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DOCUMENTE NECESARE pentru ÎNSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI DIN CADRUL  

EXAMENULUI DE ADMITERE LA LICEU 

SESIUNEA IUNIE 2021 

 
Documentele se vor depune: 

1. Direct la secretariatul liceului în baza unei programări făcute anterior (începând din data de 3 iunie) la nr. de tel 0256493822. Toate documentele, mapa 

de lucrări care va conține 5 (cinci) desene de observație - studii după natură (natură statică alcătuită din două sau trei obiecte cub, formă cilindrică și 

formă sferică) format A3 VOR FI ADUSE FIZIC LA ȘCOALĂ, inclusiv CD/DVD cu toate cele 10 lucrări se pun într-o folie şi într-un dosar plic 

sau dosar de plastic. 

2. Online la adresa de e-mail admitereclasa9@arteplasticetm.ro 

Atașate documentele completate, semnate și scanate în format PDF și portofoliul cu cele 10 lucrări atașate ÎN ACEST CAZ DOAR CELE 5 LUCRĂRI 

DE DESEN – STUDIU NATURĂ STATICĂ SE VOR ADUCE FIZIC ȘI LA ȘCOALĂ 

 

- cerere de înscriere – se găsește pe site-ul liceului www.arteplasticetm.ro  

- fișa anexa - se aduce de la şcoala de provenienţă. (Modelul ei se află și pe site-ul www.arteplasticetm.ro) 

- copie certificat de naştere - elev 

- copie carte de identitate -  elev 

- copie carte identitate părinţi 

- recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor 

(pentru elevii care provin din învățământul de cultură generală) 

- CD/DVD/ STICK sau atașate în e-mail admitereclasa9@arteplasticetm.ro cu PORTOFOLIUL COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR 

LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care 

cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte).  ACESTEA VOR FI ADUSE 

ȘI FIZIC LA ȘCOALĂ și 5 (cinci) compoziții libere, realizate în tehnici picturale (compoziţii cu personaje, fiecare cu o problematică plastică şi 

subiect  diferit, în tehnica culori de apă) sau in tehnici arhitecturale (compoziţii cu spaţii arhitecturale/ambientale exterioare şi/sau  interioare) sau 

in tehnici de modelaj în lut (în acest caz se vor realiza mai multe fotografii din unghiuri diferite pentru fiecare imagine). (TOATE 5 VOR FI 

REALIZATE ÎN ACEIAȘI TEHNICĂ, ALEASĂ DE CANDIDAT) 

- STUDIILE DUPĂ NATURĂ ADUSE LA ȘCOALĂ VOR AVEA PE FAȚĂ ÎN COLȚUL DIN DREAPTA JOS TRECUTE URMĂTOARELE 

DATE  01 DESEN NUME PRENUME … 05 DESEN NUME PRENUME 

- CELE 10 IMAGINILE DUPĂ LUCRĂRILE PROPRII VOR FI POZIȚIONATE CORECT ȘI VOR FI DENUMITE ÎN URMĂTORUL FORMAT: 
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A. STUDIILE DUPĂ NATURĂ: 01_DESEN_NUME_PRENUME … 05_DESEN_NUME_PRENUME 

B. COMPOZIȚILE LIBERE: 01_COMPOZIȚIE_NUME_PRENUME…05_COMPOZIȚIE_NUME_PRENUME 

- declarație pe proprie răspundere 01, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-

ul, atașate la e-mail-ul trimis - se găsește pe site-ul liceului www.arteplasticetm.ro 

- declarație pe proprie răspundere 02- se găsește pe site-ul liceului www.arteplasticetm.ro 

 

PROGRAMĂRILE PENTRU ÎNSCRIERI SE FAC ÎNCEPÂND DIN 3 IUNIE ORA 9 

 

ÎNSCRIERILE se fac în perioada 7 şi 14 IUNIE 2020  

 ORELE 9-14 în zilele lucrătoare la SECRETARIATUL liceului,  

STR. Lorena nr. 35, Timișoara 

sau 

 ONLINE la adresa admitereclasa9@arteplasticetm.ro 

 

18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

22 iunie 2021 Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați 

admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați 

14 iulie 2021 Confirmarea candidaților care au fost admiși 

Exprimarea, în scris prin e-mail la admitereclasa9@arteplasticetm.ro, că renunță la locul obținut, a celor care doresc 

acest lucru. 

15 iulie 2021 COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE ALE ADMITERII  

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care 

au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de 

învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea 

computerizată 

 

PENTRU Admiterea candidaților  pe  LOCURILE SPECIALE PENTRU CES SAU RROMI vă rugăm să vă adresați 

diriginților 
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