
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 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie Muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Teoria Instrumentelor 

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

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

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Ds 

  

 

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:  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   5 

Examinări   3 

Alte activităţi:Analize muzicale  5 

3.4 Total ore studiu individual 28 2x14 

săpt. 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 56  

3.6 Numărul de credite 2  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la citire de partituri, forme, teoria si 

istoria muzicii. 

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

 

 

 

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



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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ţe
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e 

       

      Rezolvarea de probleme ce ţin de particularităţi vocal-instrumentale în vederea folosirii corecte şi 

funcţionale a acestora în diferite ansambluri şcolare 

      Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, armonie, orchestraţie) şi 

morfologia, sintaxa şi arhitectura muzicală 

 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 .  

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţe de specialitate în domeniul studiat (cunoştinţe teoretice, 

înţelegerea-explicarea interpretarea datelor teoretice) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Abilitatea de a cunoaste si recunoaste instrumentele aflate in 

componenta orchestrei simfonice. 

- abilitatea de a analiza şi înţelege rolul instrumentelor in orchestra 

simfonica. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Componenţa simfonică a orchestrei 

contemporane 

Expunere însoţită de 

exemple şi teme aplicative 

 

2. Grupul instrumentelor de suflat din lemn 

(istoric, construcţie, membrii familiei, notarea, 

locul în partitură, întindere şi registre, timbrul, 

tehnica instrumentală,  efecte specifice, rolul 

în partitură )                                

                                                                 – 

Flautul 

Id. Exemplificarile tehnice si teoretice, 

precum si cele referitoare la 

constructia instrumentelor vor fi 

facute de catre invitati din randul 

cadrelor  didactice de specialitate.  

3. Oboiul Id. Id. 

4. Clarinetul Id. Id. 



5. Saxofonul 

6.Fagotul Id. Id. 

7. Grupul instrumentelor de suflat din 

alamă   
Id. Id. 

8. Cornul Id. Id. 

9. Trompeta Id. Id. 

10.   

11.Trombonul 

 

Id. Id. 

12 Tuba Id. Id. 

13. Orchestra si ansamblul de suflatori 

 

Id. Id. 

14. Orchestra si ansamblul de suflatori Id. Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Exerciţiu dinamic, 

demonstraţia 

Se vor exemplifica lucrări muzicale 

din diferite perioade istorice pentru a 

intelege evolutia orchestrei. 

 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care flautul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care oboiul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care clarinetul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care saxofonul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care fagotul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

care pun in valoare partida 

instrumentelor de suflat din alamă.   

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care cornul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care trompeta are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 10   

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care trombonul are părţi 

solistice importante. 



 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care tuba are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

 

Bibliografie 

 

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

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

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 

Read Gardner  Contemporary instrumental techniques, New York, Schirmer,         

   1976 

Rimski Korsakov Principii de orchestraţie, Bucuresti, Editura Muzicala,  

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

Examen scris 60% 

   

9.2 Seminar 

O evaluare pe 

parcursul 

semestrului 

Exemplificare şi corectură a 

greşelilor din temele pregătite 

pentru seminar, verificarea 

cunoştinţelor teoretice 

20% 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

 20% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea familiei, intinderii, construcţiei, evoluţiei şi notaţiei instrumentelor studiate la curs, precum şi 

numirea a cel puţin 2 sau 3 exemple muzicale în care instrumentele studiate au un rol solistic important. 

 



 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

 

Titular curs (Semnătura): 

Gabriel Almasi 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

10. Date despre program 

1.2 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 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie Muzicală 

 

11. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Teoria Instrumentelor şi instrumentaţie 

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

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

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Ds 

  

 

12. 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:  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   5 

Examinări   3 

Alte activităţi:Analize muzicale  5 

3.4 Total ore studiu individual 28 2x14 

săpt. 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 28  

3.6 Numărul de credite 2  

 

 

13. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la citire de partituri, forme, teoria si 

istoria muzicii. 

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

 

                                                           
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



 

 

14. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

15. Competenţele specifice acumulate 
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      Rezolvarea de probleme ce ţin de particularităţi vocal-instrumentale în vederea folosirii corecte şi 

funcţionale a acestora în diferite ansambluri şcolare 

      Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, armonie, orchestraţie) şi 

morfologia, sintaxa şi arhitectura muzicală 
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16. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţe de specialitate în domeniul studiat (cunoştinţe teoretice, 

înţelegerea-explicarea interpretarea datelor teoretice) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Abilitatea de a cunoaste si recunoaste instrumentele aflate in 

componenta orchestrei simfonice. 

- abilitatea de a analiza şi a înţelege rolul instrumentelor în orchestra 

simfonică. 

 

17. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Grupul instrumentelor de percutţie Expunere însoţită de 

exemple şi teme aplicative 

Exemplificarile tehnice si teoretice, 

precum si cele referitoare la 

constructia instrumentelor vor fi 

facute de catre invitati din randul 



cadrelor  didactice de specialitate. 

2. Instrumentele de percuţie 

membranofone 

Id. Id. 

3. Instrumentele de percuţie idiofone. Id. Id. 

4. Pseudoinstrumentele Id. Id. 

5. Instrumentele cu coarde ciupite-Harpa 

6. Instrumentele cu coarde lovite - Pianul Id. Id. 

7. Instrumentele cu coarde şi arcuş Id. Id. 

8. Vioara Id. Id. 

9. Viola Id. Id. 

10. Violoncelul   

11. Contrabasul  Id. Id. 

12  Verificarea cunostintelor    

13. Instrumentele electrofone 

 

Id. Id. 

14. Orchestra Simfonica in secolele XX-

XXI 

Id. Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Exerciţiu dinamic, 

demonstraţia 

Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care instrumentele de 

percuţie  au părţi solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care instrumentele de 

percuţie  au părţi solistice importante.  

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care instrumentele de 

percuţie  au părţi solistice importante  

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care sunt utilizate 

pseudoinstrumente. 

 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care harpa are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care pianul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

scrise pentru orchestră de coarde.   

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care vioara are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care viola are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care violoncelul are părţi 

solistice importante. 

 



-Teme aplicative la cursul 11 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care contrabasul are părţi 

solistice importante. 

 

-Teme aplicative la cursul 12   

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Se vor exemplifica şi analiza lucrări 

muzicale în care sunt utilizate 

instrumente electrofone. 

 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

 

Bibliografie 

 

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

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

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 

Read Gardner  Contemporary instrumental techniques, New York, Schirmer,         

   1976 

Rimski Korsakov Principii de orchestraţie, Bucuresti, Editura Muzicala,  

 

 

 

18.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

Examen scris 60% 

   

9.2 Seminar 

O evaluare pe 

parcursul 

semestrului 

Exemplificare şi corectură a 

greşelilor din temele pregătite 

pentru seminar, verificarea 

cunoştinţelor teoretice 

20% 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

 20% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   



9.4 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea familiei, intinderii, construcţiei, evoluţiei şi notaţiei instrumentelor studiate la curs, precum şi 

numirea a cel puţin 2 sau 3 exemple muzicale în care instrumentele studiate au un rol solistic important. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Gabriel Almași 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


