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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  ŞI STRUCTURA  

PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN 

Clasa a V-a – filieră vocațională 

 

 

I. Baza legală:  

- Ordin MEC nr. 29852/2020 cu privire la metodologia de admitere în clasa a V-a în 

învățământul vocational 

 

II. Raza de acțiune: 

Pentru profilul muzică instrumentală: 

- Absolvenți ai învățământului vocațional profil muzică instrumentală – clasa a IV-a 

- Absolvenți de clasa a IV-a din învățământul de masă 

Pentru profilul arte plastice: 

- Absolvenții clasei a IV-a 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul Liceului de Arte 

”Aurel Popp”,  în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin 

transmiterea prin poștă/ curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:  

a. documentele de înscriere;  

- fișa de înscriere (se obține de la secretariatul liceului sau de sit-ul liceului de la 

adresa: https://www.aurelpoppsm.ro) 

- copie după certificatul de naștere al elevului  

- copie după C.I. ai părinților 

- o adeverință de la unitatea de provenineță care să ateste faptul că elevul a promovat 

clasa a IV-a 

b. un CD/DVD conținând portofoliul de examen transmis prin poștă sau curier, cu 

confirmare de primire. Portofoliul va cuprine: pentru secția muzică instrumentală: 

înregistrarea video a elevului interpretând lucrările de examen; pentru secția de arte 

plastice: 4 desene. 

c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul 

legal, că lucrările conținute de CD/DVD sunt realizate de candidat.   
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IV. Probe de aptitudini: 

 

1. Profil muzică instrumentală 

 

a) Absolvenții clasei a IV-a  Liceului de Arte ”Aurel Popp” care doresc să continue studiile 

la același instrument pe care l-au studiat până în clasa a IV-a (vioară, pian), vor înregistra 

în mod video pe un CD/DVD, 2 lucrări cu caracter diferit ( sonata și concert/ piesă și 

concert) cu grad de dificultate corespunzător nivelului clasei a IV-a ; 

b) Absolvenții învățământului de masă care doresc să studieze pian sau vioară vor înregistra 

video pe un CD/DVD, două lucrări la alegere cu caracter diferit (sonata și concert/ piesă și 

concert) cu grad de dificultate corespunzător nivelului clasei a IV-a; 

c) Absolvenții învățământului de masă/ vocațional care doresc să studieze muzică 

instrumentală la instrumente de suflat (flaut, clarinet, oboi, fagot, trompetă, corn, trombon), 

percuție, corzi grave (chitară, violă, violoncel), indiferent de unitatea de proveniență,  vor 

înregistra video pe un CD/DVD 2 cântece interpretate cu vocea.  

 

2. Profil arte plastic 

 

- proba practică studiu după natură: 2 desene în creion din care o natură statică cu 2 

obiecte diferite și un desen liber, compoziție, realizate cu creion grafit pe coală A4. 

Criterii de apreciere pentru studii:  

- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);  

- Raportul dintre obiecte (proporţii);  

Forma, caracterul obiectelor și diferențierea nuanțelor în funcție de intensitate închis-deschis; 

folosirea cât mai variată a hașurii și liniei. 

 

- proba practică compozitie, culoare: 2 compoziții din care minim una figurativă cu cel 

puțin 3 personaje și o compoziție la alegere, decorativă sau figurativă realizată în tehnici 

acuarelă, tempera, acrilice, guașe, pe coală A4.  

Criterii de apreciere pentru compoziții:  

- unitatea compoziţiei;  

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare;  

- notă personală, originalitate, creativitate.  

 

V. OBSERVAȚII 

Candidații pot opta pentru ambele specializări cu condiția depunerii a câte un CD/DVD 

pentru fiecare specializare, specificând pe fișa de înscriere ordinea opțiunilor. 

 

La probele de aptitudini nu se admit contestații. 

 

VI. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 
- Secția română: 14 locuri arte plastice + 14 locuri muzică instrumentală 

- Secția maghiară: 14 locuri arte plastice + 14 locuri muzică instrumentală 

 

 

 



VII. Calendar : 

 

- Înscrierea candidaților și depunerea portofoliilor: - până la data de  26.06.2020 

- Evaluarea portofoliilor: 29-30.06.2020 

- Afișarea rezultatelor: 30.06.2020 – ora 12 

 

 

VIII. ANEXE 

- Fișa de înscriere 

- Declarație pe proprie răspundere 

 

IX. DATE DE CONTACT PENTRU PROGRAMĂRI ȘI DEPUNEREA/ 

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE: 

1. Sediul unității: P-ța Jean Calvin Nr. 10, Satu Mare Cod poștal:440114 

2. Tel/ Fax: 02161-716123; Tel mobil: 0744276104 

 

 

DIRECTOR: 

Pop Cristian Radu 

 


