Se poate opta
2021
CRITERII DE APRECIERE:
pentru una din cele
-Unitatea compoziției și încadrarea în subiect
două variante de
-Expresivitate cromatică, sau după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a
probă de examen, la
volumelor;
alegere.
-Nota personală, originalitate, creativitate.
DATA, ORA ȘI
ARHITECTURĂ
DESCRIERE ADMITERE / CONȚINUT PORTOFOLIU
LOCUL
5 (CINCI) DESENE DE OBSERVAȚIE - STUDII DUPĂ NATURĂ, ÎN DESEN (mapa de lucrări)
STUDIU DUPĂ NATURĂ- NATURĂ STATICĂ compusă din trei obiecte, dintre care unul de
rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, alte
obiecte)/ corpuri geometrice/camera personală/edificiu arhitectural local sau un
Proba 1
element de mobilier urban local foarte cunoscut / ornament de pe fațada unei clădiri.
PROBA DE
15 – 18 IUNIE CRITERII DE APRECIERE:
PERCEPŢIE
2021
-Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)
VIZUALĂ (DESEN)
-Raportul dintre obiecte (pentru natura statică)
-Forma, caracterul obiectelor, materialitate
-Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare.
5 (CINCI) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII (CD / DVD /USB – stick)
 COMPOZIŢII CU SPAȚII ARHITECTURALE / AMBIENTALE EXTERIOARE ȘI / SAU
Proba 2
15 – 18 IUNIE INTERIOARE
PROBA DE
2021
CRITERII DE APRECIERE:
CREATIVITATE
- Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
- Corectitudinea construcțiilor grafice (dacă se folosesc);
- Realizarea plastică a compoziției.
Afișarea rezultatelor
18.06.2021, WEBSITE SI AVIZIER clădirea centrală, str. Revoluției, nr. 9
NOTE: - Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o
recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător
de la Palatul/Clubul copiilor.
- Nota minimă de promovare este 6 și nu se admit contestații.

