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GRAFICUL   DESFĂŞURĂRII   EXAMENULUI  DE  ADMITERE 

Probele de aptitudini – clasa a IX –a 

Sesiunea mai   2022 
Secţiile:  Artă plastică şi decorativă - 24 locuri  

              Arhitectură, arte ambientale şi design – 24 locuri  

              Conservare – restaurare bunuri culturale – 24 locuri 

                Înscrierea candidaţilor –  16-17  mai 2022 

 

Probe practice  

 
 Secţia artă plastică şi decorativă:  

Joi , 19 mai, ora 8.00    

Proba I –  Probă de percepţie vizuală; 

- Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din 3  

obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație ( vase de lut, corpuri 

geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje),  realizată pe 

hârtie A3 în creion sau cărbune.  

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/ 

certificat de  naştere,  creioane, radieră.    

                                     Timp de lucru: 5 ore  

 

    Vineri,  20 mai, ora 8.00 

Proba II  - probă de creativitate - compoziţie pe un subiect dat, 

executată, la alegerea candidatului, în culoare sau  volum.  

A) Culoare – compoziție cu personaje – tehnica, culori de apă.  

B) Volum – compoziție cu personaje – ronde- bosse, - tehnica, 

modelaj în lut.  

Obs. Candidaţii vor avea asupra lor carte de  identitate/ certificat 

de  naştere,  creioane, radieră, culori (acuarelă, tempera), 

pensoane.  

 

                                     Timp de lucru: 4 ore  

 

 Secţia arhitectură, arte ambientale şi design:  
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    Joi,  19 mai, ora 8.00 

Proba I - probă de percepţie vizuală; 

  – Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din  3 obiecte, 

dintre care cel puțin unul de rotație ( vase de lut, corpuri geometrice, 

fructe sau legume, naturale sau mulaje),  realizată pe hârtie A3 în creion 

sau cărbune.  

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/certificat 

de naştere, creioane, radieră.       

                                        Timp de lucru: 5 ore  

 

                                     Vineri, 20  mai, ora 8.00 

Proba II  - probă de creativitate – exerciţii de axonometrie şi desen  

  preconcepţie cu temă dată; lucrarea este alb negru şi se  execută în 

creion. 

 Obs. Candidaţii vor avea   asupra lor carte  de   identitate/ 

certificat de  naştere, creion mecanic negru 0,5,  radieră, 2 echere, 

compas şi riglă.   

                                          Timp de lucru: 4 ore  

 

 Secţia conservare – restaurare, bunuri culturale:  

Joi, 19 mai, ora 8.00 

Proba I – probă de percepţie vizuală: 

  – Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din 3 obiecte, 

dintre care cel puțin unul de rotație ( vase de lut, corpuri geometrice, 

fructe sau legume, naturale sau mulaje),  realizată pe hârtie A3 în creion 

sau cărbune.  

Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/certificat 

de naştere, creioane,  radieră.       

                                      Timp de lucru: 5 ore  

 

                           Vineri, 20 mai, ora 8.00 

Proba II  - probă de creativitate – probă de testare a aptitudinilor 

specifice  specializării; realizarea unor reproduceri ale unor modele sau 

 fragmente date, eventual mărite sau micşorate la  scară. Proba va fi 

realizată, la alegere, în culoare sau volum.  

 Obs. Candidaţii vor avea  asupra lor  creioane, radieră, culori 

(acuarelă, tempera), pensoane, instrumente de geometrie ( riglă, 

compas, echer). 

                                     Timp de lucru: 4 ore  

 

 



 Notă: 1. Nota finală la probele de aptitudini este media aritmetică a 

notelor obţinute  la probele I şi II, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, 

fiind minim 6 (şase).  

  2. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale 

nu se admit  contestaţii. 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


