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1.1. CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC 

SPECIALIZAREA MUZICĂ  

 

 

I. SECŢIA INSTRUMENTALĂ 

a) Instrumente de orchestră, chitară, nai 

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Instrument principal1 2 2 

Teorie – solfegiu – dicteu 2 2 

Muzică de cameră 1 1 

Ansamblu orchestral/ instrumental/ coral 2 2 

Pian complementar 1 1 

Corepetiţie 1 1 

Istoria muzicii 1 1 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 
NOTĂ: 
1 Disciplină principală de specialitate. Pentru disciplina instrument principal, în afara celor două ore pe  
săptămână din curriculumul diferenţiat (CD), se alocă şi ora prevăzută în curriculumul la decizia şcolii 
(CDŞ). 
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b) Pian, orgă 

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Instrument principal1 2 2 

Teorie – solfegiu – dicteu 2 2 

Muzică de cameră 1 1 

Ansamblu orchestral/ instrumental/ coral 2 2 

Acompaniament  1 1 

Istoria muzicii 1 1 

Instrument la alegere2 1 1 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 

NOTE: 
1 Disciplină principală de specialitate. Pentru disciplina instrument principal, în afara celor două ore/  
săptămână din curriculumul diferenţiat (CD), se alocă şi ora prevăzută în curriculumul la decizia şcolii 
(CDŞ). 
2 Instrument la alegere, altul decât instrumentul principal.  
 

II. SECŢIA TEORETICĂ 

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Teorie – solfegiu – dicteu1 3 3 

Pian complementar  1 1 

Iniţiere vocală 1 1 

Ansamblu coral 2 2 

Armonie 1 1 

Istoria muzicii 1 1 

Forme muzicale 1 1 

Instrument la alegere2 - - 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 

NOTE: 
1 Disciplină principală de specialitate.  
2 Instrument la alegere, altul decât pianul complementar. Pentru disciplina instrument la alegere se alocă, 
în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută în curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).  
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III. SECŢIA VOCALĂ 

a) Artă vocală interpretativă (canto clasic)  

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Artă vocală interpretativă (canto clasic)1 2 2 

Teorie – solfegiu – dicteu 3 3 

Istoria muzicii 1 1 

Ansamblu coral  2 2 

Pian complementar  1 1 

Corepetiţie 1 1 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 

NOTĂ: 
1 Disciplină principală de specialitate. Pentru disciplina artă vocală interpretativă (canto clasic), în afara 
celor două ore prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), se alocă şi ora prevăzută în curriculumul la 
decizia şcolii (CDŞ). 
 
 

b) Muzică vocală de jazz – muzică uşoară  

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Muzică vocală de jazz – muzică uşoară1 2 2 

Teorie – solfegiu – dicteu 3 3 

Ansamblu de jazz/ de muzică uşoară/ coral 2 2 

Istoria muzicii 1 1 

Armonie 1 1 

Forme muzicale 1 1 

Instrument la alegere2 - - 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 
NOTE: 
1 Disciplină principală de specialitate.  
2 Instrumentul la alegere (altul decât cel principal) poate fi selectat din următoarea listă: instrumentele 
orchestrei simfonice, pian, saxofon, chitară. Pentru disciplina instrument la alegere se alocă, în clasa a 
IX-a şi în clasa a X-a, ora prevăzută în curriculumul la decizia şcolii (CDŞ). 
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IV. SECŢIA FOLCLORICĂ 

a) Instrumente populare1  

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Instrument principal2 2 2 

Teorie – solfegiu – dicteu 2 2 

Etnografie şi folclor muzical 1 1 

Ansamblu folcloric 2 2 

Pian complementar 1 1 

Corepetiţie 1 1 

Istoria muzicii 1 1 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 

NOTE: 
1 Instrumentele populare care pot fi studiate sunt: ţambal, acordeon, taragot. Pentru elevii claselor a X-a 
din anul şcolar 2009-2010, naiul se poate studia în continuare ca instrument popular.  
2 Disciplină principală de specialitate. Pentru disciplina instrument principal, în afara celor două ore 
prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), se alocă şi ora prevăzută în curriculumul la decizia şcolii 
(CDŞ). 
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b) Muzică vocală tradiţională românească1 (canto popular) 

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică specializată 10 10 

Muzică vocală tradiţională românească2 (canto popular)  2 2 

Teorie – solfegiu – dicteu 2 2 

Etnografie şi folclor muzical 1 1 

Ansamblu folcloric 2 2 

Pian complementar 1 1 

Corepetiţie 1 1 

Istoria muzicii 1 1 

Alte discipline  1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 11 11 
 

NOTE: 
1 Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale se poate studia repertoriul tradiţional al minorităţii 
respective şi/ sau repertoriu tradiţional românesc. 
2 Disciplină principală de specialitate (pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale se poate 
studia repertoriul tradiţional al minorităţii respective şi/ sau repertoriu tradiţional românesc). În afara 
celor două ore prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), disciplinei canto popular i se alocă şi ora 
prevăzută în curriculumul la decizia şcolii (CDŞ). 
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PRECIZĂRI 

privind aplicarea planului-cadru de învăţământ la clasele a IX-a şi a X-a, 
filiera vocaţională, profil artistic, specializarea Muzică 

 
 

1. Prezentele precizări detaliază modalitatea de aplicare a planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele 
a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea Muzică, fiind 
valabile atât pentru unităţile de învăţământ în care predarea se face în limba română, cât şi pentru cele în 
care predarea se face în limbi ale minorităţilor naţionale. 

2. În cadrul filierei vocaţionale, profil artistic, specializarea Muzică, instrumentele muzicale care pot fi 
studiate sunt: pian, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, saxofon, 
trompetă, corn, trombon, tubă, instrumente de percuţie, nai, ţambal, acordeon, taragot.  

3. Disciplina muzică de cameră se normează cu 2-5 elevi pe oră. 

4. Ansamblul coral, instrumental, orchestral, de jazz, de muzică uşoară, folcloric se desfăşoară în 3 ore/ 
săptămână, astfel:  

- pregătire pe grupe sau pe partide, cu un efectiv cuprins între 12-15 elevi care pot proveni de la mai 
multe clase; pentru această activitate se alocă o (una) oră/ săptămână pentru fiecare grupă sau 
partidă;  

- activitate de ansamblu, pentru care se alocă 2 ore pe săptămână. 

5. Predarea disciplinelor din cadrul educaţiei artistice specializate pentru filiera vocaţională, profil artistic, 
specializarea Muzică, se efectuează astfel: 

a) individual, la disciplinele: instrument principal, pian complementar, instrument la alegere, 
acompaniament, iniţiere vocală, artă vocală interpretativă (canto clasic), muzică vocală tradiţională 
românească (canto popular), muzică vocală de jazz – muzică uşoară, corepetiţie;  
b) pe grupe, la disciplinele: teorie – solfegiu – dicteu, armonie, forme muzicale, etnografie şi folclor 
muzical; fiecare grupă cuprinde 7-12 elevi, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 15;  
c) pe clasă, la disciplina istoria muzicii.  
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1.4. CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC 

SPECIALIZĂRILE: ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE 

 

 

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică de specialitate1 8 8 

Studiul formelor în desen 2 2 

Studiul formelor în culoare şi studiul culorii 2 2 

Studiul formelor în volum 2 2 

Studiul compoziţiei  1 1 

Elemente de perspectivă2 - - 

Crochiuri2 - - 

Istoria artelor şi a arhitecturii 1 1 

Alte discipline  2 2 

Educaţie muzicală 1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 10 10 

 
NOTE:  

1 Disciplinele din cadrul educaţiei artistice de specialitate, cu excepţia disciplinei istoria artelor şi a 
arhitecturii, se predau pe grupe formate din 8-12 elevi. Disciplina istoria artelor şi a arhitecturii se predă 
cu clasa întreagă. 
2 Ora din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) se alocă pentru oricare dintre disciplinele de specialitate, de 
exemplu: pentru elemente de perspectivă, în clasa a IX-a, pentru crochiuri, în clasa a X-a etc. 
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1.5. CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC 

SPECIALIZĂRILE: ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE, DESIGN 

 

 

Număr de ore / săptămână 
Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

Educaţie artistică de specialitate1 8 8 

Studiul formelor în desen 2 2 

Studiul formelor în culoare şi studiul culorii 1 1 

Studiul formelor în volum 1 1 
Studiul compoziţiei2 - - 

Crochiuri  1 - 

Desen proiectiv 2 2 

Elemente de perspectivă  - 1 

Interdependenţe funcţionale în relaţia om – formă – 
ambient2 

- - 

Istoria artelor şi a arhitecturii 1 1 

Alte discipline  2 2 

Educaţie muzicală 1 1 

Educaţie vizuală 1 1 

Număr total de ore/ săptămână în CD 10 10 

 
NOTE: 
1 Disciplinele din cadrul educaţiei artistice de specialitate, cu excepţia disciplinei istoria artelor şi a 
arhitecturii, se predau pe grupe formate din 8-12 elevi. Disciplina istoria artelor şi a arhitecturii se predă 
cu clasa întreagă. 
2 Ora din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) se alocă oricăreia dintre disciplinele artistice de 
specialitate, de exemplu: pentru interdependenţe funcţionale în relaţia om – formă – ambient, în clasa a 
IX-a, pentru studiul compoziţiei, în clasa a X-a etc. 
 


