
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Teologie  

1.3. Departamentul  de Teologie Ortodoxă  

1.4. Domeniul de studii Teologie  

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CITIRE DE PARTITURI 2.2. Cod disciplină MR 308 

2.3. Titularul activităţii de curs ȘUȘMAN DRAGOȘ 

2.4. Titularul activităţii de seminar ȘUȘMAN DRAGOȘ 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul V,VI 2.7. Tipul de 

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

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

săptămână 

Sem. V: 2 

Sem VI: 2 

din care: 3.2.  

Curs  
0 3.3. seminar/laborator 2 

2 

3.4. Total ore din planul 

de învăţământ 
56 din care: 3.5.  

Curs  
 3.6. seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 8 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore 42 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum - 

4.2. De competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului - 

5.2. De desfăşurarea a seminarului/laboratorului - 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

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



 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu solfegierea; asimilarea regulilor elementare de 

solfegiu;                                                                                                                                       

O cunoaştere temeinică a citirii de partituri înlesneşte accesul la beletristica 

muzicală, la aprofundarea diferitelor partituri orchestrale sau corale şi la 

aflarea sensurilor adânci ale acestora,.                                                                                   

O cunoaştere aprofundată acestei discipline înlesneşte cunoaşterea muzicii în 

ansamblul ei. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

- Cunoaşterea citirii de partituri îl va ajuta pe student  să afle sensurile adânci 

ale muzicii;                                                                                                                                                     

-Citirea de partituri îl va ajuta  pe student în studiul artei bisericeşti şi în 

studiul celorlalte discipline muzicale.                                                                                                                            

-îi vor lărgi orizontul cultural de care are neapărată nevoie în muzică.                     

-Cursul de Citire de partituri îl va ajuta pe student să deprindă noţiunile 

elementare, care îi vor permite accesul la analiza unor partituri mai simple 

sau mai complexe. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1  Curs  Metode de 

predare 

Observaţii 

 

1. Obiectul disciplinei şi locul ei între disciplinele muzicale 

2. Partitura muzicală: privire cronologică, particularităţi stilistice 

3. Cheile muzicale: privire istorică 

4. Instrumentele şi vocile care utilizează cheile Do. 

5. Instrumentele şi vocile care utilizează cheile Fa. 

6. Partitura vocală: caracteristici, evoluţie istorică 

7. Partitura instrumentală: particularităţi, evoluţie istorică 

8. Familii de instrumente muzicale şi notarea lor în partitură 

9. Cvartetul de coarde: caracteristici, notarea în partitură 

10. Orchestra barocă: caracteristici, particularităţi de scriitură  

11. Basul cifrat 

12. Orchestra clasică: caracteristici, particularităţi de scriitură 

13. Orchestra romantică: caracteristici, particularităţi de scriitură 

14. Orchestra secolului XX: caracteristici, particularităţi de scriitură 

15. Instrumentele transpozitorii ale orchestrei simfonice. Consideraţii 

generale 

16. Instrumentele transpozitorii în Sib 

17. Instrumentele transpozitorii în La/Lab 

18. Instrumentele transpozitorii în Re 

19. Instrumentele transpozitorii în Fa 

20. Instrumentele transpozitorii în Sol 

21. Instrumentele transpozitorii în Mib 

22. Reducţia pentru pian: necesitate, principii de realizare 

23. Principii de realizare ale reducţiei pentru pian în cazul partiturilor corale 

24. Principii de realizare ale reducţiei pentru pian în cazul partiturilor 

instrumentale camerale 

25. Principii de realizare ale reducţiei pentru pian în cazul partiturilor 

orchestrale 

26. Particularităţi în întocmirea reducţiei pentru pian în cazul partiturilor 

secolului XX 

27. Reducţiile pentru pian ale pieselor corale şi orchestrale inspirate din 

folclor sau din muzica bizantină 

28. Privire de ansamblu asupra rolului disciplinei citire de partituri în 

Prelegere,                                                  

Discuţii pe 

partituri,                              

Analize,                                                  

Explicații                                                    

Aplicații  

 



conturarea profilului profesional al unui muzician 

 

SEMINAR: 

1. Cunoaşterea instrumentelor orchestrei simfonice: Orchestra barocă, 

clasică, romantică şi orchestra secolului XX 

2. Partitura orchestrală: familii de instrumente muzicale şi locul 

(plasarea, orânduirea) lor pe pagina unei partituri. Specificităţi de notaţie. Reducţia 

pentru pian. 

3. Citire de partituri. Citirea „prima vista” şi specificul problemei. 

4. Instrumentele transpozitorii ale orchestrei de astăzi: instrumentele 

transpozitorii în Fa, Sib, La, Mib, Sol, Re. Cunoaşterea procedurilor şi formarea 

tehnicii de a citi în diferite transpoziţii. 

5. Cheile muzicale. Cheile Sol, Fa şi Do. Instrumentele şi vocile care 

folosesc cheile Do.  

6. Cheia Do de alto. Exemple muzicale la 2-3 voci: cheia alto cu cheia 

Sol. Schimbări de chei. 

7. Cheia Do de alto. Exemple muzicale la 2-3 voci. Cheia alto cu cheia 

Fa. Schimbări de chei. 

8. Cheia Do de alto. Exemple muzicale la 2-3 voci: cheia alto cu cheile 

Sol şi Fa. Schimbări de chei. 

9. Cheia Do de tenor. Exemple muzicale la 3 voci: cheia de tenor cu 

cheia Sol. Schimbări de chei. 

10. Cheia Do de tenor. Exemple muzicale la 3 voci: cheia de tenor cu 

cheia Fa. Schimbări de chei. Reducţii pentru pian. 

11. Cheia Do de tenor. Exemple muzicale la 3-4 voci: cheia de tenor cu 

cheile Sol şi Fa. Schimbări de chei. Citire de partituri în cheile Sol, Fa, cheia Do de 

alto şi cheia Do de tenor. Exerciţii de transcriere.  

12. Cheia Do de sopran. Citirea unor exemple muzicale la 2-3 voci în 

cheile Sol, Fa, cheile Do de sopran, alto şi tenor. 

13. Cheia Do de mezzosopran. Exemple muzicale la 3-4 voci în cheile 

Sol, Fa, cheile Do de sopran, mezzosopran, alto şi tenor. Exerciţii de transcriere 

dintr-o cheie în alta.  

14. Cheile Fa şi cheile Do. Însumarea teoriei şi a practicii citirii în cheile 

Do, Sol şi Fa. Exerciţii de citire a unor partituri camerale şi orchestrale. Exerciţii de 

transcriere.  

15. Instrumentele transpozitorii ale orchestrei simfonice: transpoziţii în 

Fa, Re, Sib, La, Mib, Sol. 

16. Întocmirea reducţiei pentru pian. 

17. Citirea la pian a cvartetelor de coarde. Specificul citirii „prima 

vista”. 

18. Transpoziţia în Sib. Citirea unor partituri camerale şi orchestrale 

care includ instrumente transpozitorii în Sib.  

19. Transpoziţia în Re. Citirea unor partituri camerale şi orchestrale care 

includ instrumente transpozitorii în Re şi Sib. 

20. Transpoziţia în Fa. Citirea unor partituri camerale şi orchestrale care 

includ instrumente transpozitorii în Fa, Re şi Sib. 

21. Transpoziţia în La/Lab. Citirea unor partituri camerale şi orchestrale 

care includ instrumente transpozitorii în La/Lab, Fa, Re şi Sib. 

22. Transpoziţia în Mi/Mib. Citirea unor partituri camerale şi orchestrale 

care includ instrumente transpozitorii în Mi/Mib, La, Fa, Re şi Sib. 

23. Citirea diferitelor transpoziţii şi partituri camerale şi orchestrale care 

includ instrumente transpozitorii în Mi/Mib, La, Fa, Re şi Sib.  

24. Citirea unor partituri care includ cheile Do de alto, tenor, sopran şi 

diferite instrumente transpozitorii. 



25. Citirea chiavetta. 

26. Basul cifrat. 

27. Citirea „prima vista” a unor partituri camerale şi orchestrale în 

transpoziţie învăţate.  

28. Citirea unor cvartete şi partituri camerale şi orchestrale în cheile şi 

transpoziţiile învăţate. 
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală -  

- 

 
- - 

- 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Orală 100 % 

 Activitate la seminar - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

• Cursul practic de Citire de partituri îi va ușura munca de citire structurală a partiturilor;                                                                   

• Cursul de Citire de partituri îl va ajuta pe student  în studiul celorlalte discipline muzicale;                                                            

• Îl va ajuta pe student în studiul general al muzicii. 

 

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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