
Lista de lucrări 
 
 

1. Activitatea didactică 

1.b. autor / coautor  /  lucrări de laborator redactate şi realizate practic 

 

APP 1, Studiul compoziției - Îndrumător lucrări practice 

APP 2, Studiul compoziției - Îndrumător lucrări practice 

 

 

 

2 b. autor / coautor / alte lucrări (proiecte, studii, etc.) 

 Capitole în albume de artă 

 

- Peisaj din Maramureș V, tehnică mixtă/pânză, 130x150 cm, în Art Bunavestire 35 
Negrești-Oaș 2021, Retrospectivă 1987-2021, (carte-album de artă); Editura Eurotip 
2021, Baia Mare; ISBN 978-606-617-447-3; pag. 91. 

Anexe: Expo. Bunavestire 1; Expo. Bunavestire 2; Expo. Bunavestire 3; Expo. Bunavestire 
4; Expo. Bunavestire 5; Expo. Bunavestire 6. 

 

- Semn Solar, tehnică mixtă/pânză, 100x100 cm, în Salonul Interjudețean de Arte Vizuale 
al Filialei UAP Sibiu 2020, (carte-album de artă); Editura Muzeului Național Brukental – 
Sibiu: ISBN 978-606-8815-73-2, pag. 100, 101. 

Anexe: Expo. Sibiu 1; Expo. Sibiu 2; Expo. Sibiu 3; Expo. Sibiu 4; Expo. Sibiu 5. 

 

- Tezaur, tehnică mixtă/pânză, 90x120 cm în Meeting Point – Arad, Bienala internațională 
de pictură, sculptură, grafică: ediția a VII-a Arad – 2020,(carte-album de artă); Editura 
Caramel Print: ISBN 978-606-8875-47-7, pag. 79. 

Anexe: Bienală Arad 1; Bienală Arad 2; Bienală Arad 3; Bienală Arad 4; Bienală Arad 5.  

 

- Zestrea strămoșească, tehnică mixtă/pânză, 100x120 cm în Anuala Artelor - Centrul 
Artistic Baia Mare - 2020 (carte-album de artă), Autori - Filiala Baia Mare a UAP din 
România; Municipiul Baia Mare; Consiliul Local Baia Mare,Editura Eikon: ISBN 978-606-
797-566-6 Editura Școala  Ardeleană, Baia Mare, ISMN 978-606-49-0326-6; 173 pagini/ 
p.142, 143. 



Anexe: A A 2020 copertă; A A 2020 pag. 142; A A 2020 pag. 143; A A 2020 pag. 174. 

 

- Peisaj simbolic I, tehnică mixtă/pânză, 120x100 cm în Anuala Artelor - Centrul Artistic 
Baia Mare - 2019 (carte-album de artă), Autori - Filiala Baia Mare a UAP din România; 
Municipiul Baia Mare; Consiliul Local Baia Mare,Editura Eikon: ISBN 978-606-49-0119-4 
Editura Școala  Ardeleană, Baia Mare, ISBN 978-606-49-0119-4; 179 pagini/ p.146. 

Anexe: A A 2019 copertă; A A 2019 pag. 146; A A 2019 pag. 147; A A 2019 pag 178. 

 

- Peisaj simbolic II, tehnică mixtă/pânză, 120x100 cm în Anuala Artelor - Centrul Artistic 
Baia Mare - 2019 (carte-album de artă), Autori - Filiala Baia Mare a UAP din România; 
Municipiul Baia Mare; Consiliul Local Baia Mare,Editura Eikon: ISBN 978-606-49-0119-4, 
Editura Școala  Ardeleană, Baia Mare, ISBN 978-606-49-0119-4; 179 pagini/ p.147. 

Anexe: A A 2019 copertă; A A 2019 pag. 146; A A 2019 pag. 147; A A 2019 pag. 178. 

 

- Neam de creștini, tehnică mixtă/pânză, 130x100 cm în Anuala Artelor - Centrul Artistic 
Baia Mare - 2018 (carte-album de artă), Autori - Filiala Baia Mare a UAP din România; 
Municipiul Baia Mare; Consiliul Local Baia Mare,Editura Eikon: ISBN 978-606-711-899-5 
Editura Școala   Ardeleană, Baia Mare, ISBN 978-606-797-323-5; 158 pagini/ p. 128, 129. 

Anexe: A A 2018 copertă; A A 2018 pag. 128; A A 2018 pag. 129; A A 2018 pag. 158.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            DOVEZI: (Alte dovezi sunt cuprinse în anexa 4 – Fisa de verificare a standardelor 

minimale) - a se vedea  

                                                                                                       Confirm, 

                                                                                             Conf. univ. dr. Adrian Vasile Chira 

Director al Departamentului SSUTA 
 

Anul I, Sem. 1, Studiul culorii / formei 

Tema nr. 3. 

AMESTECURI CROMATICE, JUXTAPUNERI 

  

Subiectul temei:  

Natură statică cu vase de lut. 

Cerinţe:  

- Realizarea unei compoziții plastice folosind ca obiecte diferite vase ceramice cu specific 

decorativ artei populare. 

- Alegerea și utilizarea corectă a cromaticii, specifică fiecărui vas în parte. 

- Juxtapunerea amestecurilor cromatice, pe suprafața vaselor, sugerând volumul prin lumină 

și umbră.  

- Juxtapunerea culorilor pe fundalul compoziției din cadrul plastic. 

 

Tehnica:  ulei, acrilic 

Suportul:   carton sau pânză, dim. 100 x 70 cm. 

Timp de lucru:  patru ședințe (8 ore). 

 

 

                       Titular lucrări practice, 

               Asistent univ. drd. Prykop Adrian       



                 

                                                                                                                    Confirm, 

                                                                                             Conf. univ. dr. Adrian Vasile Chira 

Director al Departamentului SSUTA 

Anul II, Sem. I, Studiul compoziției,  

Tema Nr. 2. 

 

COMPOZIȚIA DINAMICĂ CU MAI MULTE CENTRE DE INTERES 

 

 

Subiectul temei:  „Peisaj fantastic” 

Cerințe: 

- Să se realizeze o compoziție plastică cu mai multe centre de interes încadrate într-un 

triunghi. 

- În construcția cadrului plastic este obligatorie schema compozițională bazată pe 

traiectoria vectorilor de direcție ( verticali, paraleli, oblici, orizontali care asigură și 

definesc dinamica spațiului ). 

- Utilizarea adecvată a elementelor de limbaj plastic, cât și a mijloacelor de expresie 

plastică necesare în crearea spațiului compozițional. 

 

 

 

Număr de lucrări:  1 

Tehnica:  ulei, acrilic; 

Suportul:   carton sau pânză, dimensiunea 100 x 70 cm. 

Timp de lucru:  trei ședințe (6 ore) 

 

 

                       Titular lucrări practice,                                                                     



               Asistent univ. drd.  Prykop Adrian                      

      ASOCIAŢIA “FILIALA UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI” BAIA MARE 

   430141 BAIA MARE, STR. VICTORIEI NR. 21 

   TEL: 0728 849 837 • E-MAIL: uapbaiamare@yahoo.com  
   CONT:  RO16RNCB0182034151720001, BCR Baia Mare 
   COD FISCAL: RO12383376 
   persoană juridică înregistrată sub codul 96/PJ/1999 Baia Mare 

 
 

 
Nr. 237  / 10.06.2022 

 

ADEVERINŢĂ 
 
 
 

 Prin prezenta se adeverseşte faptul că Domnul Asistent univ. Drd. Prykop Adrian, cadru 

didactic pe durată determinată al Facultăţii de Litere, Departamentul Ştiinţe socio-umane, 

Teologie, Arte, din cadrul UTCN – CUNBM, este Membru titular al Asociaţiei Filiala Uniunii 

Artiştilor Plastici Baia Mare şi totodată, Consilier cultural A1 în cadrul colectivului Centrului de 

Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare, din cadrul Direcţiei - Relaţii internaţionale, 

parteneriate civice şi comunicare din Primăria Municipiului Baia Mare. 

 

 Din perspectiva acestor responsabilităţi asumate, el este membru permanent al 

colectivului de cercetare de la Colonia Pictorilor, activând în numeroase proiecte artistice şi 

participând la diferite acţiuni culturale şi expoziţionale, fie în calitate de responsabil – 

organizator al  evenimentului, fie de membru în colectivul proiectului.  

 

 În ceea ce priveşte activitatea acestuia desfăşurată în calitate de 

organizator/coorganizator de evenimente artistice în domeniul Artelor Vizuale, pot fi 

menţionate: 

a. 8 martie – 24 martie, 2017 – Organizator al expoziției de pictură (internaționale), 

Meoria peisajului ,la care au participat 8 artiști plastici profesioniști din România și 



Ucraina, au fost expuse 16 lucrări de artă (pictură contemporană). Evenimentul s-a 

desfășurat la Galeria de Artă a Filialei UAP Baia Mare, bl. București, nr. 6. 

b. aprilie-martie, 2019 – Organizator în parteneriat cu UAP Filiala Baia Mare și HCXY 

Filiala Ujgorod, Expoziție de pictură româno-ucraineană. Au fost prezenți pe simeze 

20 de artiști din România și Ucraina, cu un număr de 80 de lucrări de artă, pictură, 

grafică, fotografie. Vernisajul s-a desfășurat la Colonia Pictorilor în Galeria Hollosy din 

str. Victoriei, nr. 21  (jurizare, panotare lucrări de artă, identitate vizuală evenimente - 

afişe, invitaţii, promovare online, etc.); 

 

În ceea ce priveşte activitatea acestuia desfăşurată în calitate de membru în colectivele 
proiectelor artistice din domeniul Artelor Vizuale, organizate de Asociaţia „Filiala Uniunii 
Artiştilor Plastici” Baia Mare şi desfăşurate la Colonia Pictorilor Baia Mare, pot fi menţionate: 
 

 

 05 mai – 05 septembrie, 2019 - Ziua Artistului Plastic Băimărean 2019 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajului 

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentului în Galeria Hollosy (panotare, 
etichetare etc) 
 

 28 septembrie - 17 noiembrie, 2019 - ANUALA ARTELOR 2019 

- Asigură preluarea (de la artiști) în custodie precum și predarea operelor de artă  

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajuluievenimentului 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentelor în Galeria Hollosy 
(sonorizare, etichetare etc) 

- Asigura primirea turiștilor și a vizitatorilor, prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 

- https://www.facebook.com/coloniapictorilor/posts/2413256828890277 
 

 03 decembrie 2019 – 20 februarie 2020 - „Petre Abrudan”; expoziție retrospectivă de 
pictură și grafică;  

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajului 

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Asigura primirea turiștilor și a vizitatorilor, prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 



- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentelor în Galeria Hollosy 
(sonorizare, etichetare etc) 

 

 03 martie - 15 septembrie 2020 – „Reflexii în timp” - Ioan Tămâian, expoziție de artă 
decorativă – sticlă, metal;  

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajului 

- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentelor în Galeria Hollosy 
(sonorizare, etichetare etc) 

- Asigura primirea turiștilor și a vizitatorilor, prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 

- Promovarea evenimentului în mediile sociale on-line 

- https://www.facebook.com/coloniapictorilor/posts/2549919291890696 

- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2548513362031289&type=3 
 

 septembrie, 2020 – Studio studențesc 2020 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

-  Promovarea  evenimentului  

- Asigurarea condițiilor necesare desfășurării evenimentului 
 

 25 septembrie 2020 - 15 februarie, 2021 - „Anuala Artelor 2020”; expoziție de pictură, 
sculptură, grafică, animație 2D și arte decorative; decernarea premiului artistul anului 
2020;  

- Asigură preluarea (de la artiști și colecționari) în custodie precum și predarea operelor 
de artă  

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajului 

- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentelor în Galeria Hollosy 
(sonorizare, etichetare etc) 

- Asigura primirea turiștilor și a vizitatorilor, prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 

- Promovarea evenimentului în mediile sociale on-line 

- https://www.facebook.com/coloniapictorilor/posts/2664506050432019 
 

 5 mai – 5 iunie, 2021 -  Ziua Artistului Plastic Băimărean, 2021 

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajului 

- Asigura primirea turiștilor și a vizitatorilor, prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 

- Realizarea identității grafice pentru materialele de promovare a evenimentului  

- Promovarea evenimentului în mediile sociale on-line 



- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentului în Galeria Hollosy 
(sonorizare, etichetare etc) 

- https://www.facebook.com/coloniapictorilor/posts/2870416576507631 

- https://www.facebook.com/coloniapictorilor/posts/2863820020500620 
 

 4, 5, 6 iunie, 2021 - Festivalul Internațional de film Très Court, ediția a 23-a, 2021 

- Membru în echipa de organizare a evenimentului 

- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentului în Galeria Hollosy 
(sonorizare, imagine, etc) 

- Asigurarea logisticii proiecțiilor de film 

- Asigurarea primirii spectatorilor prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 

- Promovarea evenimentului în mediile sociale on-line 

- https://www.facebook.com/events/5576198682422296?ref=newsfeed 
 

 11 iunie – 11 august, 2021 (în derulare) – „Instances (1999 – 2019)” - Expoziția de artă 
contemporană, artist vizual Florica Prevenda, organizat la Colonia Pictorilor Baia Mare 

- Recepționarea și gestionarea lucrărilor de artă 

- Membru în echipa de panotare a expoziției 

- Asigurarea logisticii expozitiei și a vernisajului 

- Asigura primirea turiștilor și a vizitatorilor, prin ghidarea acestora în incinta Coloniei 

- Realizarea identității grafice pentru materialele de promovare a evenimentului  

- Promovarea evenimentului în mediile sociale on-line 

- Asigurarea condițiilor necesare desfăsurării evenimentului în Galeria Hollosy 
(sonorizare, etichetare etc) 

- https://www.facebook.com/events/4108808699209628/?ref=newsfeed 

- https://www.facebook.com/floricaprevenda/posts/335764914774281 

- https://www.facebook.com/floricaprevenda/posts/338541947829911 

- https://www.facebook.com/floricaprevenda/posts/340638244286948 
 
 
 
Prezentul document s-a  eliberat la cerere. 
 
 
  
 

Preşedinte, 
Lector Univ. Dr. Laura Teodora GHINEA 

 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 


