
 

FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE ORTODOXĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Muzică Religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ARMONIE 2.2. Cod disciplină MR 202 

2.3. Titularul activităţii de curs IRIMIE DELIA 

2.4. Titularul activităţii de seminar ŞUŞMAN DRAGOŞ 

2.5. Anul de studiu II,III 2.6. 

Semestrul 
III,IV,V.VI 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O, 

FD 

 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
104 din care: 3.5. curs 52 

  

3.6. seminar/laborator 52 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 100 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 100 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 70 

Tutoriat 3 

Examinări 8 

Alte activităţi (exersări practice) 10 

 

3.7 Total ore studiu individual 291 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 104 

3.9 Total ore 395 

3.10 Numărul de credite 8 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Teoria muzicii (MR 101) 

4.2. De competenţe  Sistematizarea principalelor aspecte cognitive legate de 

dezvoltarea deprinderilor, abilităţilor şi capacităţilor de cunoaştere 

şi înţelegere a fenomenelor armonice muzicale  
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Videoproiector, lap-top, flipchart 

5.2. De desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă 

Pianină 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale - cunoaşterea, înţelegerera şi însuşirea practică, prin armonie, a tuturor problemelor 

de compoziţie, prin parcurgerea unor filiere metodice moderne, care să includă 

problematizarea şi modelarea unei linii melodice din punct de vedere structural 



polifonic şi vertical sonor; 

 - dezvoltarea aplicabilităţii practice a cunoştinţelor şi informaţiilor dobândite, prin 

diversificarea şi complexificarea contextelor, prin translaţia de la generalitatea şi 

abstracţiunea unor concepte, spre particularizarea şi concretizarea stilistică a acestora;  

- dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii prin improvizaţie şi diferite procedee 

combinatorii, care să articuleze în mod organic problemele armonice.  

- dezvoltarea capacităţii de concepere şi elaborare melodii şi armonizări proprii. 

Competenţe transversale Aplicarea regulilor armonice  şi respectarea principiilor şi a normelor acestei 

discipline 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Programa analitică a disciplinei ARMONIE porneşte de la necesitatea formării 

muzicianului-pedagog din perspectiva cunoaşterii cât mai cuprinzătoare a 

limbajelor componistice care stau la baza diferitelor stiluri şi curente muzicale.  
 

7.2 Obiectivele specifice  Problemele supuse investigaţiei vizează, pe de o parte, abordarea sistemică a 

unui vast câmp informaţional. 

 În viziunea de ansamblu asupra evoluţiei limbajului muzical se acordă un loc 

aparte muzicii clasice considerând că această perioadă de creaţie – având reguli 

precise în istoria muzicii – îşi are propriile decantări axiologice. 

 Finalitatea practică a cursului este asigurată de legătura directă, permanentă cu 

textul muzical, teoria muzicii, cu tehnici complementare de percepţie şi 

reprezentare a imaginii sonore, demers indispensabil oricărui muzician.  
 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Metode de predare Observaţii 

1. Obiectul armoniei 
2. Acordurile treptelor principale în stare directă  
3. Conducerea vocilor 
4. Cadenţe  
5. Înlănţuirea severă (armonică) a treptelor principale în stare 

directă 
6. Schimbul de poziţie 
7. Înlănţuirea liberă (melodică) 
8. Basul cifrat 
9. Răsturnarea acordului de trei sunete – Sextacordul 
10. Sextacorduri prin note melodice aparent disonante 
11. Cvartsextacordul 
12. Acordul de septimă al dominantei 
13. Răsturnările acordului de septimă al dominantei 
14. Rezolvări atipice ale acordului de septimă al dominantei 
15. Acordul de nonă al dominantei 
16. Răsturnările acordului de nonă al dominantei 
17. Treptele secundare – treapta a II-a 
18. Treptele secundare – treapta a VI-a 
19. Treptele secundare – treapta a III-a 
20. Treptele secundare – treapta a VII-a 
21. Acorduri de septimă pe treptele I şi IV în major 
22. Secvenţe armonice treptat descendente în major 
23. Secvenţe treptat ascendente în major 
24. Secvenţe descendente la interval de terţă în major 
25. Secvenţe ascendente la interval de terţă în major 
26. Majorul armonic (subdominanta minoră, împrumutul din 

omonimă) 

Explicaţia                                       

Conversaţia                                 

Interacționarea  

Aplicaţii 

 



27. Minorul natural (eolic) 
28. Acorduri de septimă pe treptele I şi IV în minor 
29. Minorul melodic 
30. Secvenţe armonice treptat descendente în minor 
31. Hemiola 
32. Note melodice efectiv disonante 
33. Nota de schimb 
34. Nota de pasaj 
35. Întârzierea 
36. Anticipaţia 
37. Pedala 
38. Aspecte atipice ale notelor melodice 
39. Modulaţia spre tonalităţile înrudite de gradul I 
40. Modulaţia diatonică spre tonalităţile înrudite de gradul II 
41. Modulaţia diatonică spre tonalităţile îndepărtate 
42. Analiza armonică 

8.2. Seminar 
1. Scriitura la patru voci 
2. Distribuţiile treptelor principale în stare directă 
3. Poziţiile treptelor principale în stare directă 
4. Cadenţa autentică I-V-I 
5. Cadenţa plagală I-IV-I 
6. Cadenţa autentică compusă I-IV-V-I 
7. Semicadenţa I-V; IV-V 
8. Basul dat 
9. Sopranul dat 
10. Funcţiuni date 
11. Înlănţuirile cu schimbul de poziţie 
12. Renunţarea parţială la mersul treptat, menţinerea notei comune 
13. Renunţarea la mersul treptat şi la nota comună 
14. Dublarea sau suprimarea cvintei 
15. Tratarea atipică a sensibilei în cadrul acordurilor de încheiere 
16. Tratarea anacruzei 
17. Utilizarea sextacordurilor 
18. Sextacorduri aparent disonante, prin note de schimb 
19. Sextacorduri aparent disonante, prin note de pasaj 
20. Sextacorduri aparent disonante, prin întârzieri 
21. Cvartsextacordul de arpegiu 
22. Cvartsextacordul de pasaj 
23. Cvartsextacordul de schimb 
24. Cvartsextacordul de întârziere 
25. Rezolvarea acordului de septimă al dominantei în stare directă 
26. Posibilităţi de introducere a septimei 
27. Răsturnările acordului de septimă al dominantei: cvintsextacordul 
28. Răsturnările acordului de septimă al dominantei: terţcvartacordul 
29. Răsturnările acordului de septimă al dominantei: secundacordul 
30. Acordul de nonă al dominantei – aplicaţii practice 
31. Acordurile treptelor secundare – aplicaţii practice (1) 
32. Acordurile treptelor secundare – aplicaţii practice (2) 
33. Secvenţe armonice în major – aplicaţii practice (1) 
34. Secvenţe armonice în major – aplicaţii practice (2) 
35. Înlănţuiri armonice în minorul natural 



36. Înlănţuiri armonice în minorul melodic 
37. Secvenţe armonice în minor – aplicaţii practice    
38. Note melodice efectiv disonante – aplicaţii practice (1) 
39. Note melodice efectiv disonante – aplicaţii practice (2) 
40. Modulaţia diatonică spre tonalităţile apropiate 
41. Modulaţia diatonică spre tonalităţile îndepărtate 
42. Analiza armonică – aplicaţii practice 

8.3. Bibliografie 
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2. Jagamas, Ioan, Unele observaţii privitoare la geneza şi structura cvartsextacordului, în Lucrări de 

muzicologie, vol. 1, Cluj, 1965.   
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4. Negrea, Marţian, Tratat de armonie, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1958. 

5. Paşcanu, Alexandru, Armonia, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.  

6. Toduţă, Sigismund, Formele muzicale ale Barocului în operele lui J. S. Bach, vol. I, II, III, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1969, 1973, 1978. 

7. Türk, Hans Peter, Armonia tonal-funcţională, vol. I – Armonia diatonică nemodulantă, Ed. Universităţii 

Emanuel din Oradea, Oradea, 2002.  

8. Türk, Hans Peter, Armonia tonal-funcţională, vol. II – Modulaţia diatonică şi armonia cromatică, Ed. 

Universităţii Emanuel din Oradea, Oradea, 2005.  

9. Türk, Hans Peter, Cvintele lui Mozart, în Lucrări de muzicologie, vol. 8-9, Conservatorul de Muzică „G. 

Dima”, Cluj, 1979.  

10. Voiculescu, Dan, Asupra nomenclaturii şi clasificării sunetelor străine de acord, în Lucrări de muzicologie, 

vol. VII, Cluj, 1971. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Relaţionarea  cu muzica prin armonie; legătura dintre melodic - armonic şi polifonic.  
 

 

10. Evaluare 

- examen / colocviu / lucrări practice  50 %  

- activităţi aplicative: seminar / laborator / lucrări practice  25 %  

- probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu, portofoliu, proiect)  25 %  

- alte activităţi (precizaţi):…………………………………………………………….  0 %  
 

10.6 Standard de performanţă:  

Standarde minime pentru nota 5: însuşirea noţiunilor de bază în vederea armonizării la 2, 3 şi 4 voci 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 25.06.2013     ……………..……….           …………………………. 

 

Data avizării în catedră      Semnătura director de departament 

   3.07.2013.      ……………………. 
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