
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț 

Înscrierile în clasa a IX-a, an şcolar 2021-2022 (pentru toate specializările) au 

loc în perioada 07 – 14 iunie 2021 

Probele de aptitudini vor avea loc în perioada 15 – 18 iunie 2021 

 

Dosarul de încriere trebuie să conţină următoarele: 

- anexa la fişa de înscriere de la şcoala de provenienţă 

- copie după certificatul de naştere al elevului 

- copie după cartea de identitate a elevului 

- copie după actele de identitate ale părinţilor (sau reprezentanţilor legali) 

- aviz epidemiologic (vaccinuri) 

- CD/DVD cu înregistrările audio-video şi/sau portofoliul de lucrări pentru evaluare conform 

Anexei 2 la ordinul MEC 3721/23.04.2021 

- folie protecţie A4 

Arte plastice 

a. documentele de înscriere  

 b. portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 și un CD/DVD/USB-

stick 

cu înregistrări ale lucrărilor în format digital. 

 c. o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul 

legal, privind originalitatea lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât și a celor 

înregistrate pe 

CD/DVD/ USB stick-ul depus/trimis. 

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din: 

- 5 (cinci) desene de observație - studii după natură, în desen (mapa de lucrări); 

- 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu personaje, fiecare cu o problematică 

plastică și subiect diferit, în tehnica culori de apă, înregistrate în format digital pe un 

CD/DVD/USB stick; 

- pentru proba de compoziție în volum, candidații care deţin imagini cu lucrări (compoziţii) 

proprii modelate în lut, vor include 5 (cinci) dintre acestea în portofoliu, în locul compoziţiilor 

în culoare. 

Notă: 

Elevii care provin din învăţământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul 

de lucrări, şi o recomandare din partea profesorului de Educaţie plastică de la şcoala 

absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor. 

 

 

 



Muzică 

a. documentele de înscriere  

b. o înregistrare audio-video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului 

instrumental/vocal; 

c. o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul 

legal, care să ateste că înregistrarea audio-video transmisă în format digital aparține 

candidatului. 

 Notă: 

 - Documentele şi suportul electronic (CD/DVD/USB stick) indicate la punctele b) şi c) se 

depun doar de către candidaţii care optează pentru specializările Muzică - Secţia 

Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă; 

 - Timpul maxim al înregistrării este de 30 de minute; 

 - Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament. 

 

 


