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PROGRAMUL PROBELOR DE CONCURS 
SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2014 

 
SPECIALIZǍRILE:  ARTǍ  MURALǍ,  ARTE  TEXTILE – design textil,  MODĂ – design 

vestimentar, CERAMICǍ – STICLǍ – METAL, DESIGN,  SCENOGRAFIE ŞI EVENIMENT 
ARTISTIC   

 
 
       Specializarea: ARTǍ  MURALǍ  
 
1. – Miercuri 10.09.2014, ora 9,00 - Probă eliminatorie 

Interviu: Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă   cu 
maxim 20 lucrări executate care să reflecte preocupările în 
domeniul specializării;  

      str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 27 şi 28 et. 1 corp Artă Murală; 
 
2. – Vineri  12.09.2014, ora 9,00      - Test vocaţional (desen)  
            probǎ practică  (1 zi x 6 ore). 
            str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 27 şi 28, et. 1 corp Artă Murală; 
 
Specializarea: ARTE TEXTILE  - design textil 
 
1. – Miercuri 10.09.2014, ora 9,00 - Probă eliminatorie 

Interviu: Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă   cu 
maxim 30 lucrări personale care să reflecte preocupările în 
domeniul specializării ( 10 schiţe desen, 10 schiţe culoare şi 10 
proiecte de compoziţie);  

      str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 13 şi 14 et. 1 sc.3, corp Arte Textile; 
 
2. – Vineri 12.09.2014, ora 9,00     -Test vocaţional (desen)  
            probǎ practică  (1 zi x 6 ore). 

str. Griviţei nr. 28 – Sălile 13 şi 14 et. 1 sc.3, corp Arte Textile; 
           

Specializarea: MODĂ – design vestimentar 
 
1. – Miercuri 10.09.2014, ora 9,00 - Probă eliminatorie 

Interviu: Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă   cu 
maxim 20 lucrări executate care să reflecte preocupările în 
domeniul specializării;  
str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 24, 25, 25R şi 26 et. 1 corp Artă 
Murală; 

 
2. – Vineri 12.09.2014, ora 9,00     - Test vocaţional (compoziţie de specialitate)  
            probǎ practică  (1 zile x 6 ore). 
  str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 24, 25, 25R şi 26 et. 1 corp Artă 

Murală; 
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Specializarea: CERAMICǍ- STICLĂ-METAL   
 
1. – Miercuri 10.09.2014, ora 9,00 - Probă eliminatorie 

Interviu: Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă   cu 
maxim 20 lucrări executate care să reflecte preocupările în 
domeniul specializării;  

      str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 4 şi 5 et. 1 sc.1 corp CSM; 
 
2. – Vineri 12. 09.2014, ora 9,00     -Test vocaţional (studiu desen)  
            probǎ practică  (1 zi x 6 ore). 

str. Griviţei  nr. 28 – Sălile 4 şi 5 et. 1 sc.1 corp CSM; 
      

Specializarea: DESIGN :  

1. – Miercuri 10.09.2014, ora 9,00 - Probă eliminatorie  

- Crochiuri, desen şi culoare ; (1 zi x 6 ore).           
      str. Griviţei  nr. 28– Sălile 19, 20, 21 şi Master  parter corp Design; 
 
2. – Vineri 12.09.2014, ora 9,00     -Test vocaţional (Schiţe de proiect) 

                                                             probǎ practică  (1 zi x 6 ore).           
            str.Griviţei  nr. 28 –  Sălile 19, 20, 21 şi Master parter corp Design; 
 

3. - Sâmbătă 13.09.2014, ora 9,00       - Interviu: Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă   cu  
   - Duminică 14.09.2014, ora 9,00      maxim 20 lucrări executate care să reflecte preocupările în     

domeniul specializării;  
            str.Griviţei  nr. 28– Sălile 19, 20, 21 şi Master parter corp Design;  
      

       Specializarea: SCENOGRAFIE ŞI EVENIMENT ARTISTIC   
 
1. – Miercuri 10.09.2014, ora 9,00 - Probă eliminatorie  

- prezentarea unui portofoliu (mapă) de minimum 20 lucrări   care 
să cuprindă:  

 - desen după model (portret, model aşezat) 
 - desen ornamental (diverse mulaje, basoreliefuri, etc.) 
 - perspective libere (interioare şi străzi) 
 - compoziţie tehnici diferite: cărbune, tuşuri, culori apă etc.);  

       str.Griviţei  nr. 28 –Sala10. 
 
2. – Vineri 12.09.2014, ora 9,00     Interviu: Se va urmări estimarea nivelului de cultură generală cu 

accent pe literatura dramatică şi istoria artei;  
str.Griviţei  nr. 28 –Sala10. 

 
NOTĂ:  La toate probele concursului de admitere candidaţii se vor prezenta  cu o jumătate de oră 
înainte de începerea acestora în curtea imobilului din str. Griviţei nr. 28 şi vor avea asupra lor 
actul de identitate şi legitimaţia de concurs, precum şi toate materialele necesare susţinerii 
examenului de admitere. 
      

 
  COMISIA  CENTRALĂ  

   A CONCURSULUI DE ADMITERE, 


