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1. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie. 
Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media 
generală la examenul de evaluare națională (80%) și media generală de absolvire a 
claselor V-VIII (20%). 
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi 
apreciate prin note. La aceste probe nu se admit contestații. 

 
2. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional 

constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, care va conține următoarele:  

 1 buc. CD sau DVD cu 10 poze lizibile (câte 5 pentru proba de desen, respectiv 
pentru proba de creativitate) în format JPG, realizate după lucrările candidatului 
în conformitate cu cerințele secției alese (detalii vezi mai jos). 

 O recomandare scrisă din partea profesorului de Educație plastică de la școala de 
proveniență 

 O declarație semnată de candidat și de părinte din care rezultă autenticitatea 
lucrărilor prezentate 
 

Portofoliul candidatului (poate să fie un plic A4) va fi depusă pentru evaluare, personal sau 
trimisă prin curierat la secretariatul Liceului de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch, Brașov 
(str. Valea Ceatății nr.8. - Zona Răcădău). 
 
 

A. PROBA DE PERCEPTIE VIZUALĂ – 
Cerință comună pentru ambele secții 

Arte plastice / Arhitectură, Arte ambientale și Design 
 

Studiu după natură – desen: natură statică compusă din două sau cel mult trei 
obiecte, dintre care unul de rotație (adică cilindrice, conice sau sferice). Obiectele pot 
fi vase de lut, corpuri geometrice, obiecte casnice, fructe sau legume, sticle, pahare, 
mulaje din gips, etc). 
Tehnica: creion grafit sau cărbune. 
Număr de planșe examen (realizate practic, fotografiate și încărcate pe CD/DVD-ul din 
mapă), propuse pentru evaluare este: 5 (cinci). 

 
Criterii de apreciere: 
- Compunerea spațiului plastic (încadrarea, poziționarea în pagină a elementelor)  
- Raportul dintre obiecte (proporții)  
- Forma, construcția corectă și caracterul obiectelor  
- Redarea spațiului și sugerarea  volumului prin hașură, umbrire  
- Raportul valoric  

 



 
 
 

B.PROBĂ DE CREATIVITATE/secția: ARTE PLASTICE 
 

La alegerea candidatului:  
1.) CULOARE – (pictură): O compoziție cu 5-7 personaje/figuri umane în care să se 

regăsească și o problemă de culoare (de exemplu, utilizarea anumitor contraste 
cromatice: cald-rece, închis-deschis etc.)  
Tehnica la alegerea candidatului: culori de apă (acuarelă, acrilic, tempera, guașă). 
Număr de planșe examen (realizate practic, fotografiate și încărcate pe CD/DVD-ul din 
mapă), propuse pentru evaluare este: 5 (cinci). 
Criterii de apreciere: 
- Unitatea compoziției 
- Rezolvarea problemei de culoare prin amestecul culorilor -bogăția de nuanțe și tonuri  
- Notă personală, originalitate, creativitate. 

 
2.) VOLUM – (modelaj în lut): O compoziție cu personaje, realizate ronde bosse (adică 
cu o desfășurare spațială, nu doar o suprafață reliefată). 
Tehnica: lut de modelaj. 
Număr de planșe examen (realizate practic, fotografiate și încărcate pe CD/DVD-ul din 
mapă), propuse pentru evaluare este: 5 (cinci). 
Criterii de apreciere: 
- Rezolvarea plastică a volumelor 
- Raportul dintre elemente (proporții, mișcare) 
- Creativitate /abilități practice  

 
B. PROBĂ DE CREATIVITATE/secția: Arhitectură, 

Arte ambientale și Design 
 

Pentru clasele de Arhitectură, Arte ambientale și Design la proba de creativitate se  
așteaptă compoziții bazate pe desenarea corectă a unor ansambluri de corpuri 
geometrice întregi (cub, cilindru, con, sferă, piramidă etc.), prezentate în diferite 
vederi și relații spațiale, care să sugereze tridimensionalitatea formelor (cu ajutorul 
construcției și valorației). 
Sugestii de teme și subiecte: Schițe, desene după edificii arhitecturale cunoscute. 
Desene și studii după obiecte diferite ca formă, dimensiune, material, textură. 
Compoziții libere cu 5-7 forme geometrice de bază, întregi. Diferite structuri 
imaginare construite din volume geometrice tridimensionale (ex.semn de intrare în 
oraș). Personaje, jucării, insecte, mașinării sau alte obiecte elaborate/construite, 
propuse  din forme geometrice. 
Technica de execuție a planșelor este la alegerea candidatului: creion grafit, creion 
colorat, acuarelă, marker, carioca, tuș, baiț, technică mixtă etc. Nu se acceptă 
lucrări realizate pe calculator sau alte softuri, programe, etc). 
Număr de planșe examen (realizate practic, fotografiate și încărcate pe CD/DVD-ul din 
mapă), propuse pentru evaluare este: 5 (cinci). 
Criterii de apreciere: 
- Paginație (aranjament compozițional) 
- Proporția și relația obiect-spațiu 
- Construcția și complexitatea aranjării volumelor pe un suport 



- Claritatea exprimării ideii 
- Realizarea plastică a schițelor 
- Acuratețea desenului, atmosfera lucrării în ansamblu 


