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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: 

Proba de auz muzical:  

− Reproducerea la înălțimea justă a sunetelor muzicale 

 

Proba de simț ritmic:  

− Reproducerea unui fragment ritmic de dificultate medie 

− Reproducerea unui fragment ritmic de dificultate ridicată 

 

Proba de memorie muzicală: 

− Reproducerea corectă a ritmului din fragmentele muzicale propuse 

− Reproducerea corectă a înălțimilor sonore din fragmentele muzicale propuse 

 

Candidații vor fi prezenți cu cel puțin 15 minute înainte de începerea testării. Durata testării pentru 

fiecare candidat este de maximum 10 minute. Pentru fiecare probă se acordă câte o singură notă, de către 

fiecare profesor evaluator, fiind consemnată în borderoul de notare. Media de admitere se calculează ca medie 

aritmetică a notelor acordate de către profesorii evaluatori și trebuie să fie minim 6 (șase). Pentru departajare 

în caz de egalitate a mediilor finale, este decisivă nota probei de auz (pentru candidații la instrumentele de suflat 

și cele cu coarde) și de ritm (pentru candidații la percuție);  

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

 

Notă:  

a) Candidații sunt declarați admiși în ordinea punctajului, în limita locurilor aprobate, pe instrumente aprobate 

pentru clasa a V-a.  

b) Candidații care lipsesc la una dintre probele stabilite sunt declarați NEPREZENTAȚI la probele de testare 

a aptitudinilor, fapt consemnat în lista cu rezultatele finale. 

 

Director, 

Pr. Prof. Marian DOBRESCU 
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