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TESTUL DE APTITUDINI ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A VA 

Sesiunea iunie 2020 

 

Data de susținere a probelor pentru admiterea în clasa a V-a în anul școlar 2020 – 2021, în realizarea 

noilor formațiuni de studiu este 26 iunie 2020, începând cu ora 9:00. Programarea candidaților va fi 

afișată pe pagina de internet a liceului și la avizier în data de 25 iunie, ora 16:00. 

Probele de admitere în clasa a V-a se organizează și se desfășoară cu respectarea și aplicarea normelor 

igienico sanitare și de siguranță/ securitate în vigoare, pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2, pentru toți candidații și toate cadrele didactice care participă la acest proces; 

Testul de aptitudini în vederea admiterii în clasa a V-a se susțin în conformitate cu procedura operațională 

privind organizarea și desfășurarea testului de aptitudini pentru admitere în clasa a V-a, elaborate în 

cadrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște 

 

Probele de aptitudini pentru admiterea în clasa a V-a la secția arte plastice constau în: 

a) proba de percepție vizuală (desen); 

b) proba de creativitate (pictură). 

 

Cele două probe se desfășoară în aceeași zi, fiecare având o durată de 2 ore. După prima probă, 

ce presupune realizarea unui studiu după 2 obiecte, sub formă de desen în creion, candidații au o pauză 

de 15 minute până la începerea probei de creativitate în pictură. Aceasta presupune realizarea unei 

compoziții din imaginație, după un subiect dat. Pentru această probă este recomandată folosirea culorilor 

de apă. 

Candidații trebuie să obțină minim nota 5 (cinci) la fiecare probă, iar pentru a fi declarați admiși 

este necesar ca media celor două probe să fie minim 6 (șase).  

În caz de egalitate de medii, departajarea se realizează pe baza notei obținute la proba de creativitate. 

Pentru susținerea celor două probe, candidații se prezintă cu materiale și instrumente de lucru 

proprii. Lucrările vor fi realizate pe hârtie de bloc de desen cu format A4, pe care candidații trebuie să le 

aibă asupra lor, la momentul prezentării la probe. 

De asemenea, pentru proba de percepție vizuală (desen) sunt necesare creioane cu mină moale 

(B) și gumă de șters albă, în timp ce pentru proba de creativitate (pictură) se vor folosi culori de apă, care 

pot fi: acuarelă, tempera, guașă, acrilic; pensule pentru culori de apă, având diferite mărimi; paletă pentru 

amestecul culorilor; pahar pentru apă; șervețele/prosop. 

Rezultatele se afișează în maxim 24 de ore de la susținerea probelor.   
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