
 
 

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI- specializarea MUZICĂ 
PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A  

LA LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ- SECȚIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ 
 

 

MUZICĂ 
DATA, ORA ȘI 

LOCUL 
    ÎNSCRIEREA    CANDIDAȚILOR 

ÎNSCRIEREA    
CANDIDAȚILOR 

7 – 14 IUNIE 
2021, 

ÎNTRE ORELE  
9 – 15 

SECRETARIAT 

Înscrierea candidatului se face prin: 
- depunerea directă la secretariatul Liceului Vocațional de Artă, în baza unei 
programări realizate telefonic (0365882687) sau prin email 
admitere9@liceuldeartams.ro, 
sau   
- prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, 
 a următoarelor documente: 
        a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere de la școala de 
proveniență); 
        b) o înregistrare audio-video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a 
repertoriului instrumental/vocal; 
        c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de 
părinte/reprezentantul legal, care să ateste că înregistrarea audio-video 
transmisă în format digital aparține candidatului. 

 
INSTRUMENTELE 

ORCHESTREI 
SIMFONICE 

(corzi, suflat) 

DATA, ORA 
ȘI LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
PROBA DE 

INSTRUMENT 

15-18.06. 
2021 

 

a) un studiu la alegerea candidatului. 
Studiul va fi cel puțin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu. 
NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 2 
 

RECITAL 
INSTRUMENTAL 

15-18.06. 
2021 

 

a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică 
b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, la alegerea 

candidatului. 
Lucrările vor fi cel puțin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu. 
NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca 
medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la 
punctele a) și b) 

INSTRUMENTE 
DE PERCUȚIE 

DATA, ORA 
ȘI LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
PROBA DE 

INSTRUMENT 

15-18.06. 
2021 

 

a) un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al 
programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică 

NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba 2 
 

RECITAL 
INSTRUMENTAL 

 

15-18.06. 
2021 

 

a) o lucrare/ piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și 
transcripții), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție 

b) o lucrare/ piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și 
transcripții), interpretată la mai multe instrumente de percuție 

NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca 
medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la 
punctele a) și b) 

PIAN, ORGĂ 
CLASICĂ 

DATA, ORA 
ȘI LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

Proba 1 
PROBA DE 
INSTRUMENT 

15-18.06. 
2021 

 

a) un studiu, la alegerea candidatului, cel puțin la nivelul programei ultimei 
clase de gimnaziu. 

NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

mailto:admitere9@liceuldeartams.ro


Proba 2 
RECITAL 

INSTRUMENTAL 

15-18.06. 
2021 

 

a) o piesă polifonică la două voci,  
b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau 

modernă  
NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca 
medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la 
punctele a) și b) 

ARTĂ VOCALĂ 
INTERPRETATIVĂ 

(CANTO CLASIC, 
CANTO 

TRADIȚIONAL 
ROMÂNESC) 

DATA, ORA 
ȘI LOCUL 

DESCRIERE PROBĂ 

 
Probă de 

interpretare 
 

15-18.06. 
2021 

 

1. Canto clasic 
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 
(două) piese, la alegerea candidatului 
 
         2. Canto tradițional românesc 
Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 
(două) piese, la alegerea candidatului 
NOTĂ: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca 
medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat 
pentru a) și b) 

 
Afișarea rezultatelor 

 
18.06.2021,  în clădirea centrală, str. Revoluției, nr. 9 și pe website 

 
Note: 

- Timpul maxim al înregistrării este de 30 de minute; 

- Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament. 

- Media finală de promovare a probelor de aptitudini este 6 (șase)!! 

- La probele de aptitudini nu se admit contestații!! 

 


