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Ofertă educațională                      

pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 Clasa a IX-a 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 1 clasă - 28 locuri 

 

Muzica  

Toate  instrumentele studiate în clasele I-VIII (  pian, vioară, violă, violoncel, 

flaut, clarinet, oboi, saxofon, fagot, corn, trompetă, percuție, chitară clasică, 

contrabas) și 

canto clasic,  canto tradițional românesc, instrumente populare 

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 

 

 

Arte plastice 

și decorative 

 

1 clasă - 28 locuri 

 

Discipline de specialitate: 

studiul formelor și desenul, studiul culorii și pictura, studiul volumelor și 

modelajul, studiul compoziției, elemente de perspectivă, istoria artei 

Discipline de specialitate începând cu clasa a XI-a: 

studiul formelor și desenul, studiul culorii și pictura, studiul volumelor și 

modelajul, ateliere de specialitate (artă monumentală, pictură de șevalet, design 

vestimentar, sculptură, imprimerie) 



 
 

 

CALENDAR PROBE APTITUDINI ȘI EVALUARE NAȚIONALĂ 2020 

 

 

Data/perioadă Etapă Observații 

27 mai -2 iunie 

2020 

 Ședințe cu părinții clasei a 

VIII-a privind completarea 

opțiunilor de către 

absolvenți 

2 iunie, ora 17 VIII A ședința cu părinții elevilor din 

LAVB 

3 iunie, ora 18 VIII M ședința cu părinții elevilor din 

LAVB 

 

2-5 iunie 2020   Înscriere probe de aptitudini 

cl. a IX-a 

Documente :  

CD/DVD în plic, anexă la fișa de înscriere pentru 

elevii de la alte unități, declarație pe propria 

răspundere conform metodologiei. 

Înscrierea nu se poate face la mai multe unități de 

învățământ vocațional. 

Înscrierea se face prin poștă cu confirmare de 

primire sau la secretariatul liceului între orele 9-15. 

admiterelavb@gmail.com          Tel : 0233213062 

9-12 iunie 2020   Desfășurarea/echivalarea 

probelor de aptitudini 

Calendar: https://www.liceulbrauner.ro/wp-

content/uploads/2020/05/anexa-1-Calendar-

admitere.pdf                       

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura 

probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele 

vocaționale: https://www.liceulbrauner.ro/wp-

content/uploads/2020/05/Anexa_3_PROBELE-DE-

APTITUDINI_2020.pdf                                        

12 iunie 2020   Comunicarea  rezultatelor la 

probele de aptitudini 

Electronic 

 2-5 iunie 2020   Înscrierea elevilor la 

Evaluarea Națională   

 

15 iunie 2020   Probă scrisă la limba română 

clasa        a VIII – a EVN 

 

17 iunie 2020   Probă scrisă la matematică 

clasa           a VIII – a EVN 

 

22 iunie 2020   Afișarea rezultatelor înainte 

de contestatii EVN 

Electronic 

22-23 iunie 2020   Depunerea contestațiilor 

EVN 

Mail : admiterelavb@gmail.com 

27 iunie 2020   Afișarea rezultatelor finale 

EVN 

 

2-6 iulie 2020   Completarea opțiunilor 

pentru repartiția 

computerizată 

La Liceul de Arte  „Victor Brauner” – după o 

repartizare a diriginților clasei a VIII-a 
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Probe de aptitudini pentru  

profilul muzică 
 

Secția Proba I Proba II 

INSTRUMENTE ALE 

ORCHESTREI SIMFONICE 

Instrumente cu coarde cu 

arcuş, coarde ciupite, 

instrumente de suflat 

Un studiu, la alegerea 

candidatului 

a)două părţi dintr-o lucrare sau o 

piesă muzicală preclasică; 

b)o lucrare sau o piesă muzicală 

clasică, romantică, sau modernă, 

la alegerea candidatului 

Instrumente de percuţie un studiu, la alegerea 

candidatului, interpretat la 

toba mică şi timpani. 

a) o lucrare/piesă muzicală cultă, 

la alegerea candidatului (se admit 

şi transcripţii), interpretatăla unul 

din instrumentele melodice de 

percuţie; 

b) o lucrare/piesă muzicală cultă 

la alegerea candidatului (se admit 

şi transcripţii), interpretată la mai 

multe instrumente de percuție. 

Pian, orgă clasică Un studiu, la alegerea 

candidatului. 

a) o piesă polifonică la trei voci; 

b) o sonată clasică,(o parte) sau o 

lucrare muzicală romantică sau 

modernă. 

INSTRUMENTE 

POPULARE 

NAI, ŢAMBAL, TARAGOT, 

ACORDEON, SAXOFON 

a)o piesă folclorică, la 

alegerea candidatului; 

b)două piese, la alegerea 

candidatului, în mişcăriritmice 

diferite, din diverse zone ale 

ţării (horă, sârbă, geampara, 

brează, doină, brâu). 

 

CANTO CLASIC Probă de interpretare alcătuită 

pe baza unui repertoriu de gen 

compus din 2(două)piese,  la 

alegerea candidatului. 

 

CANTO TRADIŢIONAL 

ROMÂNESC 

Probă de interpretare alcătuită 

pe baza unui repertoriu de gen 

compus din 2(două) piese,  la 

alegerea candidatului. 

 

 

 

NOTE:  

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

2. Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este 

obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I și II.  

3. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).  

4. Pentru secțiile vocal – instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de 

lucrări/piese menționat de conținutul probelor la instrumentul respectiv.  

5. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, 

se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.  

6. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.  

7. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita 

numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.  

8. Elevii înscriși la probele de aptitudini pentru filiera vocațională, profil artistic muzical, vor beneficia de un 

punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au 

obținut premii sau mențiuni la Olimpiada Națională sau la concursurile artistice desfășurate în ultimii 4 ani și 

prevăzute în Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale/Calendarul Activităților Extrașcolare Regionale 

(CAEN/CAER). 10. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – muzică nu se admit contestaţii. 

 



 

 

 

Probe de aptitudini pentru  

profilul arte plastice 

 
 Proba I Proba II Portofoliu Observații 

PENTRU   

CLASELE   DE 

ARTE   

PLASTICE,   

ARTE   

DECORATIVE, 

ARHITECTURĂ, 

ARTE 

AMBIENTALE 

ȘI DESIGN 

a)studiul 

după natură 

b)compoziție 

în 

culoare/volum 

10(ZECE) 

IMAGINI ALE 

UNOR 

LUCRĂRI 

PROPRII, în 

format A3,  

respectiv:  

5(cinci)  studii  

după  natură  și  

5(cinci)  

compoziții 

libere,  fiecare  

cu  o 

problematică 

plastică diferită, 

imprimat pe 

CD/DVD 
 

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. 

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

2. 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.  

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

4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre 

probele de aptitudini. 

5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii. 

 

  

  

 

 

 


