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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

14 iulie 2021 
 

Probă scrisă 
ARTE VIZUALE (ARHITECTURĂ)  

 
Varianta 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 

 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
Realizați un eseu în care să abordați problematica spațiului urban (piața) de-a lungul veacurilor, 
începând cu Egiptul Antic și trecând prin Grecia Antică, Roma Antică, Goticul, Renașterea și 
Barocul. 
 
În alcătuirea eseului veți tine cont să: 

a) definiți spațiul public; 
b) menționați perioada în care s-a manifestat fiecare curent arhitectural; 
c) descrieți stilul arhitectural specific fiecărei perioade istorice menționate; 
d) prezentați specificitatea alcătuirii spațiului urban (piața) pentru fiecare perioadă istorică 

menționată, menționând: 
1. traseul; 
2. planimetria specifică; 
3. proporțiile utilizate, scara arhitecturală specifică fiecărei perioade istorice menționate 
4. tipul de activități desfășurate în spațiile urbane respective; 

e) realizați schițe planimetrice sau perspectivale cu spații urbane pentru trei dintre perioadele 
istorice menționate. 

 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare organizarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate.  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Din cadrul programei școlare în vigoare, comentați conținutul învățării pentru formarea/ dezvoltarea 
competenţei:  
“Construcţia formei şi a spaţiului plastic cu ajutorul elementelor de perspectivă  “ 
Competenţa generală:  
1.Utilizarea elementelor de limbaj plastic . 
Conţinut; 
Modalităţi de redare a spaţiului şi a volumului, cu ajutorul unor elemente de sprijin, specifice 
desenului perspectiv  
 
Ȋn realizarea comentariului:  
a) precizaţi două metode pe care le utilizaţi în activitatea didactică pentru competenţa dată; 
b) argumentaţi alegerea fiecăreia dintre cele două metode precizate la punctul a);  
c) descrieţi forma de organizare a activităţii didactice pentru competenţa menţionată mai sus;  
d) prezentaţi două mijloace de învăţământ pe care le utilizaţi pentru formarea/dezvoltarea 
competenţei mai sus amintite, precizând: 

1. momentul lecţiei în care le integraţi pe fiecare; 
2. modul de integrare în lecţie a celor două mijloace de învăţământ. 

 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare organizarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate.  

 


