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               OFERTA  EDUCAȚIONALĂ  A  LICEULUI  VOCAȚIONAL  DE  ARTĂ 

    PENTRU ANUL ȘCOLAR  2021-2022 

Nr 

crt 

Limba 

predare 

Nr. clase/ 

nr. elevi  
Specializarea  

Discipline de  

specialitate 
Observații 

 

CLASA PREGĂTITOARE 

 

1. 
Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 

22 elevi 
- - 

Înscrierea se face conform metodologiei 

în vigoare (criteriu specific – testarea 

aptitudinilor muzicale) 

2. 

Cu predare în 

limba 

maghiarã  

1 clasã, 

22 elevi 
- - 

Înscrierea se face conform metodologiei 

în vigoare (criteriu specific – testarea 

aptitudinilor muzicale) 

 

CLASA I 

 

1. 
Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 

22 elevi 
MUZICÃ 

10 locuri vioară, 

1 loc chitară,1 loc vcl 

10 locuri pian 

Admiterea se face pe baza probelor de 

aptitudini muzicale 

2. 

Cu predare în 

limba 

maghiarã  

1 clasã, 

22 elevi 
MUZICÃ 

10 locuri vioară, 

1 loc chitară,1 loc vcl 

10 locuri pian 

Admiterea se face pe baza probelor de 

aptitudini muzicale 

 

CLASA a V-a 

 

1. 
Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 

24 elevi 
MUZICÃ 

8-9 locuri pian 

10-11 locuri corzi 

5-6 locuri instrumente 

de suflat-percuţie 

Corzi: vioară, violoncel, contrabas, 

chitară; Instr.suflat: flaut,  oboi,  

clarinet, fagot, trompetă, corn, trombon, 

percuţie 

2. 
Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 

24 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, 

24 elevi 
MUZICÃ 

8-9 locuri pian 

10-11 locuri corzi 

5-6 locuri instrumente 

de suflat-percuţie 

Corzi: vioară, violoncel, contrabas, 

harpă, chitară;  

Instr.suflat: flaut,  oboi,  clarinet, fagot, 

trompetă, corn, trombone, percuţie 

4. 

Cu predare în 

limba 

maghiarã  

1 clasã, 

24 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, 

24 elevi 

 

MUZICÃ-  

ARTA 

ACTORULUI 

16 locuri muzică 

Pian, corzi,suflat-

percuţie, canto clasic, 

muzică vocală 

tradiţională  

8 locuri arta actorului 

Pian,  

Corzi : vioară, violă, violoncel, 

contrabas, harpă 

Suflat - percuţie : flaut, oboi, clarinet, 

fagot , corn, trompetă, trombon, 

saxofon, percuţie           
2. 

Cu predare în 

limba 

maghiarã  

1 clasã, 

24 elevi 

MUZICÃ-  

ARTA 

ACTORULUI 

3. 

 

Cu predare în 

limba românã  
1 clasã, 

24 elevi 

ARTE 

PLASTICE ȘI 

DECORATIVE- 

ARHITECTURĂ 

16 locuri arte plastice 

pictură, sculptură, 

grafică, design vestim 

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, 

24 elevi 

ARTE 

PLASTICE ȘI 

DECORATIVE- 

ARHITECTURĂ 
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