
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la  ARTELE SPECTACOLULUI (ARTA ACTORULUI) Varianta 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 1 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 
 

Probă scris ă 
ARTELE SPECTACOLULUI (ARTA ACTORULUI) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
      

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

-  Prezentarea procedeelor comice (3px3 procedee)      9 puncte  - 
- Descrierea portretului moral                    5 puncte 
(În funcție de complexitatea răspunsului se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 4p) 
- Analiza psihologică                     4 puncte 
(În funcție de complexitatea răspunsului se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 3p) 
- Prezentarea relației dintre cele două personaje           2 puncte  
- Prezentarea relației celor doi menționați mai sus cu celelalte personaje      2 puncte  
- Exemplificarea a doi actori consacrați care au dat viață acestor personaje     4 puncte  
- Organizarea logică a expunerii            2 puncte  
 - Utilizarea limbajului  de specialitate           2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Pentru realizarea eseului                                                                                                   20 puncte  
 (În funcție de complexitatea răspunsului se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 19p) 
 
- Organizarea logică a expunerii           5 puncte  
 - Utilizarea limbajului  de specialitate          5 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Pentru realizarea eseului                                                                                                   20 puncte  
 (În funcție de complexitatea răspunsului se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 19p) 
 
- Organizarea logică a expunerii           5 puncte  
 - Utilizarea limbajului  de specialitate          5 puncte 
 
 
 
 


