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Probă scris ă 

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) 

 
 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

A.La orizontul primelor împliniri ale secolului XX, se ridică strălucirea fără de pereche a astrului 
George Enescu, cel căruia arta națională îi datorează în mare măsură racordarea noastră la 
universalitate (Grigore Constantinescu, Irina Boga, O călătorie prin istoria muzicii, EDP, pag. 236). 
Având în vedere aserțiunea, realizați un eseu cu tema Creația simfonică și de operă a marelui 
compozitor. Aveți în vedere: 

- Prezentarea elementelor folosite de compozitor, care au stat la baza creației; 
- Menționarea lucrărilor cele mai reprezentative din creația compozitorului, inclusiv lucrarea 

vocal-simfonică (10 titluri); 
- Exemplificarea grafică a unei teme la alegere în tonalitatea originală, din creația 

menționată.  
 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate 
         30 puncte 
B. Una dintre formele muzicale care definește totodată și un gen este rondo-ul. Având în vedere 
larga răspândire în creația muzicală, prezentați  rondo-ul pe baza următoarelor repere: 
- prezentarea originii formei/genului (etimologia termenului, locul apariţiei, perioada apariţiei); 
- menționarea caracteristicilor muzicale: elementele componente, schema acestora, caracteristicile 
tonale, melodica; 
- exemplificarea din creații muzicale ale perioadei preclasice și clasice: compozitorul și  titlul lucrării 
(un exemplu).  
 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare şi organizarea logică a expunerii și  utilizarea 
limbajului de specialitate. 
         30 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
În funcție de specialitatea pentru care concurați (predare individuală/grupe/clasă) realizați un eseu 
în care să prezentați caracteristicile și semnificațiile educaționale ale relației profesor-elev, în care 
să faceți referire la normele de conduită și la obligațiile etice (morale) ale profesiei cadrului didactic 
de specialitate.  
 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate 
 
 
 


