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METODOLOGIA 

ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA 

FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZIŢIE ŞI STUDII 

MUZICALE TEORETICE 

Seria Bologna 

- Sesiunea Iunie-Iulie 2018 - 
 

Examenele de finalizare a studiilor de licenţă sunt organizate şi desfăşurate:  

- în conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare; 

- în temeiul art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior 

particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de invaţământ superior de stat 

acreditate şi al Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaț iei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- potrivit prevederilor Ordinului 3.271/ 2012 şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul 

universitar. Ordinul se aplică începând cu promoţia anului universitar 2011-2012, precum şi 

absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la 

intrarea sa în vigoare; 

-în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat 

pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr.657/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior; 

- în conformitate cu modificările şi completările aduse de Ordinul nr.3.471/17.03.2017 şi cu Ordinul 

nr.5.643-12.12.2017. 

Finalizarea studiilor pentru absolvenţii studiilor organizate în baza art. 361 alin. (2) din 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 

din 10 ianuarie 2011) se încheie cu examen de licenţă.  

 

1. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

 Comisiile pentru examenul de licenţă vor fi organizate pe specializări. Fiecare va fi alcătuită 

dintr-un preşedinte, 5 membri reprezentativi pentru disciplinele implicate în concurs şi un 

secretar care răspunde de întreaga documentaţie a examenului. Comisiile vor fi aprobate de 

Senat şi numite prin Decizia Rectorului. Membrii comisiei nu se pot afla cu cei examinaţi 

sau între ei în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii. 

Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţǎ şi a comisiilor pentru solutionarea 

contestaţiilor, precum şi numǎrul membrilor acestora nu se modificǎ pe durata examenelor 

de finalizare a studiilor.  

 Temele lucrărilor de diplomă sunt cele stabilite de către  departamente şi aprobate de către 

consiliile facultăţilor şi se aleg cu cel puţin două semestre înainte de examenul de licenţă. 

http://legestart.ro/Legea-1-2011-a-educatiei-nationale-(MzY3MTA3).htm#art1000000
http://legestart.ro/Legea-288-2004-organizarea-studiilor-universitare-(Njg2OTM-).htm#art1000000
http://legestart.ro/Legea-60-2000-dreptul-absolventilor-invatamantului-superior-particular-sustine-examenul-finalizare-studiilor-institutii-invatamant-superior-stat-acreditate-(MzY2MTk-).htm#art1000000
http://legestart.ro/Hotararea-536-2011-organizarea-functionarea-Ministerului-Educatiei-Cercetarii-Tineretului-Sportului-(NTg4MjEz).htm#art1000000
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 Examenele la disciplina fundamentală şi la cea de specialitate preced susţinerea lucrării de 

diplomă şi sunt eliminatorii. Ele se desfăşoară sub formă de probe practice, lucrări scrise sau 

probe orale. Probele practice, ca şi susţinerea lucrării, sunt publice. 

 Candidaţii care nu promovează una dintre probe nu mai participă la susţinerea lucrării de 

licenţă, fiind consideraţi respinşi. 

 Candidatul a cărui lucrare de licenţă a fost respinsă de conducătorul de lucrare nu se poate 

prezenta la examen, fiind considerat neprezentat. 

 Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinşifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de 

doctorat. [Art. 143, (5) din Legea Educatiei Naţionale]. 

 

2. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 Din componenţa dosarului de examen , conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor 

măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, se elimină  cerinţa  de depunere a copiilor legalizate   ale documentelor, 

înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii 

desemnate în acest sens. 

 Se pot prezenta la examenul de licenţă numai candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile 

şcolare cuprinse în planul de învăţământ a specializării pe care au absolvit-o. 

 Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor în perioada 25 -28 iunie 2018 (sesiunea I), 

respectiv 14 -16 ianuarie 2019 (sesiunea a II -a), printr-o cerere adresată Decanului la care se 

ataşează lucrarea de diplomă elaborată de absolvent şi referatul conducătorului de lucrare. Referatul 

va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare. 

 Absolvenţii care repetă examenul de licenţă vor depune odată cu cererea de înscriere şi 

chitanţa de plată a taxei de 2 x 300 RON pentru cele două probe (specializările Pedagogie muzicală,  

Muzică religioasă, Compoziţie, Compoziţie Jazz şi Muzică uşoară, Dirijat cor academic, Dirijat 

orchestră) sau  2 x 400 RON (Interpretare muzicală/Canto)
1
 achitată la casieria Universităţii. 

 Prezentarea la examenul de licenţă este condiţionată de promovarea unui test de limbă 

străină. În acest sens, candidaţii vor depune până la data de 1 iunie opţiunea pentru limba străină la 

care doresc să susţină testul. Testul constă în traducerea unui fragment dintr-o lucrare de 

specialitate. 

 Calificativul va fi ADMIS/RESPINS. 

 

2.1. Absolvenţii provenind din instituţiile de învăţământ superior autorizate provizoriu, cu 

programe de şcolarizare identice sau similare,  se pot înscrie pentru susţinerea examenelor de 

licenţă organizate de UNAGE, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ 

superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul favorabil al consiliilor de administraţie. 

Programele de studii „similare” sunt stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior. 

 Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se realizează de către instituţia de 

învăţământ superior, în care absolvenţii au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele 

două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Aceasta va 

depune la secretariatul Facultǎţii de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, din 

Universitatea Naţionalǎ de Arte „George Enescu”- Iaşi, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea 

examenelor, lista nominalǎ, pe specializǎri, a absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile legale de 

înscriere la examene. Fiecare lucrare va fi însoţitǎ de referatul profesorului îndrumǎtor. Secretariatul 

instituţiei de învǎţǎmânt superior provizoriu acreditatǎ va transmite la Facultatea de Interpretare, 

Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, a U.N.A.G.E. - Iaşi, dosarele candidaţilor, care vor conţine 

urmǎtoarele documente:  

 

                                                 
1
 Cf. http://www.arteiasi.ro/wp-content/uploads/2014/09/Taxele-de-scolarizare-2017-2018-1.pdf  

http://www.arteiasi.ro/wp-content/uploads/2014/09/Taxele-de-scolarizare-2017-2018-1.pdf
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1. Cererea de înscriere; 

2. Lucrarea de licenţă 1 exemplar copertat + 1 exemplar format electronic pe CD care 

conţine lucrarea tipărită şi toate anexele; 

3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original; 

4. Certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează 

numele absolventului/absolventei; absolventei – copie „conform cu originalul” realizată 

de secretariatul facultăţii cu acreditare provizorie; 

5. Trei fotografii identice realizate recent, pe hârtie fotografică color, format 3x4 cm; 

6. Situaţia şcolară/suplimentul la diplomă, în dublu exemplar, eliberat de instituţia de 

învăţământ superior, din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studii, 

disciplinele promovate, numărul de ore de activităţi didactice la fiecare disciplină (curs, 

seminar, laborator, practică), forma de evaluare (examen, colocviu ş.a.), numărul de 

credite, precum şi notele obţinute de absolvent; 

7. Referatul de evaluare a lucrării de licenţă întocmit de conducătorul ştiinţific al 

instituţiei/facultăţii  absolvite. Referatul va fi autentificat prin ştampilă şi semnătură de 

către instituţia/facultatea respectivă; 

8. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de 

absolvent al acesteia, promoţia, specializarea, durata studiilor, forma de învăţământ (zi, 

seral, frecvenţă redusă, la distanţă), precum şi statutul specializării (acreditată, 

autorizată se funcţioneze provizoriu), cu precizarea ultimei Hotărâri de Guvern în care 

este menţionată specializarea respectivă.  

9. Copia buletinului/cărţii de identitate; 

10. Declaraţia de originalitate a lucrării de licenţă; 

11. Dosar plic. 

 

 Absolvenţii provenind din instituţiile de învăţământ superior autorizate provizoriu 

achită următoarele taxe, exprimate în RON: 

- taxă de înscriere la examenul de licenţă: 400 RON, 

- taxă pentru un examen din cadrul licenţei:  

 specializarea Interpretare muzicală/Canto 200 (2 x 200 = 400 RON) 

 specializările Pedagogie muzicală,  Muzică religioasă, Compoziţie, Compoziţie Jazz şi 

Muzică uşoară, Dirijat cor academic, Dirijat orchestră 300 (2 x 300 =  600 RON) 

- taxă pentru eliberarea diplomei 250 RON.  

 

Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenului de licenţă, la specializarea Muzică 

religioasă, din anul universitar 2018-2019, instituţiile de învăţământ superior autorizate provizoriu 

ale căror absolvenţi vor să susţină examenul de licenţă la Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi 

Studii Muzicale Teoretice, a U.N.A.G.E. - Iaşi vor vira, înainte de susţinerea examenului de licenţă, 

suma de 1250 lei/absolvent, în contul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi: 

RO44TREZ40620F330500XXXX deschis la Trezoreria Iaşi, Cod Fiscal 4540925 

 

 

3. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ la specializările: 

 

 INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE 

 INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO 

 

3.1. PROBELE EXAMENULUI 
 

Examenul de licenţă se desfăşoară în două sesiuni: 

-  2, 3, 4, 5  iulie 2018 (sesiunea I)  

-  11, 12, 13 februarie 2019 (sesiunea a II-a) 
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 Pentru  specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE 

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (A) şi de specialitate (B) 

A)  Recital instrumental – probă practică 

B) Muzica de cameră (muzică vocală, instrumentală sau vocal/instrumentală) – proba 

practică 

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea Lucrării de Licenţă  

 Pentru  specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO 

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (A) şi de specialitate (B) 

A)  Susţinerea unui rol de operă, operetă, musical sau recital de arii – probă practică 

B)  Recital de lied – oratoriu sau Muzică de cameră – probă practică 

 

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea Lucrării de licenţă  

 

Observaţii pentru specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENT: 

 

Lucrarea de Licenţă va evidenţia concepţia interpretativă asupra repertoriului din recitalul 

instrumental. Lucrarea va conţine 30-50 de pagini în care se vor evidenţia aspectele stilistice şi 

interpretative ale lucrărilor, fără a intra în detalii legate de biografia compozitorului (acestea pot fi 

prezentate în anexe). 

 

Proba de Recital instrumental va avea o durată de aproximativ 20 minute şi va cuprinde 4 lucrări. 

Repertoriul se va interpreta din memorie cu excepţia creaţiilor moderne/contemporane, sonatelor şi 

lucrărilor la mai multe instrumente de percuţie. Comisia are dreptul să întrerupă absolventul. 

 

Pentru proba  de Muzică de cameră (durata 10 min.) se pregăteste o lucrare camerală integrală. 

Se vor executa părţile I sau II şi III (pentru lucrările în 3 părţi), sau I şi II, respectiv III şi IV (pentru 

lucrările în 4 părţi). Lucrările monopartite vor fi interpretate integral. Pianiș tii pot prezenta şi 

lucrări pentru 2 piane sau  un ciclu de lieduri. 

 

Observaţii pentru specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO: 

 

Lucrarea de licenţă va evidenţia concepţia interpretativă asupra repertoriului sub-probei IA -  rol 

de operă, operetă, musical sau recital de arii. Lucrarea va conţine 30-50 de pagini, în care se vor 

evidenţia aspectele stilistice şi interpretative ale lucrărilor, fără a intra în detalii legate de biografia 

compozitorului (acestea pot fi prezentate în anexe). 

 

Proba de Recital vocal va avea o durată de aproximativ 20 minute şi va cuprinde 4 arii din cele 6 

pregătite (3 arii la alegerea comisiei şi una la alegerea candidatului). De asemenea, candidaţii pot 

alege să susţină această probă cu un rol integral de operă/operetă/musical în condiţii de spectacol în 

prezenţa comisiei de licenţă.  

 

Proba de lied-oratoriu sau Muzică de cameră va avea o durată de 10 minute şi va cuprinde 4 

lucrări (la recomandarea profesorului de specialitate: 4 lieduri sau 3 lieduri şi o arie de oratoriu). 
 

Prezentarea şi susţinerea sunt publice. 

 

La fiecare dintre cele două probe media notelor comisiei trebuie să fie minimum 5 (cinci). 

Media examenului de licenţă este media aritmetică a notelor de la proba 1 (A şi B) şi de la proba 2.  

 

Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). 
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3.2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

 

I. Proba 1 A)   Recital instrumental – probă practică (pentru instrumentişti) 

         Susţinerea unui rol de operă, operete, musical sau recital de arii – probă practică  

         (pentru canto) 

 

Pentru  specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ  - INSTRUMENTE 
 Specializarea PIAN:  

 

 a) O lucrare preclasică 

 b) O sonată clasică 

 c) O lucrare romantică importantă 

 d) O lucrare contemporană sau românească 

 

 Specializarea INSTRUMENTE DE SUFLAT - PERCUŢIE: 
 

a) O lucrare preclasică 

b) O lucrare clasică 

c) O lucrare romantică 

d) O lucrare modernă sau românească 

- Se admit transcripţii.  

 

 Specializarea VIOARĂ:  
 

a) Un concert de W.A. Mozart (p. I sau a II-a  şi a III-a). 

b) Două mişcări contrastante dintr-o sonată solo de Johann Sebastian Bach sau Chaconna, sau 

patru mişcări dintr-o partită solo de Johann Sebastian Bach. 

c) Un concert romantic sau modern (p. I sau a II-a şi a III-a, sau p. I şi a II-a, ori a III-a şi a IV-a, în 

cazul concertelor în patru mişcări).  

d) Un capriciu de Niccolo Paganini sau o piesă de virtuozitate sau o sonată modernă sau una 

românească: Partea I sau a II-a şi a III-a, Partea I şi a II-a sau Partea a III-a  şi  

a IV-a în cazul sonatelor în patru părţi. 

 

 Specializarea VIOLĂ:  
 

a) Un studiu sau capriciu 

b) Primele două părţi dintr-o Sonată solo de Johann Sebastian Bach sau Chaconna 

c) Un concert romantic sau modern (p. I sau a II-a şi a III-a) 

d) O sonată românească sau modernă: Partea I sau a II-a şi  a III-a, Partea I şi a II-a sau Partea a 

III-a  şi  a IV-a în cazul sonatelor în patru părţi 

 

 Specializarea VIOLONCEL:  
 

a) Una sau două părţi de suită de Johann Sebastian Bach 

b) Un concert (p. I sau a II-a şi a III-a) 

c) Un studiu sau capriciu  

d) O piesă de formă mare sau o sonată romantică sau o sonată modernă (p. I sau a II-a şi a III-a) 

 

 Specializarea CONTRABAS: 
 

a)  Un studiu sau capriciu 

b)  Una sau două părţi de Suită de Johann Sebastian Bach 

c)  Două părţi dintr-o Sonată 

d)  Un concert integral 
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e)  O lucrare de formă mare 

N.B.: Lucrările vor aparţine unor arii stilistice diferite 

 

 Specializarea HARPĂ: 
 

a)  Un studiu 

b)  O sonată (p. I sau a II-a şi a III-a) 

c)  Un concert integral sau o piesă mare de concert sau o piesă mare de virtuozitate 

d)  O lucrare preclasică 

e)  O lucrare de alt stil 

N.B.: Repertoriul va cuprinde obligatoriu o piesă modernă sau românească 

 

 Specializarea CHITARĂ: 
 

a) Un concert (p. I sau a II-a şi a III-a) 

b) O sonată (p. I sau a II-a şi a III-a) 

c) Un studiu de concert 

d) Două părţi dintr-o suită de Johann Sebastian Bach 

e) O lucrare modernă sau românească 

 

Pentru  specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO: 

Susţinerea unui rol de operă, operetă, musical sau recital de arii – probă practică 

 

 

I. Proba 1 B) 

a. Pentru  specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE: 

 

 PIAN şi INSTRUMENTE CU COARDE 

O lucrare camerală integrală (duo, trio, cvartet, cvintet, etc.) sau un ciclu de lieduri (pentru pianişti) 

 

 INSTRUMENTE DE SUFLAT-PERCUŢIE 

2 lucrări camerale de stiluri diferite şi cu părţi contrastante (duo, trio, cvartet, etc.) 

 

b. Pentru  specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO   
Recital de lied-oratoriu sau muzică de cameră, care să includă 4 lucrări de gen (la recomandarea 

îndrumătorului: 4 lieduri sau 3 lieduri şi o arie de oratoriu). 

 

II. Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de Licenţă 

Lucrarea va trata, din punct de vedere stilistic şi interpretativ, repertoriul abordat în prima probă. 

 

 

2.3. NOTAREA  

 

 Recital instrumental/canto şi muzică de cameră – probă practică 1 (1A şi 1B). 

Aprecierea se va face prin note de la 1 la 10 pe baza următoarelor criterii: 

            - Nivelul execuţiei tehnice       3 puncte 

- Realizarea sonorităţii de ansamblu                 2 puncte 

- Nivelul de înţelegere a repertoriului interpretat    2 puncte 

- Nivelul creativităţii şi al personalităţii artistice    2 puncte 

- Se acordă un punct din oficiu      1 punct 

   ------------------- 

  Total 10 puncte 
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 Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – proba 2   

Aprecierea se va face prin note de la 1 la 10 pe baza următoarelor criterii: 

- Volumul de cunoştinţe      3 puncte 

- Capacitatea de sintetizare a problematicii    3 puncte 

- Stilul expunerii şi justeţea folosirii conceptelor   3 puncte 

- Se acordă un punct din oficiu     1 punct 

------------------- 

            Total 10 puncte 

 

Nepromovarea probei 1 duce la eliminarea din examenul de Licenţă, candidatul fiind 

considerat respins.  

  Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

           La fiecare probă nota minimă este 5,00 (cinci). Media notelor comisiei trebuie să fie 

minimum 5,00 (cinci). 

Media de promovare a examenului de licenţă este cel puţin  6,00 (şase). Media probelor, 

calculată ca medie aritmetică a notelor  de la proba 1 (1A şi 1B) şi proba 2, acordate de membrii 

comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se determină cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu 

este publică. 

 

 

Număr credite: proba 1 = 5 credite 

   proba 2 = 5 credite 

 

   Total    = 10 credite 

 

 

2.4. CONTESTAŢII 

Datorită specificului practic-interpretativ al specializărilor, nu se admit contestaţii. 

  

 

3. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ la specializările: 

 PEDAGOGIE MUZICALĂ (ultima promoţie) 

 MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 COMPOZIŢIE  

 COMPOZIŢIE JAZZ ŞI MUZICĂ   UŞOARĂ 

 MUZICOLOGIE 

 DIRIJAT (DIRIJAT COR ACADEMIC; DIRIJAT ORCHESTRĂ) 

                           

Examenul de licenţă se desfăşoară în două sesiuni: 

- 2 - 4 iulie 2018 (sesiunea I) şi  

-  11 - 13 februarie 2019 (sesiunea a II-a) 

 

 

3.1. PROBELE EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

 

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 
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 Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ 

 

a) PROBA 1 

 Disciplină fundamentală: Istoria muzicii (scris) (3 credite) sau Folclor muzical (scris) 

(3 credite) şi  

 Disciplină de specialitate: Teorie, solfegiu, dictat - Solfegiu la prima vedere (oral) (3 

credite) sau Dirijat cor (oral) (3 credite).  

b) PROBA 2 – Susţinerea unei lucrări de sinteză implicând cunoştinţe de Istoria muzicii, Teoria 

muzicii, Didactica specialităţii,  Forme şi analize muzicale, Folclor muzical (4 credite). 

 

 Specializarea: MUZICĂ RELIGIOASĂ 

a) PROBA 1 

 Disciplină fundamentală: Teorie, solfegiu, dictat - Solfegiu la prima vedere (oral) (3 

credite) sau  Folclor muzical (scris) (3 credite) şi   

 Disciplină de specialitate: Teoria muzicii bizantine (oral) sau Paleografie bizantină 

(scris) (3 credite). 

b) PROBA 2 – Susţinerea  unei lucrări de sinteză cu subiect din Istoria muzicii, Folclor, 

Paleografie bizantină (4 credite) 

 

 Specializarea COMPOZIŢIE. COMPOZIŢIE JAZZ ŞI MUZICĂ UŞOARĂ 
a) PROBA 1 

 Disciplină fundamentală: Istoria muzicii (scris) (3 credite) sau Forme şi analize 

muzicale (scris) (3 credite);  

 Disciplină de specialitate: Teoria instrumentelor şi orchestraţie  (scris) (3 credite) sau 

Aranjamente jazz şi muzică uşoară (scris) (3 credite) 

b)  PROBA 2 – Susţinerea teoretică a unei compoziţii personale - simfonice, vocal-simfonice, 

operă sau balet / Susţinerea teoretică a unei compoziţii personale -  instrumentale sau vocal-

instrumentale (4 credite). 

 

 

 Specializarea MUZICOLOGIE 

a) PROBA 1 

 Disciplină fundamentală: Istoria muzicii (scris) (3 credite) sau  Forme şi analize 

muzicale (scris) (3 credite) ;   

 Disciplină de specialitate: Etnomuzicologie (scris) (3 credite) 

b) PROBA 2 – Susţinerea  unei lucrări de muzicologie cu subiect la alegere din Istoria muzicii, 

Forme şi analize muzicale, Stilistică, Estetică muzicală (oral) (4 credite). 

 

 Specializarea DIRIJAT (DIRIJAT COR ACADEMIC; DIRIJAT ORCHESTRĂ) 

a) PROBA 1  

 Disciplină fundamentală: Istoria muzicii (scris) (3 credite) sau Forme şi analize 

muzicale (scris) (3 credite) ; 

 Disciplină de specialitate: Dirijat cor academic/ Dirijat orchestră (practic) (3 credite) 

b) PROBA 2 - Susţinerea unei lucrări referitoare la concepţia interpretativă a unui repertoriu 

coral / a unui program de concert format din 2-3 lucrări simfonice (uvertură, concert 

instrumental, poem simfonic, simfonie etc.) (4 credite). 

 

 

3.2. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 

 ISTORIA MUZICII 

- Georg Friedrich Haendel – de la operă la oratoriu; 
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- Creaţia lui Johann Sebastian Bach – un moment al sintezelor şi al deschiderii spre viitor; 

- Franz Joseph Haydn şi rolul său în cristalizarea simfoniei şi a cvartetului de coarde; 

- Creaţia lui Wolfgang Amadeus Mozart – de la stilul galant (“rococco”) la desăvârşirea gândirii 

muzicale clasice; 

- Ludwig van Beethoven – un nou moment al sintezelor şi al deschiderii spre viitor; 

- Contribuţii la dezvoltarea gândirii muzicale în Romantism: Liedul şi Miniatura instrumentală; 

- Contribuţii la dezvoltarea gândirii muzicale în Romantism: Muzica simfonică; 

- Contribuţii la dezvoltarea gândirii muzicale în Romantism: Drama muzicală; 

- Tendinţe estetice şi stilistice în prima jumătate a secolului XX: Impresionismul, Expresionismul, 

Neoclasicismul; 

- Personalităţi ale culturii muzicale româneşti: George Enescu;  

- Personalităţi ale culturii muzicale româneşti: Mihail Jora; 

- Personalităţi ale culturii muzicale româneşti: Paul Constantinescu; 

- Muzica românească contemporană: tendinţe estetice şi stilistice; personalităţi. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Macmillan and Co. Ltd, London, 2000 

2. The Oxford Companion to music, Oxford University Press, London, 1967 

3. Berger, W. G. - Muzica simfonică, ghid, vol I-IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976 

4. Brăiloiu, Constantin - Opere vol I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967 

5. Brumaru, Ada - Romantismul muzical, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966 

6. Bughici, D-Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura muzicală, Bucureşti, 1974 

7. Eisikovitz, Max - Polifonia vocală a Renaşterii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966 

8. Iliuţ, Vasile - O carte a stilurilor muzicale, Editura Academiei de Muzică, Bucureşti, 1996  

9. Ocneanu, Gabriela - Istoria muzicii, Vol I, Editura TIMS, Bucureşti, 1993 

10. Pascu, George şi Boţocan, Melania - Popasuri în istoria muzicii, Editura   Spiru Haret, Iaşi, 

1995  

11. Ştefănescu, Ioana - O istorie a muzicii universale, vol I-IV, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995,1996, 1998, 2000  

12. Bentoiu, Pascal - Capodopere enesciene, Editura Muzicală, Bucureşti,1984  

13. Firca, Clemansa Liliana - Direcţii în muzica românească, 1900-1930, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1974 

14. Pascu, George, Boţocan Melania - Hronicul muzicii ieşene, Editura Noel, Iaşi, 1997 

15. Vancea, Zeno - Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol I- 

II, Editura Interprint, Bucureşti, 1997 

 

 FOLCLOR MUZICAL 

 
- Probleme generale ale folclorului. Trăsături generale şi specifice ale folclorului. 
- Principiile metodei de cercetare ştiinţifică a folclorului stabilite de Constantin Brăiloiu. 
- Morfologia cântecului popular: 
- Elementelestructurale ale cânteculuifolcloric. Versul popular cântat. Tiparelemetrice ale 

versuluicântatşiformelelor. 
- Sistemesonore. Definiţie. Criterii de clasificare. Prepentatonii, pentatonii, hexatonii. 
- Prepentacordii, pentacordii, hexacordii. 
- Heptacordii. Modurilediatonice. Policordii 
- Modurileacustice.Modurilecromatice. 
- Relaţia structurală dintre vers şi melodie. Tiparul metric al versului cântat. Fenomene 

lexicale ce apar în timpul cântării. Definiţii, exemple. 
- Ritmul muzical. Criterii de clasificare.  
- Ritmul copiilor. Repertoriul copiilor - clasificare. Principiile ritmului. 
- Ritmul de dans. Clasificarea dansurilor  populare  româneşti. Principiile ritmului. 
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- Ritmul aksak. Principiile ritmului, răspândire. 
- Ritmul parlando-rubato.Principiile ritmului, răspândire. 
- Forma arhitectonică. Clasificare. 
- Grilă de analiză a exemplelor muzicale folclorice (caracteristicil versului, elemente de 

limbaj, categorie folclorică) 
- Categorii ale folclorului muzical românesc. Criterii de clasificare. 
- Cântecul de leagăn. Repertoriul specific. 
- Repertoriul obiceiurilor. Repertoriul obiceiurilor de trecere (familie). Repertoriul nupţial -  

cântece ceremoniale specifice (De trei ori pe după masă, Cântecul miresei, La bărbieritul 
mirelui). Repertoriul funebru - Cântece ceremoniale specifice (bocetul, cântecul bradului, 
cântecul zorilor, verşul). 

- Repertoriul obicieiurilor de peste an: Categoriile integrate obiceiurilor de primăvară-vară 
(Paparudă, Scaloian, Lazăr, Sânzienele, Drăgaică, Cununa de la Seceriş, Sîn Toader, Lioară, 
Căluşari etc.). Categoriile integrate obiceiurilor de iarnă (obiceiul colindatului în Ajunul 
Crăciunului, în Ajunul Anului Nou; în Ajunul Bobotezei; obiceiurile de iarnă cu măşti 
animaliere) 

- Balada (cântecul bătrânesc).Tematică, caracteristici muzicale specifice. Răspândire. 
- Doina. Tematică, caracteristici muzicale specifice. Răspândire. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Alexandru T.- Muzica populară românească, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967 

 Bârlea Ov. - Metoda de cercetare a folclorului, Bucureşti, Ed. pt. Literatură, 1969 

 Bârlea Ov. - Folclorul românesc I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980 

 Brăiloiu C. - Schiţă a unei metode de folclor; în “Opere”, vol.IV, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1979 

 Brăiloiu C. - Folclorul românesc; în “Opere” vol.II, Ed. Muzicală, Bucureşti 1969 

 Brăiloiu C. - Ritmul copiilor; în “Opere” vol.I, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967 

 Ciobanu Gh. - Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie I, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974 

 Comişel E. - Folclor muzical, Ed. Did. şi Pedag. , Bucureşti, 1967 

 Comişel E. - Genurile muzicii populare româneşti - Doina în Studii de muzicologie, Ed. 

Muzicală, 1969 

 Oprea Gh., Agapie L - Folclor muzical românesc, Ed. Did. şi Pedag., Bucureşti, 1983. 

 Oprea, Gh., Folclor muzical românesc, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002. 

 Suliţeanu G. - Kinestezia şi ritmica folclorului copiilor în R.F.F. 13 (1968), nr. 3, p. 211-228. 

 

 ETNOMUZICOLOGIE 
 

- Dimitrie Cantemir – precursor al folcloristicii româneşti 

- Joseph Franz Sulzer, diplomat străin care aduce noi dovezi documentare despre obiceiurile 

românilor; 

- Teodor T. Burada - precursor al focloristicii româneşti; 

- George Breazul – personalitate enciclopedică a culturii române. Aportul la dezvoltarea metodei de 

cercetare ştiinţifică a folclorului; 

- Constantin Brăiloiu – părintele etnomuzicologiei româneşti; 

- Gheorghe Ciobanu – reprezentant al şcolii moderne de etnomuzicologie 

- Emilia Comişel – continuatoare a şcolii Brăiloiu 

- Şcoala etnomuzicologică ieşeană: Larisa Agapie, Viorel Bârleanu, Florin Bucescu 

- Speranţa Rădulescu – o abordare nonconformistă în etnomuzicologia românească.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Brăiloiu, C. - Opere, vol. I, II, IV, V, ed. îngrijită şi prefaţată de Emilia Comişel, Bucureşti, 

Editura Muzicală, 1967, 1969, 1979, 1981 
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 Breazul, George - Patrium Carmen, Craiova, Melos, Ed. Scrisul Românesc, 1941 

 Breazul, George - Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV, V, Bucureşti, Editura 

Muzicală, 1977, 1981 

 Burada, T. T. - Opere, vol. III, IV, Bucureşti, Editura Muzicală, ed. îngrijită şi prefaţată de 

Titus Moisescu, 1978, 1980 

 Cantemir, Dimitrie - Descriptio Moldaviae 

 Ciobanu, Gheorghe - Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. I-III, Bucureşti, 

Editura Muzicală, 1974, 1979, 1992 

 Comişel, Emilia - Studii de etnomuzicologie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1986 

 Cosma, Viorel - Muzicieni români, Bucureşti, Ed. Muzicală, vol. I-IX, Bucureşti, Editura 

Muzicală, 1989-2006 

 Datcu, Iordan - Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Ed. SAECULUM I.O., 1998 

 Cosma, O. Lazăr - Hronicul muzicii româneşti, vol. I, III, IV, VI, Bucureşti, Editura 

Muzicală, 1973, 1975, 1976, 1984 

 Oprea, Gheorghe - Folclor muzical românesc, Bucureşti, Editura Muzicală, 2002 

 Oprea, Gheorghe, Agapie, Larisa - Folclor muzical românesc, Bucureşti, Editura Didactică 

şi Pedagogică, 1983 

 Rădulescu, Speranţa - Cântecul: tipologie muzicală - Transilvania meridională, Editura 

Muzicală, 1990 

 Suliţeanu, Ghizela - Psihologia folclorului muzical, Bucureşti, Editura Academiei, 1980 

 Fr. J. Sulzer în Dacia Cisalpină şi transalpină, traducerea şi îngrijirea ediţiei de Gemma 

Zinveliu, Editura Muzicală a Uniunii  Compozitorilor din România, Bucureşti, 1995 

 Speranţa Rădulescu, Taraful şi acompaniamentul armonic în muzica de joc, în „Colecţia 

Naţională de Folclor”, EdituraMuzicală, Bucureşti, 1984, 724 pag. 

 Speranţa Rădulescu - Cîntecul: Tipologie muzicală. I. Transilvania meridională, în 

„Colecţia Naţională de Folclor”, EdituraMuzicală, Bucureşti, 1990, 256 pag. 

 Speranţa Rădulescu – Peisaje muzicale din România secolului  XX, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2002.  

 Speranţa Rădulescu – Muzici şi societăţi (broşură), Editura Universităţii Naţionale de 

Muzică, Bucureşti, 2012. 

 Speranţa Rădulescu – Taifasuri despre muzica ţigănească,  Editura Paideia, Bucureşti, 2004, 

reed. Editura Paideia (ediţia a II-a), 2015.  

 Speranţa Rădulescu - Din răsputeri. Glasuri şi cetere din Ţara Oaşului, Institutul Cultural 

Român, Bucureşti, 2006.  

 Speranţa Rădulescu (încolaborare cu Margaret Beissinger şi Anca Giurchescu) - Manele in 

Romania: Cultural Expression and Social Meaning in Balkan Popular Music, Rowman & 

Littlefield, 2016.  

 

 FORME ŞI ANALIZE MUZICALE 

- Formele muzicale ale Barocului:  

- Formele mici mono-, bi- şi tristrofice.  

- Rondo-ul baroc.  

- Suita instrumentală a Barocului.  

- Formele polifonice instrumentale: fuga, variaţiunea (ciaccona, passacaglia).  

- Sonata Barocului.  

- Concertul instrumental şi orchestral al Barocului.  

- Formele muzicale ale clasicilor vienezi:  

- Particularităţi de structură şi morfologie. 

- Formele mici bi-, tri- şi pentastrofice.  
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- Formele strofice mari tipice şi atipice.  

- Rondo-ul clasic. 

- Variaţiunea. Sonata. 

- Înnoiri în formele creaţiei romantice:  

- Forme strofice complexe 

- Variaţiuni libere şi de caracter 

- Sonata-poem. 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

 Bughici, Dumitru - Suita şi Sonata. Editura Muzicală, Bucureşti, 1965 

 Bughici, Dumitru - Formele muzicale. Liedul, Rondoul, Variaţiunile, Fuga, precedate de un 

ABC al formelor muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969 

 Bughici, Dumitru - Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1978  

 Herman, Vasile - Formele muzicale ale clasicilor vienezi, Conservatorul de Muzică „G. 

Dima“ Cluj, 1973 

 Herman, Vasile - Formă şi stil în noua creaţie muzicală românească, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1977 

 Herman, Vasile - Originile şi dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1982   

 Teodorescu-Ciocănea, Livia - Tratat de forme şi analize muzicale, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2005 

 Timaru, Valentin - Compendiu de forme şi analize muzicale, Braşov, Universitatea 

Transilvania, Facultatea de muzică, 1997 

 Timaru, Valentin - Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă, Editura 

Universităţii din Oradea, 2003 

 Timaru, Valentin - Dicţionar noţional şi terminologic (prolegomene ale unui curs de analiză 

muzicală), Editura Universităţii din Oradea, 2004 

 Toduţă, Sigismund - Formele muzicale ale Barocului în operele lui J.S. Bach, Editura 

Muzicală, Bucureşti. Vol. I, Forma mică mono- bi- şi tristrofică (1969); Vol. II  (în 

colaborare cu Hans Peter Türk) - 15 Invenţiuni la două voci, 15 Invenţiuni la trei voci 

(1973); Vol. III (în colaborare cu Vasile Herman) - Variaţiunea, Rondoul (1978) 

 Vasiliu, Laura - Întrepătrunderea principiilor de formă, Curs de analiză muzicală, Editura 

Artes, 2007 

 

 TEORIA MUZICII - SOLFEGIU 

Proba de “Solfegiu la prima vedere” constă în intonarea corectă şi expresivă a unei melodii 

extrase din creaţia muzicală românească sau universală sau a unei melodii create cu scop didactic - 

solfegiu - care să cuprindă atât probleme tehnice cu înalt grad de dificultate  ritmică şi intonaţională, 

cât şi stilistice. 

 

BIBLIOGRAFIE 
Colecţii, culegeri sau elaborări proprii de solfegii pentru folosinţa studenţilor din marile centre 

universitare - Bucureşti, Cluj şi Iaşi. 

 

 DIRIJAT COR 

 

- Dirijarea unei lucrări pentru cor de copii la 3 sau 2 voci, la alegerea candidatului, pe formaţia 

corală a anului de studiu. 

- Colocviu pe baza partiturii alese. 
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BIBLIOGRAFIE 

 Alexandrescu, Dragos - Ghidul dirijorului de cor bisericesc, Editura Sf.Gheorghe, 

Bucureşti, 1998 

 Bimberg S., Fredrich G. - Handbuch der Chorleitung, Deutscher Verlag fur  Musik, Leipzig, 

1981 

 Botez D.Dumitru - Tratat de cânt şi dirijat coral, I.C.E.D., Bucureşti,1982  

 Cristescu Octavian - Cântul, Ediura Muzicală, Bucureşti                                           

 Gâscă, Nicolae - Arta dirijorală. Tehnica dirijorală, Editura Didactică şi                  

Pedagogică, Bucureşti, 1982 

 Gâscă, Nicolae - Arta dirijorală. Dirijorul de cor, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 Gâscă, Nicolae - Interpretarea muzicii corale, Editura Junimea, Iasi, 2004 

 Husson, Raul - Vocea cântată, Editura Muzicală, Bucureşti, 1968 

 Marin, Constantin - Arta construcţiei şi interpretării corale, Electrecord, Bucuresti, 1983 

 Popovici, Doru - Muzica corală românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966 

 

 

BIBLIOGRAFIE  REPERTORIALĂ 

 

 Alesandrescu, Ion - Cântece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971 

 Bârleanu, Viorel - Vesel, soarele răsare. Culegere de cântece pentru copii, Editura Spiru 

Haret, Chişinău, 1994. 

 Birtalan, Jozsef - 10 coruri pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti,1970 

 Bratu, Teodor - Cântece de vitejie. Coruri şcolare, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974. 

 Comes,  Liviu - Ghicitori. Jocuri muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1979. 

 Creveniceanu, Ion Dumitru - Cântecele noastre. Antologie pentru şcolari, vol I+II, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1974 

 Creveniceanu, Ion Dumitru - Culegere de cântece şi coruri pentru clasele I-VIII, Editura 

Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1983 

 Cuclin, Dimitrie - Să ne prindem toţi copiii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983 

 Delion, Pavel - Antologie de cântece pentru 3 voci egale, Conservatorul George Enescu, 

Iaşi, 1974. 

 Delion, Pavel - Culegere de cântece pentru clasele I-VIII şi grădiniţă, Conservatorul 

G.Enescu, Iaşi, 1986 

 Delion, Pavel - Antologie de cântece şi coruri, Vol.I-III, Conservatorul G.Enescu,    Iaşi, 

1988 

 Delion, Pavel - Antologie de coruri pentru şcolari, Academia de Arte George Enescu, Iaşi, 

1994 

 Derieţeanu, George - 10 ghicitori pentru cor pe 2, 3 şi 4 voci egale, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1959 

 Eisicovici, Max - 20 coruri pentru copii, E.S.P.L.A., 1956. 

 Gherman, Liliana - Culegere de coruri preclasice la 2, 3, 4 şi 5 voci,  Conservatorul George 

Enescu, Iaşi, 1967    

 Ionescu, Nelu - Coruri pentru copii şi tineret, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967 

 Ionescu, Nelu - Coruri, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982 

 Ionescu, Valeria - Coruri pentru elevi, Editura Cerma, Bucureşti, 2002 

 Ivăşcanu, Aurel, Binder M. - Coruri pe trei voci egale, Conservatorul “G.Dima”, Cluj-

Napoca, 1972 

 Jerea, Hilda - Ramuri înflorite. Cântece pentru cor de copii cu pian, Editura Muzicală, 

Bucureşti,1974 

 Jerea, Hilda - Pui de om. 10 cântece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976  
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 Motora-Ionescu, Alma - Culegere de cântece. Manual pentru licee pedagogice, Editura 

Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1977                                                       

 Motora-Ionescu, Alma - Culegere de cântece  pentru clasele V-VIII, Editura Didactică şi  

Pedagogică, Bucureşti,1982  

 Munteanu, Viorel - Strop de ler, vol.I-II, Editua Trinitas, Iaşi, 2000 

 Paşcanu, Alexandru - Ah ce bucurie, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982 

 Petculescu, Valentin - Hora anotimpurilor; Suită pentru cor de copii, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1985     

 Popovici, Timotei - Înfloresc grădinile, Editura Muzicală, Bucureşti,1989.                                                             

 Profeta, Laurenţiu - Cântece pentru copii şi tineret, Editura Muzicală, Bucureşti, 1968 

 Râpă, Constantin - Coruri pe voci egale, Conservatorul “G.Dima” Cluj-Napoca, 1972 

 Simionescu, Ioan - Colinde şi cântece de stea, Editura Aperta, Cluj-Napoca, 1994 

 Stancu, D. Dumitru - Antologie de cântece pentru şcolari, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1969                                            

 Stancu, D. Dumitru - Dincolo de crizanteme, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969                                            

 Stancu, D. Dumitru - Povestea unui ciobănaş. Cântece  şi coruri pentru copii, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1973 

 Stancu, D. Dumitru - Avem vârsta sevei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982                                               

 Stancu, D. Dumitru - Bună dimineaţa grădiniţă, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986                                            

 Timaru, Valentin - Coruri pentru voci egale, Conservatorul “G.Dima” Cluj-Napoca, 1975 

 Timaru Valentin - 10 cântece în canon, Conservatorul “G.Dima” Cluj-Napoca, 1992.                                         

 Timiş, Vasile - Curcubeul. Cântece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971 

 Ursu, Magdalena - Culegere de cântece, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969 

 Velea, Marin - Colinde religioase, Editura Fundaţia Anastasiu, 1993 

 Vicică, Elena, Olaru, Stelian - Culegere de cântece pentru clasele I-IV, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,1964 

 Vintilă, Ion - 15 cântece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1973 

 Voiculescu,  Dan - Cântece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976 

 Voiculescu,  Dan - Prin timp. Coruri pentru copii vol. I-II, Editura Muzicală,   Bucureşti, 

1979 

 Voiculescu,  Dan - Un şirag de melodii pentru cei mai dragi copii, Editura Muzicală,   

Bucureşti, 1987 

 Voiculescu,  Dan - Ecouri. Coruri pentru copii. Editura Muzicală, Bucureşti, 1992 

 Zeman, Anton - Copilăria unui zbor. Suită pentru cor de copii, Editura Muzicală,   

Bucureşti, 1978 

 Zoltan, Aladar - Zboară cântec. 28 de cântece pentru copii, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1972 

 

 TEORIA INSTRUMENTELOR ŞI ORCHESTRAŢIE 

 

- Examen scris cu durata de 3 ore constând în orchestrarea unui fragment  dintr-o lucrare  

romantică, impresionistă sau neoclasică pentru pian.  

 

BIBLIOGRAFIE 

 Casella, Alfredo, Mortari, Virgilio - Tehnica orchestraţiei contemporane 

 Gâscă, Nicolae - Tratat de teoria instrumentelor 

 Kontoski, W. - Instrumente de percuţie 

 Korsakov, R. - Tratat de orchestraţie 

 Paşcanu, Al. - Despre instrumente muzicale 

 Popa, Aurel - De la muzica de Jazz la muzica simfonică 
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 Popa, Aurel - Instrumente de percuţie 

 Strauss, Berlioz - Tratat de orchestraţie 

 

 ARANJAMENTE SPECIFICE JAZZ-ULUI ŞI MUZICII UŞOARE  

- Examen scris cu durata de  3 ore  constând în orchestrarea unui fragment dintr-o lucrare de jazz 

sau muzică uşoară. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Casella, Alfredo, Mortari, Virgilio - Tehnica orchestrei contemporane, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1965 

 Cristinoiu, Ion - Instrumentele de percuţie în muzica de jazz, pop, rock, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1983 

 Delamont, Gordon - Modern arranging technique, Advance Music, 1997 

 Grove, Dick - Arranging concepts complete, Advance Music, 1997 

 Hagen, Earle - Advanced techniques for film scoring - Advance Music, 1997 

 Korsakov, Rimski - Tratat de orchestraţie, Editura Muzicală, Bucureşti, 1960 

 Kramme, E. Hans, Kiesant, Günter - Das Schlagzeug in Pop, Rock und Jazz, VEB 

Deutscher Verlag für Musik Leipzig, 1981 

 Paşcanu, Alexandru - Despre  instrumentele muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1980 

 Popa, Aurel - De la muzica de jazz la muzica simfonică (vol. I, II, III), Editura Muzicală, 

Bucureşti, 1967 

 Sturm, Fred - The evolution of jazz arranging, Advance music, 1997 

 

 DIRIJAT COR ACADEMIC 

 

Susţinerea, în calitate de dirijor, a unui concert coral-parte de concert cu un program reprezentativ 

pentru cel puţin trei stiluri componistice. 

 

 DIRIJAT ORCHESTRĂ 

Susţinerea, în calitate de dirijor, a unui concert  simfonic-parte de concert  cu orchestra facultăţii cu 

lucrări aparţinând următoarelor genuri: uvertură, concert instrumental, poem simfonic, simfonie etc. 

 

 

 TEORIA MUZICII BIZANTINE 

 

- Generalităţi despre ehuri. Genurile muzicii psaltice: diatonic de nuanţă moale şi dură, 

cromatic de nuanǎă moale şi dură. 

- Glasurile diatonice de nuanţă moale:Glasul plagal al IV-lea: cheie, caracter, gen, 

apihimă, scara şi sistemul de construcţie, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, 

formule ritmico-melodice specifice glasului. 

- Glasul I inferior: cheie, caracter, gen, apihimă, scara şi sistemul de construcţie, cadenţe, 

mărturii, atracţii melodice, ftorale, formule ritmico-melodice specifice glasului. Heruvic glas 

I săptămânal din Pa de Petru Lampadarie. Axion glas I din Pa, de Nectarie Schimonahul 

- Glasul I superior. Heruvic pentru Postul Mare Acum puterile, din Ke, de Theodor Fokaefs 

- Glasul plagal I: cheie, caracter, gen, apihimă, scara şi sistemul de construcţie, cadenţe, 

mărturii, atracţii melodice, ftorale, formule ritmico-melodice specifice glasului. Heruvic glas 

plagal I săptămânal din Pa de Petru Lampadarie. Axion glas plagal I tetrafonic din Ke de 

P.S. Nectarie Frimu. 
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- Glasul al IV-lea: scara leghetos; scara aghia pe Pa. Cheie, caracter, gen, apihimă, scara şi 

sistemul de construcţie, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, formule ritmico-

melodice specifice glasului. Heruvic glas IV aghia din Di, de Petru Lampadarie. Axion glas 

IV aghia din Di, de Nectarie Schimonahul 

- Glasurile diatonice de nuanţă dură. Generalităţi. Glasul al III-lea: cheie, caracter, gen, 

apihimă, scara şi sistemul de construcţie, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, 

formule ritmico-melodice specifice glasului. Heruvic, glas III din Ga, de ieromonah 

Grigorie; Axion duminical Vrednică eşti, în glasul III din Ga, de Teodor Fokaefs. 

- Plagalul glasului al III-lea din Ga (glas VII): cheie, caracter, gen, apihimă, scara şi 

sistemul de construcţie, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, formule ritmico-

melodice specifice glasului. Voscreasna glasului VII (plagalul glasului III), de Macarie 

Ieromonahul. 

- Plagalul glasului al III-lea varis diatonic simplu din Zo. Heruvic săptămânal în glasul 

plagal III varis, din Zo de Petru Lampadarie 

- Plagalul glasului al III-lea varis tetrafonic din Zo. Antifonul II în glasul plagal al III-lea 

varis tetrafonic din Zo, tradus de P. S. Nectarie Frimu 

- Plagalul glasului al III-lea varis heptafonic din zo agem. Axion duminical, din varis zo 

agem, de Theodor Fokaefs 

- Glasurile cromatice moi şi dure. Glasul al II-lea cromatic moale din Di: cheie, caracter, 

gen, apihimă, scara şi sistemul de construcţie, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, 

formule ritmico-melodice specifice glasului. Heruvic duminical în glasul al II-lea din Di, de 

Ieromonah Grigorie. 

- Glasul al II-lea cromatic median din Vu. Caracteristici. Scară, cadenţe.Axion Cuvine-se 

cu adevărat, glas II median, de Nectarie Schimonahul. 

- Plagalul glasului al II-lea cromatic dur din Pa (glasul VI): cheie, caracter, gen, apihimă, 

scara şi sistemul de construcţie, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, formule ritmico-

melodice specifice glasului. Heruvic duminical în plagalul glasului al II-lea din Pa (glas VI), 

de Hurmuz Hartofilax. Axion duminical glas plagal II din Pa, de Theodor Fokaefs. 

- Plagalul glasului al IV-lea (glasul VIII): cheie, caracter, gen, apihimă, scara și sistemul de 

construcție, cadenţe, mărturii, atracţii melodice, ftorale, formule ritmico-melodice specifice 

glasului. Heruvic săptămânal - plagalul glasului IV (glas VIII) din Ni, de Petru Lampadarie. 

Axion plagalul glasului IV (glas VIII) din Ni, de Nectarie Schimonahul. 
 

BIBLIOGRAFIE 

 Gr. Panţiru – Notaţia şi ehurile muzicii bizantine, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971 

 Georgios Konstantinou, Teoria şi practica muzicii bisericeşti, traducere şi îngrijire ediţie de 

Adrian Sîrbu, ediţia a II-a, Iaşi, Asociaţia Culturală Byzantion, 2012 

 Stelian Ionaşcu, Gramatica muzicii psaltice pentru seminariile teologice şi şcolile de 

cântăreţi, Bucureşti, Ed. Sophia, 2006 

 Buchet muzical athonit, Dumnezeiasca Liturghie, Ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. 

Evanghelismos, 2009 

 Buchet muzical athonit, Cântărileutreniei, vol. III, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2007 

 Buchet muzical athonit, Cântările vecerniei, vol. III, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2008 

 Buchet muzical athonit,  Stihirarul, vol. 7, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2007 

 Buchet muzical athonit,  vol. 8, Petru G. Filanthidis, Doxastarul, tomul I, Bucureşti, Ed. 

Evanghelismos, 2006 

 Macarie Ieromonahul, Anastasimatar, Bucureşti, Ed. Editura Bizantină & Fundaţia 

Stavropoleos, Bucureşti,  2002 

 Theodor Stupcanu,  Anastasimatar, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1929 
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 Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti, Bucureşti, Ed. Institului Biblic şi de 

Misiune Ortodoxă, 1999 

 

 

 PALEOGRAFIE  MUZICALĂ  BIZANTINĂ 

- Epocile notaţiei bizantine. Periodizare. Generalităţi.  

- Notaţia ekfonetică. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. Contribuţia lui Grigore Panţiru la 

cunoaşterea notaţiei ekfonetice. 

- Notaţia medie - bizantină şi contribuţia părintelui I. D. Petrescu la descifrarea acesteia. 

- “Mărturiile” în notaţia medie - bizantină. Aspecte din manuscrisul IV 39 B.C.U. Iaşi 

- Epoca notaţiei “cucuzeliene” (sec. XV-XIX). Înmulţirea semnelor hiromonice. Intervalele. 

Referiri asupra sistemului modal. 

- Manuscrisele Şcolii muzicale de la Putna. Realizările remarcabile ale bizantinologilor - Gh. 

Ciobanu, Gr. Panţiru, Marin Ionescu, Titus Moisescu - privind depistarea şi transcrierea căutărilor 

lui Evstatie Protopsaltul şi a altor compozitori. 

- “Psaltichia rumănească” a lui Filothei sin agăi Jipei şi problema “românirii” cântărilor în secolul al  

XVIII-lea. Contribuţia lui S. Barbu-Bucur la studierea  aprofundată a acestei epoci. 

- “Românirea” cântărilor în Moldova. Iosif Monahul, Visarion, Dimitrie Suceveanul - reprezentanţi 

importanţi pentru acest spaţiu geografic. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Panţiru, Gr. - Notaţia şi ehurile muzicii bizantine, Bucureşti, 1971, (partea I) 

 Panţiru, Gr. - Lecţionarul evanghelic de la Iaşi, Bucureşti, 1982 

 Petrescu, I.D. - Etudes de Paleographie musicale byzantine, Bucureşti, 1967 

 Petrescu, I. D. - Studii de paleografie muzicală bizantină, vol.II, Bucureşti, 1984 

 Barbu-Bucur, S. - Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1989 

 Barbu-Bucur, S. - Elemente teoretice la Filothei sin agăi Jipei în  S. M. XI, Bucureşti, 1976, 

în colecţia “Izvoare ale muzicii româneşti”, (vol. VII A,B,C şi D) 

 Barbu-Bucur, S. - Filothei sin agăi Jipei - Psaltichie rumănească. Izvoare ale muzicii 

româneşti, vol. III, vol. III B, IV, V, VI. - Transcripto -  Scoala muzicală de la Putna - P. II, 

Stihiar, 1984 

 Moisescu, Titus - Prolegomene bizantine, Bucureşti, 1985 

 Moisescu, Titus - Muzica bizantină în spaţiul cultural românesc, Bucureşti, 1996 

 Moisescu, Titus - Manuscrisul de la Dobrovăţ, Bucureşti, 1994, (Izvoare ale muzicii, vol. 

XI). 

 Ciobanu, Gh. - Studii de etnomuzicologie, vol.I, 1974, vol. II, 1979, vol.III, 1992 

 Giuleanu, Victor - Melodica bizantină, Bucureşti, 1981 

 

 

3.2. NOTAREA  

 

Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Nota 

minimă de promovare pentru fiecare probă fiind 5,00 (cinci). 

Nota la lucrarea de licenţă se acordă de comisie, la recomandarea conducătorului lucrării, pe 

baza susţinerii acesteia în plenul comisiei. Fiecare membru al comisiei acordă o notă de la 1 la 10, 

nota finală la lucrare fiind media aritmetică a acestor note, media minimă fiind 5,00 (cinci). 

Media examenului de licenţă este media aritmetică a mediei notelor obţinute la examene şi 

nota obţinută la susţinerea lucrării. Media probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor  

,acordate de membrii comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se 

determină cu două zecimale, fără rotunjire. 
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Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu 

este publică. 

Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase). 

 Rezultatele fiecărei probe precum şi media examenului de licenţă se aduc la cunoştinţa 

candidaţilor prin afişare, în termen de 48 de ore de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultǎţii şi 

pe pagina web a UNAGE. 

 

 CRITERII DE NOTARE 

 

 ISTORIA MUZICII - scris (3 ore) 

 

- Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorţi din cinci variante propuse de comisie. 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va  avea la bază următoarele criterii: 

o Cantitatea şi valoarea informaţiilor obţinute în urma parcurgerii bibliografiei.. ..3 puncte 

o Capacitatea de sinteză în expunerea datelor şi ideilor..............................................3 puncte 

o Valorizarea informaţiilor şi a elementelor de cultură muzicală................................2 puncte 

o Calitatea stilului.........................................................................................................1 punct 

o Din oficiu...................................................................................................................1 punct 

           TOTAL = 10 puncte 

 FOLCLOR MUZICAL - scris (3 ore) 

 

- Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorţi din cinci variante propuse de comisie. 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii: 

o Asimilarea cunoştinţelor, modul de înţelegere a problematicii culturii populare  

.......................................................................................................................... 3 puncte 

o Capacitatea de sinteză.........................................................................................2 puncte 

o Corectitudinea analizei exemplului folcloric (elementele de limbaj muzical şi categoria 

folclorică) ...........................................................................................................3 puncte 

o Calitatea stilului...................................................................................................1 punct 

o Din oficiu.............................................................................................................1 punct 

                       TOTAL = 10 puncte 

 

 ANALIZE MUZICALE - scris (3 ore) 

 

- Examenul va consta într-o analiză pe bază de audiţie muzicală şi partitură: 

a) audiţia se va repeta de trei ori 

b) timp de lucru: 3 ore 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii:  

o Recunoaşterea corectă a formei.........................................................................3 puncte 

o Capacitatea de detaliere morfologică şi structurală ........................................3 puncte 

o Capacitatea de interpretare stilistică...................................................................3 puncte 

o Din oficiu............................................................................................................1 punct  

      TOTAL = 10 puncte 

 

 ETNOMUZICOLOGIE  
 

- Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorţi din tematică anunţată, din cinci variante propuse de 

comisie. 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii: 

o Asimilarea cunoştinţelor, modul de înţelegere a problematicii culturii populare 

.............................................................................................................................3 puncte 

o Capacitatea de sinteză..........................................................................................2 puncte 



Sesiunea iunie-iulie 2018 19 

o Corectitudinea analizei exemplului folcloric (elementele de limbaj muzical şi categoria 

folclorică) ............................................................................................................3 puncte 

o Calitatea expunerii................................................................................................1 punct 

o Din oficiu .............................................................................................................1 punct 

                        TOTAL = 10 puncte 

 

 TEORIA INSTRUMENTELOR SI ORCHESTRATIE 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii: 

o Alegerea judicioasă a instrumentaţiei temelor conducătoare...............................3 puncte 

o Creativitate şi inventivitate în instrumentarea formulelor de  acompaniament....2 puncte 

o Respectarea unor dublaje instrumentale încetăţenite în muzica romantică ......2 puncte 

o Încadrarea instrumentaţiei în registrele optime....................................................2 puncte 

o Din oficiu.............................................................................................................1 punct 

        TOTAL = 10 puncte 

 ARANJAMENTE JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ 

- Aprecierea se face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii: 

o Alegerea judicioasă a instrumentaţiei....................................................................3 puncte 

o Creativitate şi inventivitate în orchestrarea acompaniamentului şi a temelor 

conducătoare........................................................................................................4 puncte 

o Încadrarea instrumentaţiei în registre optime.......................................................2 puncte 

o Din oficiu.............................................................................................................1 punct 

             TOTAL = 10 puncte 

 SOLFEGIU LA PRIMA VEDERE 

- Examenul se va desfăşura pe bază de bilete extrase de candidaţi, iar răspunsul este obligatoriu, 

solfegiul neputând fi schimbat. 

- În cazul în care candidatul refuză să răspundă, primeşte din oficiu nota 1 (unu). 

- Candidaţii programaţi la răspuns, câte 4 pe oră, au timp să privească solfegiul, dar nu au voie să-l 

intoneze în prealabil. 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii: 

o Corectitudinea intonaţiei...................................................................................4 puncte  

o Corectitudinea execuţiei ritmice şi a tactării măsurii........................................4 puncte 

o Expresivitatea execuţiei.................................................................................. ..1 punct  

o Din oficiu......................................................................................................... .1 punct 

        TOTAL = 10 puncte 

 

 DIRIJAT CORAL 

o Tehnica dirijorală.................................................................................................2 puncte 

o Modalitatea de lucru cu ansamblul......................................................................1 punct 

o Modul de sesizare a greşelilor..............................................................................1 punct 

o Modalitatea de corectare.......................................................................................1 punct 

o Realizarea dinamică şi agogică.............................................................................1 punct 

o Expresivitatea textului...........................................................................................1 punct  

o Realizarea sonorităţii de ansamblu........................................................................1 punct 

o Plasticitatea imaginilor muzicale corelate cu plasticitatea gestului dirijoral.......1 punct 

o Din oficiu...............................................................................................................1 punct 

   TOTAL = 10 puncte  

 

 DIRIJAT COR ACADEMIC/DIRIJAT ORCHESTRĂ 

o Tehnica dirijorală.....................................3 puncte 

o Realizarea dramaturgiei sonore...............2 puncte 

o Realizarea sonorităţii de ansamblu ........2 puncte 
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o Adecvarea stilistică a interpretării...........2 puncte 

o Din oficiu..................................................1 punct 

                                                          TOTAL = 10 puncte 

 

 

 TEORIA MUZICII BIZANTINE 

o Absolvenţii vor interpreta, cu tactare, piesele din repertoriul impus, explicând apoi 

caracteristicile glasului şi analizând planurile modale ale pieselor interpretate. 

o Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii:  

o Interpretare…………………….6 puncte 

o Prezentare teoretică……………3 puncte 

o Din oficiu………………………1 punct 

TOTAL = 10 puncte 

  

 

 PALEOGRAFIE MUZICALĂ BIZANTINĂ - scris (3 ore) 

 

- Examenul constă din transcrierea unei cântări bizantine din notaţie hrisanticǎ (neumatică) în 

notaţie lineară şi din analiza stilisticǎ a acesteia. 

- Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorţi din cinci variante propuse de comisie. 

- Aprecierea se va face prin note de la 10 la 1 şi va avea la bază următoarele criterii: 

o Corectitudinea prezentării teoretice…….3 puncte 

o Corectitudinea transcrierii ……………...3 puncte 

o Corectitudinea analizei stilistice………...3 puncte 

o Din oficiu………………………………...1 punct 

TOTAL: 10 puncte 

 

 

 PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

 

La aprecierea lucrării de Licenţă vor fi luate în consideraţie următoarele criterii: 

o Cantitatea şi valoarea informaţiilor cuprinse în lucrare ....................................3 puncte 

o Capacitatea de sinteză şi logica expunerii..........................................................3 puncte 

o Calitatea susţinerii: precizia terminologiei şi valoarea ştiinţifică a acesteia, cursivitatea 

expunerii, coerenţa înlănţuirii ideilor ................................................................3 puncte 

o Din oficiu...........................................................................................................1 punct  

           TOTAL = 10 puncte 

 

4. CONTESTAŢII 

Eventualele contestaţii (la probele scrise) în legătură cu rezultatele examenului de licenţă se vor 

depune la secretariatul Facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se vor 

rezolva de către comisia de contestaţii a examenului de licenţă în termen de 48 de ore. 

Rezultatul rămâne definitiv. 

 

  

          Decan,  

Prof. univ. dr. Tatiana Pocinoc 
 


