
 

 

 

 



 

 

 

 



Competențe profesionale specifice: 

 

CPS.1 Identificarea și Clasificarea muzicii de diverse genuri, stiluri, epoci, curente artistice. 

CPS.2 Studierea partiturilor a prima vista. 

CPS.3 Operarea cu elemente de limbaj specific în abordarea creațiilor muzicale. 

CPS.4 Interpretarea creațiilor din repertoriul specific instrumentului. 

CPS.5 Aplicarea procedeelor tehnice îndirijare. 

CPS.6 Comunicarea și organizarea lucrului în echipă. 

 

 

Obiectivele de evaluare: 

CPS1. Identificarea și clasificarea muzicii de diverse genuri, stiluri, epoci, curente artistice 

 

 
 

Unităţi de competenţă 

Obiective de evaluare: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele 
cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele abilități: 

UC.1 Definirea specificului stilistic și 
structural al fenomenului muzical. 

C.1 Conceptul general și 
structura cursului; 
C.2 Principiile fundamentale 
de studiere a creațiilor 
muzicale 

A.1 Conceperea principiului 
cronologic; 
A.2 Specificarea noțiunii de 
fenomen muzical. 

UC.2  Prezentarea aspectelor estetice 
și teoretice aparținând clasicismului. 
 

C.3 Caracteristica generală a 
Clasicismului vienez; 
C.4 Evoluția genului de operă 
în creația lui C. W.Gluck; 
C.5 Apariția genurilor și 
formelor noi instrumentale în 
creația lui J. Haydn și W. A. 
Mozart. 

A.3 Conștientizarea 
fenomenelor culturale noi în 
sec. al XVIII-lea; 
A.4 Sistematizarea genurilor și 
formelor muzicale caracteristice 
Clasicismului. 

UC.3  Redarea  mesajului artistic 
romantic prin mijloacele de expresie 
noi. 

C.6 Imaginile preferate în 
creațiile compozitorilor 
romantici (liricul, visul, 
istoria, grotescul, fantasticul 
etc.); 
C.7 Activitatea de creație a 
compozitorilor romantici 
C.8  Genuri și forme ale 
muzicii romantice; 

A.5 Manifestarea gândirii 
romantice în genurile tradiției 
clasice; 
A.6 Receptarea principalelor 
genuri și forme caracteristice 
romantismului muzical. 

UC.4 Interpretarea creațiilor din 
repertoriul muzical folcloric. 

C.9 Genurile creaţiilor în stil 
folcloric autohton: Doina, 
Hora (mărită, rară), Bătuta, 
Brâul, Jocul, Sârba, 
Hostropăț, Geamparale; 
C.10 Particularitățile 
melodice și structurale ale 
genurilor folclorice; 
C.11 Limbajul armonic și 
ornamentele (melismele) 
caracteristice zonelor 
folclorice; 

A.7 Selectarea și analizarea 
creațiilor interpretate; 
A.8 Respectarea specificului 
limbajului armonic și al 
ornamentelor instrumentale 
conform zonelor folclorice; 
A.9 Stabilirea și utilizarea 
eficientă a digitației; 
A.10 Utilizarea corectă a 
grupărilor ritmice în măsurile 
mixte și cele compuse; 
A.11 Interpretarea creațiilor în 



C.12 Metro-ritmul și 
tempourile 
specifice. 

tempourile caracteristice. 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

1.1 Capacitatea de a formula întrebări pentru a înțelege mai bine o informație. 

1.2 Comunicare coerentă și eficientă în contexte artistice. 

1.3 Corectitudine și coerență în utilizarea termenilor muzicali. 

1.4 Inițiativă și perseverență. 

1.5 Abordare critică și creativă. 

 

Obiectivele de evaluare: 

 

CPS 2. Studierea partiturilor a prima vista. 

 

 
 

Unităţi de competenţă 

Obiective de evaluare: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele 
cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele abilități: 

UC.1  Descifrarea partiturii 
muzicale a prima vista 

C.1 Structurarea procesului de 
descifrare a partiturilor. 
C. 2 Metodele de inițiere a 
descifrării partiturilor. 
C. 3 Obiectivele de lecturare 
corectă a textului muzical. 

A.1 Interpretarea fluentă la 
primavedere a partițiilor cu grad 
decomplexitate diferit; 
A.2 Identificarea cheilor, 
tonalităților, 
măsurilor la etapa inițială a 
descifrării; 
A.3 Stabilirea particularităților 
de gen,factură și formă 
muzicală; 
A.4 Distingerea liniei melodice și 
acompaniamentul. 

UC.2  Interpretarea creațiilor 
din repertoriul specific al 
instrumentului 

C.4 Genurile muzicii academice 
în repertoriul pentru 
instrumentul 
de specialitate: 
- miniaturi (preludiu, piesă, 
studiu etc.); 
- creații de formă amplă 
(sonată,suită, concert, temă cu 
variațiuni); 
- lucrări polifonice (invențiune, 
fuga, allemande, courante, 
sarabanda, gigue, ciaconne, 
passacaglia etc.). 
C.5 Modalități de interpretare a 
creațiilor de diferite genuri. 

A.5 Selectarea și abordarea 
eficientă a 
repertoriului ; 
A.6 Diversificarea repertoriului; 
A.7 Identificarea 
particularităților 
genuistice și stilistice ale 
creațiilor 
interpretate; 
A.8 Dezvoltarea combinată a 
tehniciiinterpretarive și a 
muzicalității prinstudierea 
repertoriului specific. 



UC.3 Formarea unei concepții 
mai ample în cadrul 
interpretării instrumentale. 

C.6 Mesajul artistic al lucrării în 
raport cu genul muzical și tipul 
creației. 
C.7 Informații cu privire la stilul 
și genul lucrărilor interpretate. 
C.8 Principii de apreciere a 
imaginii artistice în creațiile 
muzicale. 
C.9 Moduri de executare 
instrumentală. 

A.9 Conștientizarea 
particularităților 
genuistice și stilistice ale 
repertoriului 
elevului; 
A.10 Stabilirea mijloacelor 
specifice de 
expresivitate muzicală; 
A.11 Utilizarea eficientă a 
accentelor 
ritmice, frazării, efectelor 
dinamice și 
timbrale în procesul 
interpretării; 
A.12 Aplicarea corectă a 
modurilor deexecutare: legato, 
staccato, marcato, 
cezuri în interiorul 
frazeimuzicale,melisme etc; 
A.13 Determinarea și utilizarea 
corectă a procedeelor tehnice și 
de expresivitate necesare unei 
interpretări de calitate. 

UC.4 Operarea cu 
elementele tehnice de 
bază în studierea 
partițiilor 

C.1 Caracteristica succintă a 
genurilor muzicale, stilurilor 
componistice. 
C.2 Adnotațiile verbale a 
pieselor: 
forma; 
măsura; 
tempo-ul; 
tonalitatea; 
structura. 
C.3 Mesajul muzical 

A.14 Clarificarea algoritmului de 
studiere a creației; 
A.15 Interpretareala prima 
vista; 
A.16 Realizarea schemelor și 
caracterelor propuse în creație; 
A.17 Planificarea și 
sistematizarea 
etapelor de lucru; 
A.18 Rezolvarea momentelor 
dificile; 
A.19 Ilustrarea mesajului 
muzical. 

 

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

2.1 Capacitatea de a recrea mesajul artistic al creațiilor muzicale. 

2.2 Capacitate creativă, improvizatorică. 

2.4 Corectitudine și coerență în interpretarea muzicală 

2.5 Abordare critică și creativă la studierea creațiilor 

Obiectivele de evaluare: 

 

CPS 3.Operarea cu elemente de limbaj specific în abordarea creațiilor muzicale 

 
Unităţi de competenţă 

Obiective de evaluare: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele 
cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele abilități: 



UC.1 Valorificarea creativă a 
elementelor de limbaj specific 

C.1 Noțiuni generale despre 
forma muzicală şi elementele ei 
(motiv, frază, propoziție, 
perioadă, forma bipartită 
simplă). 

A.1 Identificarea noțiunilor de 
limbaj specific; 
A.2 Operarea cu noțiunile 
limbajului specific. 

UC.2 Aplicarea mijloacelor de 
expresivitate în cadrul 
interpretării instrumentale. 

C.2 Mesajul artistic și forma 
creației muzicale. 
C.3 Stilul și genul lucrărilor 
interpretate. 
C.4 Principii de apreciere a 
imaginii artistice în creațiile 
muzicale. 

A.3 Conștientizarea 
particularităților genuistice și 
stilistice ale repertoriului; 
A.4 Determinarea mijloacelor 
specifice de expresivitate 
muzicală; 
A.5 Utilizarea eficientă a 
accentelor ritmice, articulărilor, 
efectelor dinamice și timbrale în 
procesul interpretării; 
A.6 Aplicarea corectă a 
modurilor de executare: legato, 
staccato, marcato, cezuri în 
interiorul frazei muzicale, 
melisme etc; 
A.7 Determinarea și utilizarea 
corectă a procedeelor tehnice și 
de expresivitate în procesul 
interpretării. 

UC.3 Valorificarea elementelor 
limbajului armonic. 
 

C.5 Noțiuni generale. Definiția; 
C.6 Clasificarea progresiilor 
(diatonice, cromatice, 
modulante sau transponente); 
C.7 Structura modelului și 
raportul funcțional în progresiile 
cromatice; 
C.8 Progresiile cromatice și 
inflexiunile; condițiile metrice; 
progresia ca procedeu de 
desfășurare a perioadei. 
C.9 Gamele cromatice majore şi 
minore. 
C.10 Secvențele melodice cu 
cromatisme şi sunete 
neacordice în diferite tonalități; 
C.11 Aspectul metro-ritmic: 
− măsurile compuse  
– 6/8, 6/4, 9/8, 12/8; 
− măsurile mixte 
 – de 5,6, 8 timpi; 
− tipuri complexe de sincope, 
- diviziuni excepționale. 

A.1 Înțelegerea, aprofundarea 
datelor teoretice însușite la curs 
cu privire la aprecierea 
progresiilor cromatice; 
A.2 Dezvoltarea capacității de 
recunoaștere a progresiilor 
cromatice; 
A.3 Dezvoltarea capacităților de 
utilizare practică a progresiilor 
cromatice prin armonizarea 
temelor, interpretarea la pian, 
analiza exemplelor muzicale; 
A.4 Dezvoltarea abilităților de 
formare și interpretare a 
progresiei cromatice. 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

3.1 Cunoașterea și aprecierea propriilor puncte forte și domeniilor care necesită 

dezvoltare. 

3.2 Atenție și concentrare în procesul de executare a sarcinilor. 

3.3 Abordare critică și creativă. 



3.4 Corectitudinea și coerența limbajului muzical specific. 

3.5 Inițiativă și perseverență. 

 

Obiectivele de evaluare: 

CPS 4.Interpretarea creațiilor din repertoriul specific instrumentului 

 

 
Unităţi de competenţă 

Obiective de evaluare: 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele 
cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 
următoarele abilități: 

UC.1 Operarea cu elemente 
de limbaj specific în 
abordarea creațiilor 
muzicale. 

C.1 Elementele de limbaj 
muzical. 
C.2 Structuri melodice: 
intonații, 
motive, fraze, teme. 
C.3 Particularități metro-
ritmice: 
durate, măsuri. 
C.4 Categorii de tempouri. 
C.5 Planul dinamic în redarea 
dramaturgiei muzicale. 
C.6 Genuri șiforme muzicale 
clasice. 

A.1 Clasificarea elementelor de 
limbaj; 
A.2 Distingerea expresivității 
melodice în 
procesul de interpretare 
instrumentală; 
A.3 Respectarea formulelor metro-
ritmice, 
a accentelor și tempourilor stabilite; 
A.4 Redarea idealului sonor al 
creației muzicale; 
A.5 Interpretarea creației muzicale, 
în conformitate cu  genul și forma 
acesteia; 

UC.2 Interpretarea lucrării 
muzicale respectând 
mijloacele și procedeele 
tehnice specifice 
instrumentului. 

C.7 Modalitățile de atac 
interpretative. 
C.8 Exerciții specifice fiecărui 
 instrument care asigură o 
evoluție a tehnicii de 
interpretare. 
C.7 Metode de memorizare a 
textelor muzicale. 

A.7 Dezvoltarea unei tehnici 
corespunzătoare prin executarea 
gamelor, studiilor și aexercițiilor 
ajutătoare relevante; 
A.8 Conturarea unui plan 
individualde evoluție a tehnicii 
pentru fiecare 
elev; 
A.9 Determinarea și utilizarea 
eficientă adigitației; 
A.10 Coordonarea mișcărilor 
ambelormâini; 
A.11 Aplicarea metodelor eficiente 
dememorare a textelor muzicale; 
A.12 Executarea pasajelor, gamelor 
șiarpegiilor cu diverse grupări 
ritmice; 
A.13 Determinarea și aplicarea 
corectă 
a procedeelor tehnice și de 
expresivitate necesare unei 
interpretări de calitate. 



UC.3 Aplicarea mijloacelor 
de expresivitate în cadrul 
interpretării instrumentale. 

C.8 Mesajul artistic al lucrării 
în raport cu genul muzical și 
forma creației. 
C.9 Informații cu privire la 
stilul și genul lucrărilor 
interpretate. 
C.10 Principii de apreciere a 
 imaginii artistice în creațiile 
muzicale. 
C.11 Moduri de executare 
instrumentală. 

A.14 Conștientizarea 
particularităților genuistice și 
stilistice ale repertoriului 
elevului; 
A.15 Stabilirea mijloacelor specifice 
de expresivitate muzicală; 
A.16 Utilizarea eficientă a accentelor 
ritmice, frazării, efectelor dinamice și 
timbrale în procesul interpretării; 
A.17 Aplicarea corectă a modurilor 
de executare: legato, staccato, 
marcato, 
cezuri în interiorul frazei muzicale, 
melisme etc; 
A.18 Determinarea și utilizarea 
corectă a procedeelor tehnice și de 
expresivitate necesare unei 
interpretări de calitate. 

UC.4 Evaluarea creațiilor 
studiate. 

C.12 Apartenența stilistică a 
compozitorului; 
C.13 Genul și forma piesei; 
C.14 Comprehensiunea 
mesajuluiautorului și 
expresia dirijorală. 

A.19 Aprecierea stilului si a 
curentului 
muzical; 
A.20 Evaluarea creației ca gen și 
formă 
muzicală; 
A.21 Determinarea mesajului artistic 
șiconcordarea lui cu gestul dirijoral. 

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

4.1 Solicitarea sprijinului în situațiile care-i depășesc calificarea. 

4.2 Inițiativă în procesul activităților inovative de muncă. 

4.3 Cunoașterea și aprecierea propriilor puncte forte și domeniilor care necesită dezvoltare. 

4.4 Inițiativă în expunerea și argumentarea propriilor opinii estetice. 

4.5 Abordare critică și creativ. 

 

 

 

 

 

 

Obiective de evaluare: 

 

CPS 5. Aplicarea procedeelor tehnice în dirijare 

 

 

 

Unităţi de competenţă 

Obiective de evaluare: 

Candidatul va 

demonstra că posedă 

următoarele 

cunoștințe: 

Candidatul va 

demonstra că posedă 

următoarele abilități: 



UC.1  Operarea cuelementele 
tehnice debază în 
studieriipartițiilor 

C.1 Caracteristica succintă a 
genurilor muzicale, stilurilor 
componistice. 
C.2 Adnotarea pieselor: forma; 
măsura; tempo-ul; tonalitatea; 
structura. 
C.3 Noțiuni de frazare, 
culminație, închidere 

A.1 Clarificarea algoritmului de 
studiere a creației; 
A.2 Lecturarea a prima vista; 
A.3 Realizarea schemelor și 
caracterelor propuse în creație; 
A.410 Rezolvarea tipurilor de 
avântări și închideri prin 
intermediul auftaktului 
A.5 Rezolvarea momentelor 
dificile; 
A.6 Modelarea frazelor musicale 
în ilustrarea demersului 
muzical; 
 

UC.2 Aplicarea procedeelor 
tehnice în realizarea tactării 
artistice. 

C.4 Mijloace de expresivitate 
muzicală: dinamica; caracterele; 
metro-ritmul; tempo-ul. 
C.5 Auftaktul - reflectare a 
dinamicii, tempo-ului, 
caracterului. 
C.6 . Măsurile compuse și 
schemele dirijorale aplicate; 
C.7.Fermata.Tipuri de fermata 
C.8 Însușirea modurilor de 
articulație muzicală: non legato; 
marcato; legato; staccato . 

A.7 Analiza demersului muzical 
prin prisma procedeelor 
tehnice; 
A.8 Selectarea și aplicarea 
schemelor dirijorale conform 
măsurii indicate; 
A.9 Operarea cu tipurile de 
fermata; 
A.10 Realizarea  respicată și 
lămurită a hasurilor ; 
A.11 Determinarea și rezolvarea 
momentelor tehnic dificile; 
A.12 Obținerea rezultatului 
scontat. 

UC.3 Operarea cu elementele 
de limbaj specific în abordarea 
creațiilor muzicale. 

C.8 Elementele de limbaj 
muzical. 
C.9 Structuri melodice: intonații, 
motive, fraze, teme. 
C.10 Particularități metro-
ritmice: durate, măsuri. 
C.11 Categorii de tempouri. 
 
 

A.13 Clasificarea elementelor de 
limbaj; 
A.14 Respectarea formulelor 
metro-ritmice, a accentelor și 
tempourilor stabilite; 
A.15 Emiterea sunetului în 
raport cu nuanțele dinamice, 
timbrale și caracterul creației; 
A.16 Interpretarea creației 
muzicale, punând în evidență 
genul și forma acesteia. 

 

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

 

5.1. Cunoașterea și aprecierea propriilor puncte forte în procesul tactării și dirijării artistice; 

5.2. Manifestarea interesului vis a vis de feedback-ul dirijoral. 

5.3. Atenție și concentrare în procesul de îndeplinire a sarcinilor de lucru; 

5.4. Valorificarea conceptelor și limbajului specific dirijării artistice; 

5.5. Participare interesată la activitățile de învățare legate de dirijare. 

 

 



 

Obiective de evaluare: 

CPS6. Comunicarea si organizarea lucrului în echipă 

 

Unități de competență 

 

Obiective  de evaluare 

  Candidatul va demonstra 

că posedă următoarele 

cunoștințe: 

Candidatul va demonstra 

că posedă următoarele 

abilități: 

UC.1 Particularitățile lucrului în echipă C.1 Principiile muncii în 

echipă (elev-corepetitor, 

elev-orchestră);  

C.2 Atribuțiile specifice 

dirijorului 

A.1Distingerea mesajului 

artistic și concordarea lui 

cu gestul dirijoral. 

A.2 Transmiterea și 

recepționarea informației 

A.3 Redarea conceptului 

dramaturgic a creației în 

interpretarea dirijorală. 

A.4 Stabilirea obiectivelor 

pentru obținerea 

rezultatului prestabilit. 

UC.2. Desfășurarea lucrului în echipă  

C.3 Organizarea și 

planificarea lucrului după 

priorități; 

 C.4 Etapele activității 

dirijorului 

C.5 Acordajul orchestral 

A5 . Delegarea eficientă a 

sarcinilor;  

A.6 Cooperarea;  

A.7 Transmiterea și 

recepționarea informației; 

A.8. Acordarea 

instrumentelor orchestrei, 

încălzirea acestora. 

 A.9 Selectarea 

repertoriului după nivel de 

complexitate;  

A.10Desecarea 

fragmentelor dificile ca 

ansamblare. 

UC3. Implicarea creativ-inovativa și 

viziunea proprie. 

C.6 Modalitățile de lucru în 

echipă (elev-orchestră);  

C.7 Atribuțiile specifice 

dirijorului;  

C.8 Organizarea și 

planificarea lucrului după 

priorități;  

C.9Etapele activității 

dirijorului;  

C .10 Autocontrolul și 

ținuta scenică. 

A.11. Acordarea 

instrumentelor orchestrei, 

încălzirea acestora, 

selectarea repertoriului 

după nivel de 

complexitate;  

A.12 Desecarea și 

interpretarea 

fragmentelor dificile 

(ritmice, intonaționale, 

dinamice); 

 A.13. Studierea și 

interpretarea propriilor 

orchestrații;  



A.14. Impunerea propriei 

viziuni artistice. 

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

 

6.1. Pregătire conștiincioasă față de lucrul în echipă. 

6.2. Demonstrare de respect față de colegi. 

6.3. Valorificarea timpului pentru realizarea obiectivelor propuse cu colectivul; 

6.4. Empatizare la nivel tehnic si emotional 

6.5. Manifestare de interes față de colegii din echipă; 

6.6. Spirit competitiv sănătos în cadrul realizării si selectării programelor individuale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matricea de specificații 

 

Nr. Competențele supuse evaluării Numărul de itemi după nivele cognitive Total 
itemi 

Competențe UC % Cunoaștere Înțelegere 
funcțională 

Analiză 

20% 30% 50% 

1. Identificarea și Clasificarea 
muzicii de diverse genuri, 
stiluri, epoci, curente 
artistice. 

24 19 1 2 3 6 

2. Lecturarea coerentă a 
creațiilor muzicale 

24 20 1 2 3 6 

3. Operarea cu elemente de 
limbaj specific în abordarea 
creațiilor muzicale 

18 14 1 1 2 4 

4. Redarea creațiilor din 
repertoriul specific 
instrumentului 

24 19 1 2 3 6 

5. Aplicarea procedeelor 
tehnice în realizarea tactării 
și dirijării artistice 

18 14 1 1 2 4 

6. Comunicarea și organizarea 
lucrului în echipă 

18 14 1 1 2 4 

 TOTAL 126 100 6 9 15 30 

 

 

 

 


