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Probă scrisă 

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 
( ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Model 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare.  
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

A. - se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element științific precizat (4 elem.x 2 p) 
8 puncte 

     - pentru descrierea fiecărui element se acordă câte 4 puncte (3 elemente x 4p)   
          12 puncte (se poate 
acorda punctaj intermediar între 1și 11 puncte în funcție de complexitatea răspunsului) 
 
     - exemplificarea unui element științific de tehnică instrumentală/ vocală contemporană aplicată 
sau folosită în practica personală.      8 puncte (se poate 
acorda punctaj intermediar între 1și 7 puncte în funcție de complexitatea raspunsului 
     - prezentarea logică a expunerii      1 punct 
     - limbaj de specialitate       1 punct 
 
                                                                                         30 puncte 
 
B.   Se acordă 28 de puncte pentru analiza referitoare la elementele de avangardă ale creației 
compozitorului (se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 27 puncte în funcție de 
complexitatea răspunsului)                                                                           28 puncte  

 -  prezentarea logică a expunerii                                                         1 punct 

           - utilizarea limbajului de specialitate                                                    1 punct              
   

                                                                                         30 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Se acordă 14 puncte pentru descrierea unei metode                                                       14 puncte 
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 și 13 puncte, în funcție de complexitatea răspunsului) 
Se acordă 7p pentru fiecare argument expus;                                                                   14 puncte 

- prezentarea logică a expunerii                        1 punct 
 - limbaj de specialitate                      1 punct 

 
 
 
 
 


