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BAREM EVALUARE ADMITERE 
 

Sesiunea examenului de admitere ACTORIE RO din perioada 12-14 
Septembrie 2021 

 

ETAPA 1 
 

Barem: 

 Capacitate de concentrare; 2p 
 Calitatea și nivelul energiei; 2p 
 Abilitatea de a răspunde stimulilor imaginari; 2p 
 Capacitatea de a prelua și a răspunde indicațiilor (stimuli externi); 2p 
 Calitatea expresivității corporal-vocale. 2p 

 

O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coregrafice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri 
din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi 
individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs propriu, compus din minimum 10 poezii, de stiluri şi factură 
diferite, 2 monoloage selectate din piese de teatru, 2 povestiri la persoana întâi, 3 fabule. În cadrul etapei eliminatorii, candidatul va susţine și un interviu pe 
teme de cultură artistică generală şi teatrală. 
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ETAPA 2: 
 

Barem: 
 

1. Proba 1, Atelier de improvizație și de testare a imaginației creatoare, a aptitudinilor muzicale, coregrafice și ritmice: 
 

 Coordonare motrică și promptitudinea răspunsului kinestezic; 2p 
 Calități de suplețe, plasticitate și metamorfozare corporal-vocală; 2p 
 Abilități muzicale (simțul ritmic, ureche muzicală, intervale muzicale, calități vocale fundamentale: dicție, articulație, impostație, volum); 2p 
 Stare de spirit creativă: disponibilitate și apetit ludic, abilități mimetice; 2p 
 Abilitatea de a improviza: a construi și performa în mod coerent și expresiv o situație scenică din elemente disparate (emoție, cuvânt, obiect). 2p 

 

2. Proba 2, Prezentarea unui monolog 

 Capacitate empatică; 2p 
 Capacitatea de a grada intensitățile emoției și abilitatea de a le schimba, varia; 2p 
 Capacitatea de a descărca emoția în acțiuni scenice sau acțiuni vocale, în lucru cu obiectul scenic sau cu un element de costum; 2p 
 Capacitatea de schimbare și adaptare a interpretării la o situație nouă; 2p 
 Disponibilitatea de a lucra ,,la cald”, conform indicațiilor, prezența de spirit și spontaneitatea răspunsului.2p 
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