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LOCURI VACANTE – LA DATA DE 13.07.2020 

CLASA A IX-A 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

Filieră Profil Specializare Secția Nr. locuri 

Vocațională Muzică Instrumentist/ 

corist 

Română 0 

Vocațională Muzică Instrumentist/ 

corist 

Maghiară 9 

Vocațională Arte vizuale Tehnician 

pentru tehnici 

artistice 

Română 0 

Vocațională Arte vizuale Tehnician 

pentru tehnici 

artistice 

Română 0 

Vocațională Arhitectură Desenator 

tehnic pentru 

arhitectură și  

design 

Maghiară 3 

 

Calendar – admitere etapa a II-a 

- Depunerea portofoliilor - 27 iulie între orele 8-14 

- Evaluarea portofoliilor – 28 iulie 

- Afișarea rezultatelor – 29 iulie 

- Depunerea dosarelor la comisia județeană – 29-30 iulie 

 

Conținutul portofoliilor: 
PROFIL - MUZICĂ 

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare 

liceale care organizează probele de aptitudini, personal, 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 de naștere 

b. un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului 

instrumental/vocal;  
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c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de 

părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul 

trimis.  

Notă:  

- Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;  

- Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.      

   

  PROFIL ARTE VIZUALE 
Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare 

liceale care organizează probele de aptitudini, 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.  

 

LA SECȚIUNEA PROBE DE APTITUDINI VEȚI GĂSI DESCRIEREA 

PROBELOR DE APTITUDINI 

 

Director, 

Pop Cristian Radu 

 

 


