
ANEXA NR. 5 

la Metodologie 

 

PROBAPRACTICĂ PENTRUOCUPAREAPOSTURILORDIDACTICE/CATEDRELORVACANTE/REZERVATE 

EDUCAŢIEARTISTICĂSPECIALIZATĂ    

           SPECIALIZĂRILE: MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIEŞIARTAACTORULUI 

(posturi didactice/catedre din școlile şi liceele deartă) 

 

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂVOCALĂ (CANTOCLASIC), MUZICĂDE CAMERĂ, 

ANSAMBLURIINSTRUMENTALE/VOCALE, MUZICĂ VOCALĂTRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ (CANTO 

POPULAR), JAZZŞIMUZICĂUȘOARĂ, STUDIITEORETICE, COREGRAFIE, ARTAACTORULUI: 
 

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂVOCALĂ/MUZICĂDECAMERĂ*/ JAZZŞIMUZICĂUŞOARĂ, 

ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE 

 

A. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂVOCALĂ/MUZICĂ DECAMERĂ*/JAZZŞIMUZICĂUŞOARĂ 

a) Elaborarea unui proiect de lecţie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa 

şcolară în vigoare şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte 

de începerea 

probei…….…………………………………………………………………………..…………………………………2 p; 

b) Susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzică de cameră/ ansambluri instrumentale/vocale, coregrafie, artă 

vocală (canto clasic)/jazz şi muzică uşoară); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine lecţia cu elevul/elevii nominalizați 

de comisie; asigurarea prezenței elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăși 30 de 

minute………………………………………………………………………………………...…………..………………………2 

p; 

c) Probăde recital instrumental/vocal cevaconţine 3 lucrări la alegere: 

- unstudiu……………………………………….………………………………………..………..……………………3 p; 

- 2 lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programeide liceu…………………….2 p/1 ppentru fiecare lucrare. 
 

* Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi susținută la instrumentul 

absolvit. Seacordă 1 pdinoficiu. 
 

B. PROBAPRACTICǍPENTRUANSAMBLURIINSTRUMENTALE/VOCALE 

a) Elaborarea proiectului uneiunităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la careurmează săpredeacandidatul…….2 p. 

b) Prezentarea orală aproiectului elaborat………………………….……………………………..……..……………….…2 p. 

c) Analizaunei lucrări muzicaledin repertoriul ales decandidat, dinprograma şcolară învigoare. Analiza lucrării vaconsta în : 

 descifrarea lucrării dinpunctdevedereritmic, ritmico-melodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv (dupăcaz)……………..……1 p; 

 stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură şi intonarea ei (după caz)…………………………….…….….….1 

p; 

 analiza formei prin delimitarea unităţilor de însușire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) şi 

stabilirea formei în care se încadrează lucrarea……………………………………………………………….………………………1 

p; 

 probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative (poziţie funcţională, acordaj, respiraţie, emisie, 

dicție, omogenizare etc.) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidențierea unor cuvinte sau a unei linii 

melodiceprinaccentuareetc.), tempoul şi nuanțele adecvate………………….……..………………………………………………1 p; 

 încadrarea lucrării în opera compozitorului şi în epoca/stilul din care face 

parte……………………………………………….1p. 

Unitatea de învăţare sealegedecătrecandidat, conformprogramei şcolare învigoare, anterior probei. 

Probade recital instrumental, vocal (canto) nuva depăși 30 deminute. 

 

C. PROBADE RECITAL PENTRUCOREGRAFIE. 

Dansclasic: 

 5 variații clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele……...…4,50 p / 1,50 pentru fiecare 

coregrafie. 

Danscontemporan/ modern: 

 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat...………………...……4,50 p / 1,50 pentru fiecare 

coregrafie. 

 

Probadecoregrafienuvadepăși 30 de minute. Seacordă 1 pdinoficiu. 



2. STUDIITEORETICE(teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoriamuzicii, forme muzicale) 

a. Elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conținuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria 

muzicii, forme 

muzicale……………………………………………………………………………………………....………………

……..……2 p. Prezentarea orală aproiectului 

elaborat…………………………………………………….………...………………………2 p. 

b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alterații constitutive, 

în cheile Sol şi 

Fa…………………………………………………………………………………………………………………...

……………1 p. 

b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 

6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în

 cheile Sol şi 

Fa……………………………….………………………………………….…………………1 p. 

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu un dicteu melodic şi un dicteu armonic. 

Numărul biletelor deexamen va fi egal cunumărulcandidaţilor plus¼ dinnumărul lor. 

b.3. Armonizareaunei temede 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuribasdat, 

necifrate)……………………………………1 p. 
b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din 

creaţia universală şi 

românească…..………………………………………………………………………………………………………

…...….……1 p. 

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. 

Numărul biletelor deexamen va fi egal cunumărulcandidaţilor plus¼ dinnumărul lor. 

c. Recunoaşterea şi comentareaunor lucrări dincreaţia universală şi românească; pebazaaudiţiei, candidaţilor li 

secererecunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească) alese 

de comisie dintr-o listă de 30-40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ, cu 

cel puţin 2 săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, 

compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte 

interdisciplinare………………………………………………………………………………………………………...

…………1 p. 

 

Seacordă 1 pdinoficiu. 

 

3. PROBAPRACTICĂ 

PENTRUMUZICĂVOCALĂTRADIŢIONALĂROMÂNEASCĂ (CANTOPOPULAR) 

a) Elaborarea unui proiect de lecţie din programa şcolară în vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei înainte 

de începerea 

probei…………………………………………………………………………………………………………………

………….2 p. 

b) Susţinerea proiectului de lecţie 

elaborat………..…………………………………………………….………………...…1 p. 
c) Proba practică constând într-o probă de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrări diferite, specifice 

genului, cu sau fără acompaniament, din zona de proveniență a 

candidatului……………………………………………………………………………...6 p. 

 

4. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată/ciclul II de studii 

universitare de masterat, catedre/posturi din şcoli şi licee deartă) 

a) Candidatul vaelaboraunsetdeexerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3 - 5 

elevi……………………..……4 p. 
b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. 

Asigurarea prezenţei elevilor vafi făcută dedirectorulunităţii de 

învăţământ…………………………………………………………………….………...5 p. 

 

Probanuvadepăşi 30 de minute. Seacordă 1 pdinoficiu. 

 



NOTĂ: 
a) Candidaţii care optează pentru ocuparea unui post/unei catedre prevăzut(e) la punctul 2- Studii teoretice, susţin 

toate probele prevăzute laacest punct, indiferent dacăpostul/catedra 

prevedeorenumaipentruuna/douădincelepatrudiscipline. 

b) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată/ciclului II de studii universitare de 

masterat/master, care au parcurs şi absolvit un modul de folclor, pot preda şi disciplina muzică vocală tradiţională 

românească (canto popular) în liceele de muzică (clasele IX-XII). 

c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat 

ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. 

(adaptate după caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de 

repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei şcolare în vigoarepentruansambluvocal, respectiv 

ansamblu instrumental sauorchestra – şcoli şi licee demuzică. 

d) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior care au studiat şi absolvit un instrument sau au studiat şi au 

absolvit un modul de instrument, potpredaşi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele deartă. Aceştia pot susţineprobele 

practice prevăzute lapunctul 1.A. 

e) Prezentaanexăestevalabilăşi pentrucandidaţii aparţinândminorităţilor naţionale. 
f) Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei 

practice se obţine ca medieapunctajeloracordatede fiecareprofesorexaminator. 

Rezultatul probei practice seevalueazăprinnotede la 10 la 1. 

 


