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ATESTAT 2020 

 

Proiectul de certificare a competențelor  profesionale pentru secțiile arte plastice și arhitectură va 
fi trimis până pe data de 8 iunie pe adresa de e-mail atestat2020@balasadoamna.ro. Pentru portofoliile 
care depășesc dimensiunea acceptată de furnizorul contului de email al candidatului, fișierele pot fi 
transmise și printr-un serviciu de transfer fișiere (de exemplu www.transfer.com). 

În funcție de specializarea absolvită, fiecare candidat va completa subiectul e-mailului astfel: 

Arte/ nume și prenume      sau     Arhitectură/ nume și prenume 
Conținutul e-mailului va consta în: 
-lucrarea teoretică tehnoredactată și salvată în format Word sau PDF; 

-fotografii în format JPEG, ale componentelor proiectului (cele 10 lucrări ce compun mapa de 
documentare, proiectul propriu-zis (lucrare de pictură/ planșă cu proiect de arhitectură/ machetă, etc.). 

Pe data de 9 iunie, proiectele propriu-zise (lucrare de pictură/ planșă cu proiect de arhitectură/ 
machetă, etc.) vor fi predate la sediul liceului, în vederea primirii numărului de înregistrare. 

Predarea se va face personal, de către fiecare candidat, pe bază de semnătură, la atelier M8, 
persoanei delegate (prof. Cobianu Monica). 

Toate componentele proiectului vor avea înscrise pe spate, cu majuscule:  

 NUME ȘI PRENUME  
 TEMA  
 TITLUL LUCRĂRII 
 EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE SESIUNEA IUNIE 2020 

Evaluarea proiectelor se va desfășura în datele de 11-12 iunie. 

Candidații care nu vor trimite proiectul prin e-mail și nu dor depune lucrarea propriu-zisă până la 
termenele stabilite, vor fi declarați neprezentați la examenul de certificare a calificării profesionale - 
sesiunea iunie 2020. 

Observație: Absolvenții secției arhitectură au predat deja profesorilor îndrumători  mapele de 
documentare, fapt ce impune solicitarea de a trimite prin e-mail doar lucrarea tehnoredactată și 
fotografii ale componentelor proiectului, mai puțin ale pieselor din mapă. 
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