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 Ciclul primar Ciclul gimnazial Ciclul liceal 

 Clasa pregătitoare 

1 clasă - 20 locuri 

fără profil artistic 

Clasa a V-a 

1 clasă - 26 locuri 
Instrumente de suflat:  violă, 

violoncel, contrabas,  chitară 

clasică, flaut, clarinet, oboi, fagot, 

corn, trompetă, nai, țambal, 

acordeon, percuție 

Clasa a IX-a 

1 clasă - 24 locuri 
Începând cu clasa a IX-a toate  

instrumentele 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 - 20 locuri 
Pian, vioară 

Începând cu clasa a 

III-a violă, violoncel, chitară 

 

 

 

Arte plastice și decorative 

Clasa a V-a 

1 clasă - 20 locuri 

Clasa a IX-a 

1 clasă - 24 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 vestimentar, sculptură, 

imprimerie) 



 

 

 

Înscrieri/inițiere/ 

probe aptitudini pentru clasele I, a V-a și a IX-a 

 

  Perioada Interval orar 

clasa I MUZICĂ 

 

Înscrieri la secretariat sau pe email 

victorbrauner_nt@yahoo.com 

 

3-6 mai 9-16 

Inițiere Corp A, str. Peneș Curcanul 

nr.6 sau online, în funcție de situația 

COVID 

Informații suplimentare la înscriere 

 

7 mai 16-18 

Testare aptitudini  

 
14 mai 16 

clasa a V-a 

MUZICĂ 

 

Înscrieri la secretariat sau pe email 

victorbrauner_nt@yahoo.com 

 

3-6 mai 9-16 

Inițiere– str. Peneș Curcanul nr.6 sau 

online, în funcție de situația COVID 

Informații suplimentare la înscriere 

 

 

7 mai 
16-18 

Testare aptitudini 

 
28 iunie 14 

 

clasa a V-a 

ARTE  

PLASTICE 

Înscrieri la secretariat sau pe email 

victorbrauner_nt@yahoo.com 

 

3-6 mai 9-16 

Inițiere Corp C, Str. Alexandru cel 

Bun nr.2 sau online, în funcție de 

situația COVID 

Informații suplimentare la înscriere 

 

10 mai 15 

Probe aptitudini 

 
28 iunie  14 

clasa a VIII-a 

MUZICĂ și 

ARTE  

PLASTICE 

 

Înscriere probe aptitudini – la 

secretariat sau pe email 

 

07 – 14 iunie  9-16 

Probe aptitudini 

 
15-18 iunie   

Rezultate probe aptitudini 

 
18 iunie  

  

 

Informații tel. 0233213062 
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