
CLASA A Va – cu program integrat de artă 

Număr de locuri propuse: 28 (1 clasă) 

Înscriere 

Înscrierea candidaților se va desfășura în sediul liceului din Valea Cetății nr. 8, conform 

următorului program: 

 Luni 4 iunie 2018-miercuri, 6 iunie 2018, orele 8.00-16.00 

Acte necesare: 

 certificatul de naștere în original și copie 

 copie C.I. părinți/tutori legali 

 folie de plastic  

Probe de aptitudini 

1. Proba de desen 
Observație după natură: natură statică alcătuită din două obiecte  

Tehnică: desen în culoare pe coală format A3. 

Precizare: dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri. 

Materiale de lucru: 
 bloc pentru desen, format A3 

 creioane de desen, creioane colorate 

 gumă de șters 

Criterii de apreciere: 
 încadrarea în pagină 

 valoarea locală 

 corectitudinea percepției  formelor 

2. Proba de pictură 
Compoziție cu personaje, în culoare - pe un subiect dat de comisie. 

Tehnică: culori de apă. 

Materiale de lucru: 
 creioane 

 bloc format A4 

 culori de apă 

 pensule cu păr moale 

 paletă pentru amestecul culorilor 

 vas stabil pentru apă 

Criterii de apreciere: 
 echilibrul compoziției 

 simțul culorii 



 proporții 

 relațiile între personaje și mesajul transmis 

Pregătire pentru  probele de aptitudini 
 5-6 iunie 2018, ora 13.00-15.00 

Desfășurarea probelor de aptitudini 
Probele de aptitudini se vor desfășura după următorul program: 

1. Proba de desen - luni, 11 iunie 2018, ora 13.00 

2. Proba de pictură - marți, 12 iunie 2018, ora 12.00 

Candidații vor fi prezenți la ora 12,30 la sediul liceului. La intrarea în incinta liceului, 

candidații vor avea asupra lor carnetul de note cu fotografie, vizat la zi. 

Timpul de lucru va fi de 3 ore. 

Afișarea rezultatelor 
Afișarea rezultatelor se va face vineri, 15 iunie 2018 în sediul liceului din Str. Valea Cetății 

nr. 8. 

Părinții/tutorii candidaților admiși se vor prezenta la secretariat pentru a ridica documentele 

necesare transferului și pentru a semna acordul cadru părinte/tutore - liceu, conform 

programului: 

 luni, 18 iunie 2018, între orele 12:00 - 16:00 

 marti, 19 iunie 2018, între orele 08:00 - 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎNSCRIERI CLASA a V-a – CLASĂ CU PREDARE 

INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE 

AN ȘCOLAR 2018-2019 – 1 clasă – 15 locuri – limba 

engleză, 15 locuri – limba franceză 

 

 
Calendarul înscrierii şi susţinerii testării de limbă engleză/ franceză: 

 05.06.2018-16.06.2018 – depunerea cererii de înscriere sau a certificatului/diplomei/atestatului de 

limbă, în vederea recunoașterii și echivalării nivelului 

 20.06.2018:  ora 9.00 – susținerea probei de limbă modernă – proba scrisă 

                                  ora 11.00 – susținerea probei de limbă modernă – proba orală 
 22.06.2018:  ora 9.00 – afișare rezultate 

                                   orele 9.30 – 14.00 – depunere contestații 
 23.06.2018- ora 10.00 – afișarea rezultatelor 

Conţinuturile tematice evaluabile sunt următoarele: 
*Copilul despre sine: nume, vârstă, adresă, însuşiri fizice şi moral, părţile corpului, îmbrăcăminte, culori, 
jocuri şi jucării 
*Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana 
*Casa: încăperi, mobilă, şcoala, obiecte şcolare, activităţi specifice 
*Animale: denumire, caracteristici 
*Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice 
*Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul, cumpărături 
*Activităţi: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului, activităţi curente, activităţi pentru timpul 

liber 
Funcţiile comunicative vizate sunt următoarele: 
*a saluta şi a răspunde la salut 
*a se prezenta şi a prezenta pe cineva 
*a angaja şi a încheia un schimb verbal 
*a identifica elemente din universul familiar 
*a descrie persoane, animale, locuri 
*a cere şi a da informaţii 
*a localiza persoane, obiecte, acţiuni 
*a exprima o dorinţă 
*a face o urare, a felicita 
*a se scuza şi a răspunde la scuze 
*a propune şi a cere cuiva să facă ceva 
*a relata activităţi: la prezent 
*a exprima ceea ce îţi place sau ceea ce nu îţi place 

 

ÎNSCRIERI CLASA a V-a – program normal – 28 locuri 

 


