
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica interpretării muzicale 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina Orchestraţie 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Mălăncioiu 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Mălăncioiu 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

PT 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 26 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi:Analize muzicale 5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme muzicale,

teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 (respectiv semestrele 1-8).

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



4.2 de competenţe  Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale

 Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe dobândite în

urma studiului individual

6. Competenţele specifice acumulate

C
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m
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et

en
ţe

 p
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o
n

al
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 Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia, pe baza abilităţilor

auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior)

 Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor

fundamentale de analiză muzicală

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din caracteristicile

lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice.

 Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 .

 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei

unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale

clasele VIII - XII.

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere

ierarhice.

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii

la cerinţele pieţei muncii.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale

discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în 

microstructura şi macrostructura unei lucrări în vederea înveşmântării 

orchestrale a discursului muzical. 

2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie

interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi de 

natură poetică sau estetică. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Dezvoltarea auzului timbral, o necesitate pentru muzicianul

contemporan 

2. Cunoaşterea aprofundată a posibilităţilor tehnice şi a resurselor

expresive specifice fiecărui instrument 

3. Dezvoltarea capacităţii de realizare a unor orchestraţii destinate

diverselor ansambluri instrumentale 

4. Consolidarea culturii muzicale, prin analiza şi auditii ale lucrărilor

orchestrale definitorii repertoriului simfonic. 



5. Identificarea mutaţiilor stilistice ce apar în gândirea muzicală vest-

europeană, din perioada Barocului muzical până în contemporaneitate 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1-2.Studiul sonorităţilor în orchestra 

simfonică. 

Metode de predare – 

învăţare interactive 

Dialogul  

Problematizarea 

Mijloace moderne, bazate 

pe aparatură electronică, 

audio-video, internet etc. 

3-4.Raporturi cantitative şi calitative de 

volume, intensităţi, timbruri sonore în 

cadrul ansamblului orchestral 

Id. 

5-6.Echilibrul sonor succesiv Id. 

7-8.Echilibrul sonor simultan:  melodia în 

orchestră 

Id. 

9-10. Echilibrul sonor simultan: armonia 

în orchestră 

Id. 

11. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: 

Variaţiuni si Fugă pe o tema de H. Purcell 

de B. Britten 

Id. 

12. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: Bolero 

de M. Ravel 

Id. 

13. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: 

Concertul pentru orchestră de W. 

Lutoslawski 

Id. 

14. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: 

Ritualul primăverii de I. Stravisnki 

Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

Realizarea unui crescendo orchestral pe 

sunetul do 

Audiţii, dialog, realizarea 

efectivă a unor orchestraţii 

Orchestrarea Sonatei in La major pentru 

pian de W. A. Mozart; analiza 

Id. Id. 



orchestraţiei realizate de M. Reger 

Orchestrarea Pasacaliei in Do minor de J. 

S. Bach; analiza orchestraţiei realizate de 

L. Stokowski, O. Respighi 

Id. Id. 

Orchestrarea piesei Invitaţie la vals de C 

.M. von Weber; analiza orchestraţiei 

realizate de H. Berlioz 

Id. Id. 

Orchestrarea părţii Promenade I şi II de 

M. Musorgski; analiza orchestraţiei 

realizate de M. Ravel 

Id. Id. 

Bibliografie 

Adler Samuel      The study of orchestration, New York, Norton, 2002 

Berlioz Hector  Treatise on instrumentation, New York, Dover, 1991 

Richard Strauss 

Blatter Alfred  Instrumentation and orchestration, New York, Schirmer, 1997 

Carse Adam The history of orchestration, New York, Dover, 1964 

Casella Alfredo              Tehnica orchestrei contemporane, Bucureşti, Editura Muzicală,  

si Virgilio Mortari    1957 

Gasca Nicolae  Tratat de Teoria instrumentelor (vol. I, II), Bucuresti, Editura   

    Muzicala, 1997 

Piston Walter Orchestration, New York, Norton, 1955 

Read Gardner Contemporary instrumental techniques, New York, Schirmer,  

     1976 

Rimski Korsakov Principii de orchestraţie, Bucuresti, Editura Muzicala, 1957 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa 

activă la 

curs 

Examen scris: orchestrarea unei 

lucrări scrise original pentru pian 

50% 

9.2 Seminar 
Prezenţa 

activă la 

seminar 

Se va puncta  implicarea activă în 

cadrul seminarului, urmărind 

orchestraţiile realizate de-a 

lungul semestrului 

50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

9.4 Standard minim de performanţă 



Cunoştinţe teoretice minime necesare orchestrării unei lucrări scrise original pentru pian, în înveşmântarea 

timbrală a cvartetului de coarde 

Data completării: Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica interpretării muzicale 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina Orchestraţie 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Mălăncioiu 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Mălăncioiu 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

PT 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 26 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi:Analize muzicale 5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme muzicale,

teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 (respectiv semestrele 1-8).

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



4.2 de competenţe  Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale

 Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe

dobândite în urma studiului individual

6. Competenţele specifice acumulate

C
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ţe
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ro

fe
si
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n
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e 

 Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia, pe baza abilităţilor

auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior)

 Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor

fundamentale de analiză muzicală

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din caracteristicile

lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice.

 Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 .

 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei

unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale

clasele VIII - XII.

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere

ierarhice.

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii

la cerinţele pieţei muncii.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale

discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în 

microstructura şi macrostructura unei lucrări în vederea înveşmântării 

orchestrale a discursului muzical. 

2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie

interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi de 

natură poetică sau estetică. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Dezvoltarea auzului timbral, o necesitate pentru muzicianul

contemporan 

2. Cunoaşterea aprofundată a posibilităţilor tehnice şi a resurselor

expresive specifice fiecărui instrument 

3. Dezvoltarea capacităţii de realizare a unor orchestraţii destinate

diverselor ansambluri instrumentale 

4. Consolidarea culturii muzicale, prin analiza şi auditii ale lucrărilor



orchestrale definitorii repertoriului simfonic. 

5. Identificarea mutaţiilor stilistice ce apar în gândirea muzicală vest-

europeană, din perioada Barocului muzical până în contemporaneitate 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1-2.Reliefări şi planuri sonore inegale Metode de predare – 

învăţare interactive 

Dialogul  

Problematizarea 

Mijloace moderne, bazate 

pe aparatură electronică, 

audio-video, internet etc. 

3-4.Studiul scriiturii grupurilor 

instrumentale şi a ansamblului orchestral 

Instrumentele cu coarde şi arcuş: 

formaţii camerale, orchestra de coarde 

Id. 

5-6.Instrumente de suflat din lemn şi 

alamă - formaţii camerale 

Id. 

7-8.Instrumente de suflat din lemn şi 

alamă - orchestra de suflători 

Id. 

9. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: 

Concertul pentru orchestră de B. Bartok 

Id. 

10. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: partea 

a III-a Farben din lucrarea Cinci piese 

pentru orchestră de A. Schonberg 

11. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: Marea 

de C. Debussy 

12. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: 

Simfonia a II a de H. Dutilleux 

Id. 

13. Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: 

Atmosphere de G. Ligeti 

Id. 

14.Analiza orchestraţiei în cadrul unor

lucrări importante din secolul XX: Asyla 

de T. Ades 

Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 



1. Orchestrarea Bagatelei nr. 14 de B.

Bartok 

Audiţii, dialog, realizarea 

efectivă a unor orchestraţii 

2. Orchestrarea variantei pentru pian a

Bolero ului de M. Ravel; analiza variantei 

orchestrale a lucrării  

Id. Id. 

3. Orchestrarea lucrării Clair du lune de

C. Debussy 

4. Orchestrarea părţii III şi V din lucrarea

Musica ricercata de G. Ligeti; analiza 

orchestraţiei realizate de G. Ligeti 

Id. Id. 

5. Orchestrarea Ricercarului la 6 voci din

Ofranda muzicală de J. S. Bach; tehnica 

Klangfarbenmelodie aplicate de Anton 

Webern în orchestrarea acestei lucrări 

Id. Id. 

Bibliografie 

Adler Samuel      The study of orchestration, New York, Norton, 2002 

Berlioz Hector  Treatise on instrumentation, New York, Dover, 1991 

Richard Strauss 

Blatter Alfred  Instrumentation and orchestration, New York, Schirmer, 1997 

Carse Adam The history of orchestration, New York, Dover, 1964 

Casella Alfredo              Tehnica orchestrei contemporane, Bucureşti, Editura Muzicală,  

si Virgilio Mortari    1957 

Gasca Nicolae  Tratat de Teoria instrumentelor (vol. I, II), Bucuresti, Editura   

    Muzicala, 1997 

Piston Walter Orchestration, New York, Norton, 1955 

Read Gardner Contemporary instrumental techniques, New York, Schirmer,  

     1976 

Rimski Korsakov Principii de orchestraţie, Bucuresti, Editura Muzicala, 1957 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 



evaluare 

9.1 Curs 

Prezenţa 

activă la 

curs 

Examen scris: orchestrarea unei 

lucrări scrise original pentru pian 

50% 

9.2 Seminar 
Prezenţa 

activă la 

seminar 

Se va puncta  implicarea activă în 

cadrul seminarului, urmărind 

orchestraţiile realizate de-a 

lungul semestrului 

50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

9.4 Standard minim de performanţă 

Cunoştinţe teoretice minime necesare orchestrării unei lucrări scrise original pentru pian, în înveşmântarea 

timbrală a cvartetului de coarde 

Data completării: Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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