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 Ciclul primar Ciclul gimnazial Ciclul liceal 

 Clasa pregătitoare 

1 clasă - 25 locuri 
Clasa a V-a 

1 clasă - 25 locuri 
Începând cu clasa a V-a 

instrumente de suflat: flaut, 

clarinet, oboi, saxofon, 

fagot, corn, trompetă, percuție, 

chitară clasică, contrabas 

Clasa a IX-a 

1 clasă - 28 locuri 
Începând cu clasa a IX-a toate 

celelalte instrumente studiate în anii 

anteriori, canto, instrumente populare 

și canto tradițional româneasc 

Ore de specialitate: 

Instrument/canto, teorie-solfegiu-

dicteu, muzică de cameră-etnografie 

și folclor, ansamblu 

orchestral/coral/folcloric, pian 

complementar/instrument la alegere, 

istoria muzicii, 

corepetiție/acompaniament 

 

Muzica 

Clasa I 

1 clasă - 25 locuri 
Pian, vioară 

Începând cu clasa a 

III-a violă, violoncel 

 

 Până la 15 locuri pentru  

clasele a II-a, a III-a,   

în funcție de planul de 

școlarizare aprobat 

 

 

Arte plastice și decorative 

Clasa a V-a 

1 clasă - 25 locuri 
Clasa a IX-a 

1 clasă - 28 locuri 
Discipline de specialitate: 

-studiul formelor și desenul 

-crochiuri 

-studiul culorii și pictura 

-studiul volumelor și modelajul 

Discipline de specialitate: 

-studiul formelor și desenul 

-studiul culorii și pictura 

-studiul volumelor și modelajul 

-studiul compoziției 

- elemente de perspectiv 

- istoria artei 

Începând cu clasa a XI-a 

discipline de specialitate: 

-studiul formelor și desenul 

-studiul culorii și pictura 

-studiul volumelor și modelajul 

-ateliere de specialitate 

 (artă monumentală, pictură de 

șevalet, design vestimantar, sculptură, 

imprimerie) 

 Până la 20 locuri pentru  

clasele a VI-a, a VII-a, a 

VIII-a  în funcție de planul 

de școlarizare aprobat 

 



 
 

 

 

Înscrieri/cursuri GRATUITE inițiere/ 

probe aptitudini pentru ciclul primar, gimnazial și liceal 

 

 Număr 

locuri 
 Perioada Interval orar 

Zilele porților 

deschise 

clasa 

pregătitoare 

 

25 Înscrieri 
4-22 martie 

2-8 aprilie 
9-16 

luni, miercuri, 

ora 10, 

săptămânal, la 

cerere,  

vizită la 

atelierele de arte 

plastice (corp C) 

și 

atelier muzical 

alături de 

orchestra 

liceului 

(corp A) 

cu excepția 

săptămânii 15 – 

19 aprilie 2019 

– Săptămâna 

altfel  

 

clasa I MUZICĂ 

 
10 

Inițiere 
9, 16 aprilie 

7, 14 mai 
16,30-18 

Testare 

aptitudini 
16 mai 16,30-17,30 

clasa a V-a 

MUZICĂ 

 

25 

Inițiere 
9, 16 aprilie 

7, 14 mai 
16,30-18 

Testare 

aptitudini 
16 mai 16,30-17,30 

clasa a V-a 

ARTE  

PLASTICE 

25 

Inițiere 
15, 16, 18 aprilie 

9 mai 

14-15,30 

 

Pobe 

aptitudini 
16 mai ora 14 14-15,30 

clasa a VIII-a 

MUZICĂ și 

ARTE  

PLASTICE 

 

28 Înscriere probe 

aptitudini 
13,14 mai 9-16 

 

Pobe 

aptitudini 
15-17 mai 

Începând cu 

ora 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDAR EVALUĂRI ȘI EXAMENE 2019 

  

Evaluări naționale II, IV, VI  

Examene clasa a VIII-a  

Examene clasa a XII-a 

 

 7 mai 2019 – evaluare națională clasa a II-a –limba română - scris 

 8 mai 2019 – evaluare națională clasa a II-a –limba română - citit 

 9 mai 2019 – evaluare națională clasa a II-a –matematică 

 14 mai 2019 – evaluare națională clasa a IV a- limba română 

 15 mai 2019 - evaluare națională clasa a IV- a - matematică 

 9, 10 mai 2019- atestat muzică, arte vizuale, clasa a XII-a 

 22 mai 2019 - evaluare națională clasa a VI- a- limba și comunicare 

 23 mai 2019 - evaluare națională clasa a VI a- matematică și științele naturii 

 13-14 mai 2019 – înscriere probe aptitudini clasa a VIII-a 

 15-17 mai 2019 – probe aptitudini clasa a VIII-a 

 27 – 31 mai 2019 – înscriere examen bacalaureat – prima sesiune iunie-iulie 

 3 – 4 iunie 2019 – competențe lb. română – clasa a XII-a 

 7,10 – 11 iunie 2019 – competențe digitale –clasa a XII-a 

 12 – 13 iunie 2019 – competențe limbă străină – clasa a XII-a 

 3-7 iunie 2019 – înscriere evaluare națională – clasa a VIII-a 

 18 iunie 2019 – evaluare limba română clasa a VIII -a 

 20 iunie 2019 - evaluare matematică clasa a VIII -a 

 25 iunie 2019 – rezultate / contestații evaluare națională 

 29 iunie 2019 - rezultate finale evaluare clasa a VIII-a 

 1 iulie  2019 – Limba și literatura română – proba scrisă bacalaureat 

 3 iulie 2019 – Proba obligatorie a profilului - proba scrisă bacalaureat 

 4 iulie 2019 – Proba la alegere a profilului și specializării - proba scrisă bacalaureat 

 8 iulie 2019 - rezultate / contestații bacalaureat 

 9 – 12 iulie 2019 – rezolvarea contestațiilor 

 13 iulie 2019 – rezultate finale bacalaureat 

 15 -19 iulie 2019- înscriere bacalaureat sesiunea a II-a 

 

 

 

 


