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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 

ARHITECTURĂ 
 

 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

Alături de proporție, dominantă și simetrie, ritmul,  în compoziția arhitecturală, ocupă un rol esențial 
in realizarea unității și armoniei compoziționale.  
 
Apelând la două exemple, unul din istoria arhitecturii, iar al doilea din istoria urbanismului, realizați 
un eseu în care să definiți ritmul ca limbaj arhitectural, să prezentați câte două modalități de 
realizare a ritmării spațiului de arhitectură și a spațiului urban, și să descrieți două elemente de 
percepere și de accentuare a ritmului arhitectural, realizând patru schițe ilustrative. 
 
 
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 şcolare în vigoare, selectaţi şi comentaţi un conţinut al învăţării pentru 
formarea / dezvoltarea competenţei:  

obţinerea efectului volumetric şi de sugerare a spaţiului, folosind metode şi procedee 
specifice desenului proiectiv 1. 

In realizarea comentariului: 

a)  precizaţi două metode pe care le utilizaţi în activitatea didactică pentru competenţa dată mai 
sus;  

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: 

- momentul lecţiei în care le integraţi pe fiecare;  
- 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. 
 
1 Programă şcolară pentru Desen proiectiv, clasa a IX-a, curriculum diferenţiat, aprobat prin Ordin al Ministrului Nr. 5006 / 14.10.2004. 
 

 
 


