
  

STRUCTURA  PROBELOR DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE  VOCAȚIONALE 

PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE 

specializările Arte plastice 

 

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care 

organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau 

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

a. documentele de înscriere;  

- fișa de înscriere  

- copie după certificatul sau C.I. de naștere al absolventului  

- 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.  

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

de primire;  

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

privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.  

  

II. CONȚINUTUL PROBELOR  

Examenul constă în două probe:  

a) studiul după natură;  

b) compoziție în culoare/volum.   

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI 

PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură realizat cu creoane grafice și 5 

(cinci) compoziții libere, în acoarele, temperea, etc., fiecare cu o problematică plastică diferită, 

imprimat pe CD/DVD.   

Notă:  

- Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în 

portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.  

Criterii de apreciere pentru studii:  

- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);  

- Raportul dintre obiecte (proporţii);  

- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora; - Redarea spaţiului şi a 

volumului prin linie și valoare.  

Criterii de apreciere pentru compoziții:  

- unitatea compoziţiei;  

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;  

- notă personală, originalitate, creativitate.  

  

Notă: 

- Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)  

- Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.   

- Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, este 6 (şase).  

- Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la 

cel puţin una dintre probele de aptitudini.   

- La probele de aptitudini  pentru profilul artistic nu se admit contestaţii.  
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