
 

 

 

LICEUL DE ARTE “IONEL PERLEA” SLOBOZIA 
PROBE  DE APTITUDINI 

 

PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE 
Specializările:  
Arte plastice (atelier pictură): 25 locuri 
Arte decorative (atelier textile-tapiserie): 14 locuri 
 
 

INSCRIEREA CANDIDAȚILOR 
Perioada: 2-5 iunie 2020 
Variante: 

 programare telefonică: 0243/234430 

 transmitere prin poștă sau curier cu confirmare de primire: Liceul de Arte “Ionel 
Perlea”, str Mihai Eminescu, nr 3, Slobozia 

 mail: liceuldearteslobozia@gmail.com 

 
Documente de transmis: 

 documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere, eliberată de școala de unde 
provine candidatul);  

 un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări 

 o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul 
legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.  

 date de contact: telefon, mail 
 
 

CONȚINUTUL PROBELOR  
Examenul constă în două probe:  
a) studiul după natură;  
b) compoziție în culoare/volum.  
 

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 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. 
 
 Notă:  

 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.  

DESFASURAREA PROBELOR: 9-12 iunie 2020, fără participarea elevilor 

COMUNICAREA REZULTATELOR: 12 iunie 2020 

NOTA:  APLICATIA INFORMATICA  NU PERMITE INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI 
LA MAI MULTE UNITATI DE INVATAMANT 



 

 

LICEUL DE ARTE “IONEL PERLEA” SLOBOZIA 
PROBE  DE APTITUDINI 

 
PROFIL ARTISTIC – MUZICA 14 locuri 
 

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil 
artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă se desfășoară pe 
baza evaluării unei înregistrări audio – video a repertoriului instrumental/vocal.  
 

INSCRIEREA CANDIDAȚILOR 
Perioada: 2-5 iunie 2020 
Variante: 

 programare telefonică: 0243/234430 

 transmitere prin poștă sau curier cu confirmare de primire: Liceul de Arte “Ionel Perlea”, str 
Mihai Eminescu, nr 3, Slobozia 

 mail: liceuldearteslobozia@gmail.com 
 

Documente de transmis: 

 documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere, eliberată de școala de unde 
provine candidatul);  

 un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări 

 o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, 
privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.  

 date de contact: telefon, mail 
 
Notă:  
Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute; 
Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament. 

CONȚINUTUL PROBELOR  

INSTRUMENTE CU COARDE CU ARCUŞ, COARDE CIUPITE, INSTRUMENTE DE SUFLAT  
Proba I Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului.  

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  
Proba a II-a Recital:  
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.  

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 
două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b). 

PIAN 
Proba I Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului.  

Notă: probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  
Proba a II-a Recital:  
a) o piesă polifonică la trei voci; 
b) o sonată clasică,(o parte) sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.  

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 
două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).  

CANTO CLASIC  
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea 

candidatului. 

NOTA:  APLICATIA INFORMATICA  NU PERMITE INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI 
LA MAI MULTE UNITATI DE INVATAMANT 

mailto:liceuldearteslobozia@gmail.com

