

Candidații la specializarea ARHITECTURĂ susțin două probe de
aptitudini (ANEXA III la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010 :

1. Creativitate :
O compoziție pe o temă dată, executată în culoare sau volum (la
alegerea candidatului).
CULOARE: O compoziție cu personaje și cu enunțarea unei probleme
de culoare - tehnică, culori de apa.
VOLUM – compoziție ronde - bosse, cu personaje - modelaj în lut
Notă: Pentru clasele de arhitectura, proba de creativitate se
adapteaza specialității, sau se înlocuieste cu o probă de memorie vizuală,
proba scrisa, în care candidații vordescrie în maximum trei pagini un edificiu
arhitectural cunoscut, sau un ansamblu arhitectural (de exemplu centrul
orasului). Se recomanda ca lucrarea sa conțină și schițe de detaliu sau
ansamblu, a caror calitate va fi evaluată după criterii artistice.
Criterii de apreciere:
- cantitatea si calitatea informațiilor furnizate;
- numărul detaliilor descrise;
- claritatea exprimării și puterea de sugestie a textului;
- realizarea plastică a schițelor pe care le conține lucrarea
2. Percepție vizuală
Studiu după natură – desen: natura statică compusă din două sau cel
mult trei obiecte,dintre care unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice,
fructe sau legume, naturalesau mulaje), compusă pe contraste valorice
Note: (1) Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din
obiecte albe (gips),pe fundal alb.
(2) Dacă în fundal se folosește o draperie, aceasta nu va avea falduri.
Tehnica, la alegerea candidatului: creion sau cărbune
Criterii de apreciere:
- Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagina)
- Raportul dintre obiecte (proporții)
- Forma, caracterul obiectelor
- Redarea spațiului și a volumului
- Raport valoric

 Pentru
probele de aptitudini
sunt necesare următoarele
instrumente :
 Echer cu unghiuri de 900, 450, 450 ;
 Echer cu unghiuri de 900, 300, 450;
 Riglă gradată ( maxim 30 cm lungime);
 Gumă de șters moale;
 Compas și mine de compas ( moliciune B);
 Pix – creion cu mină 0,5 și 0,7 mm moliciune B, 2B;
 Creioane de desen (sau pixuri cu mină), moliciune : B, 2B, 3B, 4B;
 Ascuțitoare;
 Scotch (bandă de lipit);
 Coli A4 pentru ciorne.
 Fiecare probă de aptitudini va avea o durată de 5 ore, începând din
momentul prezentării subiectelor.
 La probele de aptitudini nu se admit contestații
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(Anexa III la

 Bibliografie recomandată pentru lămuriri suplimentare privind
conținutul probelor de aptitudini :
 Educație plastică – manual pentru cl. VII, Editura Nemira 1999,
autori Grația Ionescu și Vladimir Lazăr ( pag.48, 57-61)
 Educație plastică - manual pentru cl. VIII, Editura Corint 2000,
autori Viorica Băran, Virgil Neagu, Ileana Vasilescu ( pagh.7-10),
33-34).
 Educație plastică - manual pentru cl. VIII, Editura Sigma 2000,
autori Grația Ionescu și Adrian Brăescu ( pag 3-7, 27-28)

