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Prob ă scris ă 
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 

ANSAMBLURI VOCALE ȘI INSTRUMENTALE, ARTĂ VOCALĂ (CANTO CLASIC ȘI CANTO 
POPULAR), MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI COREPETIȚIE, STUDII MUZICALE TEORETICE 

 
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, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru 

rezolv ări par țiale, în limitele punctajului indicat 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) 
a) Prezentarea  pe scurt a direcțiilor de evoluție a simfoniei romantice ; 4 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 3 puncte în funcție de 
complexitatea răspunsului) 
b) Descrierea pe scurt a elementelor de limbaj (melodică, armonie, timbru orchestral 

          6 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p si 5 p in functie de complexitatea 
raspunsului);                                      

c) Nominalizarea a șase  compozitori aparținând perioadei romantice care au scris 
simfonii;  
               6 puncte 

d) Exemplificarea câte unei lucrări pentru fiecare dintre compozitorii menționați la 
punctul c), însoțită de un scurt comentariu. (1px6 lucrări, 1px6 comentarii)  

     12 puncte 
- organizarea logică a expunerii                                                    1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate                                  1 punct 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
- Prezentarea pe scurt a istoricului apariției capodoperei (argumente privind alegerea 

subiectului operei etc) ;                                                                                           4 puncte 
- Descrierea pe scurt a caracteristicilor stilistice (vocile, orchestra) ;                        12 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 11 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului) 
- Se acordă 3p pentru menționarea locului și 3p pentru menționarea  datei premierei ; 

 6 puncte 
- Se acordă 3p pentru menționarea datei premierei românești, 3p pentru menționarea 

dirijorului                                                                                                                   6 puncte  
- prezentarea logică a expunerii                                           1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate                         1 punct 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Se acorda 26 p pentru realizarea subiectului         26 puncte  
 (se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 25 p în funcție de complexitatea răspunsului);                                            
-  prezentarea logică a expunerii                                          2 puncte 
- utilizarea limbajului de specialitate                         2 puncte 


