COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” IAȘI
ADMITEREA 2021-2022 ÎN CLS. A IX-A
(PROBE-PORTOFOLIU)
07-14 iunie înscrierile la probele de aptitudini
DRAGI ELEVI ȘI PĂRINȚI,
în conformitate cu Ordinul de ministru numărul 5457/2020, privind organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, putem să
vă informăm că în perioada 07-14 iunie 2021 se pot realiza înscrierile la probele de
aptitudini din școala noastră:
 direct la Secretariat ( între orele 08,00 – 16,00)
În acest an examenul de aptitudini este echivalat printr-un portofoliu de specialitate.
Documentele necesare pentru dosarul de înscriere:
1. Dosar plic cu cerere de înscriere și consințământ pentru prelucrarea datelor personale
2. Copie certificat de naștere elev și C.I ( dacă este cazul)
3. Copie C.I. părinți
4. Anexa la fisa de inscriere pentru probele de aptitudini, eliberată de școala de proveniență a
candidatului (din brosura)
5. Un CD/DVD conținând portofoliul personal, cu 10 imagini ale unor lucrări reprezentative
pentru specialitatea ARHITECTURA
6. Declarație pe propria răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentantul legal,
privind originalitatea lucrărilor conținute în portofoliu
7. Elevii din învățământul de cultură generală aduc o recomandare de la profesorul de
educație plastică de la școala absolvită sau de la îndrumătorul de la Palatul/Clubul copiilor
Nota: Aplicația informatică nu permite candidaților să se înscrie la mai multe
unități de învățământ pentru susținerea probelor de aptitudini vocaționale.

Ce se inscripționează pe CD/DVD pentru portofoliu ?
Pe CD/DVD-ul pentru specialitatea arhitectură și design se inscripționează imagini după
10 lucrări în format A3:
a) Studiu după natură - 5 lucrări
b) Compoziție în culoare / volum - 5 lucrări, compoziții înscrise în contextul
specializării arhitectură și design
Notă: Candidatul introduce în portofoliu cele mai reușite lucrări personale.
Criterii de apreciere pentru proba I (studiu natură):
• Compunerea spațiului platic (încadrarea în pagină)
• Raportul dintre obiecte ( proporții)
• Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității ( contrastul texturilor obiectelor)
• Redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare ( efecte de umbră și lumină)
Criterii de apreciere pentru proba II ( compoziție):
• Unitatea compoziției
• Expresivitatea cromatică ( acorduri/contraste cromatice)
• Proporția ( relația dintre părți și întreg)
• Rezolvarea plastică a volumelor
Desfășurarea analizei portofoliului pentru echivarea probelor de aptitudini în
conformitate cu Anexa 3 din metodologie se realizează în perioada 15-18 iunie 2021.
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini are loc în 18 iunie 2021.

