
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 
PALEOGRAFIE MUZICALĂ 

BIZANTINĂ 

2.2. Cod disciplină MR 105 

2.3. Titularul activităţii de curs CHIRCEV ELENA 

2.4. Titularul activităţii de seminar CHIRCEV ELENA 

2.5. Anul de 

studiu 
I,II 

 

 

2.6. 

Semestrul 
I,II,III,IV 2.7. Tipul de 

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

disciplinei (O – obligatorie, Op 

– opţională, F – facultativă) 

O, 

SP 

 

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 
112 din care: 3.5. curs 56 3.6. seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 80 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 96 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 80 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi (exersări practice) 6 

 

3.7 Total ore studiu individual 268 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 108 

3.9 Total ore pe semestru 28 

3.10 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Teoria muzicii liniare 

4.2. De competenţe 
Teoria muzicii bizantine 

 

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 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale a)Cunoasterea si întelegerea: 

-semiografiei ecfonetice; 



-semiografiei paleobizantine, medio-, neobizantine; 

-utilizarea corectă a termenilor de specialitate. 

b.Explicare si interpretare: 

-realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii: cunoaşterea diferenţelor 

dintre diferitele tipuri de notaţie bizantină. 

2.Tehnice / profesionale 

-capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite prin: 

c)aplicarea corectă a metodei de transcriere în notaţie liniară a diverselor tipuri 

de semiografii bizantine 

d)formarea deprinderilor de solfegiere după neumele bizantine şi după 

transcrierile liniare; 

-abilităţi de cercetare a manuscriselor muzicale de tip bizantin, creativitate. 

Competenţe transversale Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini 

responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a 

propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

-însuşirea caracteristicilor şi a particularităţilor de notare muzicală ecfonetică; 

-însuşirea caracteristicilor şi particularităţilor de notare muzicală neumatică 

bizantină, pe epoci (paleo-, medio- şi neobizantină); 

-formarea deprinderilor de transcriere a unor melodii religioase din 

manuscrisele antehrisantice (sec. X-XVIII) 

-formarea deprinderilor de intonare ale melodiilor transcrise din notaţiile vechi 

bizantine (paralaghie) 

7.2 Obiectivele specifice -cunoaşte şi poate aplica conceptul de lucrare liturgică; 

-definirea tainelor de restaurare din punct de vedere teoretic; 

-cunoaşterea practică a lucrărilor liturgic-sacramentale opretae de cler în 

situaţia bolnavilor; 

-dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice cu privire la aplicabilitatea 

acestor lucrări în diverse situaţii concrete. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs şi seminar Metode de predare Observaţii 

I. Notaţia ecfonetică. 

-Semne simple şi semne compuse. (6h) 

-Aportul lui Grigorie Panţiru la descifrarea semnelor ecfonetice din 

Lecţionarul Evanghelic de le Iaşi (Ms. 160, BCU „M. Eminescu”, 

Iaşi) (6h) 

-Exerciţii privind notaţia ecfonetică, utilizând facsimile după 

manuscrisul Ms. 160 de la Iaşi (8h) 

-II. Notaţia bizantină 

A. Notaţia paleobizantină (secolele IX-XII) 

Diferite şcoli şi stiluri de notaţie bizantină. Codici. Clasificarea 

semnelor paleobizantine: Semnele somata. Semnele pnevmata (4h) 

-Semnele ritmice şi dinamice (4h) 

-Transcrierea cântărilor paleobizantine, problemă de mare dificultate. 

Exerciţii (interpretare şi scriere) (8h) 

 

-B. Notaţia medie-bizantină (sec. XII-XIV) 

-explicaţia,  

-observaţia,  

-comparaţia 

-exerciţiul 

 



Semnele SOMATA şi semnele PNEVMATA (4h) 

-Semnele hironomice (marile ipostaze): semnele ritmice, de expresie 

şi dinamice. (4h) 

-Mărturiile în perioada medie-bizantină (4h) 

-Transcriere şi paralaghie din textele medio-bizantine transcrise de 

Gr. Panţiru şi Ioan D. Petrescu, (Stihira la 14 septembrie, din Ms. 

953, cântarea „Simeron o Hristos”, transcriere de I. D. Petrescu; 

Stihira Veseleşte-te cetatea Tesalonicului din Ms. IV-34, Stihirar, 

BCU) (4h) 

-C. Notaţia neo-bizantină sau „cucuzeliană” (sec. XV-XVIII) 

Caracterizarea notaţiei în această perioadă. Asemănări şi diferenţe 

faţă de notaţia mediobizantină (4h) 

-Semnele hironomice. Deosebiri faţă de notaţia mediobizantină (2h) 

-Exerciţii de transcriere a cântărilor din manuscrise putnene sau 

aparţinând vestitei şcoli de la Putna (2h) 

-Paralaghisirea unor cântări din această perioadă (4h): 

-Imn în cinstea Sfântului Ioan cel Nou (traducere de Gr. Panţiru) de 

Evstatie, Protopsaltul Mânăstirii Putna (judeţul Suceava) 

-Aghios o Theos, de Evstatie protopsaltul Putnei 

-Cântări din Ms. A. Toma, transcriere de Gr. Panţiru, 

-Cântări din volumul Şcoala de la Putna, Transcripta vol III, 1984, 

transcrieri realizate de Marin Ionescu, Gh. Ciobanu, Titus Moisescu; 

-Clasificarea tipurilor de manuscrise muzicale psaltice (8s) 

-Metode de studiere a unui manuscris în viziunea unor diferiţi 

cercetători:Gr.Stathis,S.B.Bucur,Vasile Vasile,Florin Bucescu(6s) 

-Catal. manuscriselor de muzică sacră din Moldova sec.XI-XX(2s) 

-Studierea manuscriselor în diferite notaţii: ecfonetică, 

mediobizantină, cucuzeliană, hrisantică din fondul Bibliotecii 

Centrale Universitare ,,M. Eminescu” din Iaşi Ms. IV-13, Lecţionarul 

evanghelic de la Iaşi, (sec. XI) Ms. IV-34, Stihirar (sec. XIII), Ms. I-

26, Antologhionul lui Antonie Ieromonahul (sec. XVI), Ms. III-78, 

Stihirar-Doxastar de Ghelasie Basarabeanul (sec. XIX)(8s). 

8.2. Bibliografie: 

Suceveanu, Dimitrie, Anastasimatarul; 

Macarie Ieromonahul, Irmologhion; 

Popescu-Pasărea, Ion, Cântările Sfintei Liturghii; 

Popescu, Ştefanache, Utrenier 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Recunoaşterea particularităţilor de notare muzicală neumatică bizantină din diferite epoci. 

 

10. Evaluare finală: verificare V 

Forme şi 

metode de 

evaluare 

(exprimare 

procentuală) 

- activităţi aplicative: lucrări practice: verificare – colocviu în grup 50% 

- probe de evaluare formativă (portofoliu, colocviu în grup) 50% 

- alte activităţi: nu  

  

Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): aplicaţii: examinare orală, colocviu în 



grup 

Precizaţi instrumentele de evaluare finală: colocviu în grup, examinare orală, portofoliu 

 

10.6 Standard de performanţă:  

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea semiografiei hrisantice 

- însuşirea diverselor tipuri de semiografii bizantine 

- capacitatea de a transcrie corect melodii în diverse stiluri de notaţie bizantină 

- capacitatea de a paralaghisi melodiile transcrise 

Standarde minime pentru nota 10: 

- capacitatea de a discerne cu uşurinţă între diversele tipuri de notaţie bizantină; 

- capacitatea de interpretare „în stil” a melodiilor transcrise; 

- capacitatea de a transcrie corect melodii în diverse stiluri de notaţie bizantină 

- deprinderi de cercetare a manuscriselor bizantine 

- parcurgerea bibliografiei minimale 

 

 

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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