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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a, documente reglatoare componente ale 
curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor 
educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la 
Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării 
profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în 
formarea profesională – „Declaraţia de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 
2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, 
curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu 
prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea legii învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura învăţământului 
preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la învăţământul obligatoriu 
şi la cel liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învăţământul 
liceal pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care se asigură 
accentuarea dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ aprobate 
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

 

Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a pe 
componentele trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul 
programei şcolare, a ofertei educaţionale centrale în competenţe şi conţinuturi ale învăţării 
prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea 
structură:  

- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele şcolare 
pentru clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi curriculară pe 
care acestea se fundamentează: 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific 
al acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de 
învăţământ la cele opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de 
învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a evidenţia 
achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi/ sau 
pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, 
definite pentru învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice - conţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, definit 
pentru fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 
competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTA DE PREZENTARE 

Disciplina Armonie se studiază în cadrul curriculumului diferenţiat, specializarea muzică, 

secţia teoretică, fiindu-i alocată o oră pe săptămână. Studiul acesteia oferă elevilor oportunitatea 

operării cu un limbaj specific, cu ajutorul căruia se poate citi, analiza, nota şi reda orice creaţie 

muzicală, stabilind echilibrul între activitatea de cunoaştere şi cea de creaţie, în muzică. 

Studiul Armoniei apare necesar întrucât, prin acest demers, se asociază textului muzical 

dimensiunile semantice fără de care interpretarea şi receptarea rămân simple contacte cu textul. 

Complexitatea fenomenului muzical, derivat în esenţă din dubla ipostază a muzicii, aceea de 

ştiinţă şi de artă, presupune existenţa unor multiple domenii specifice de studiu, precum şi a unor 

multiple planuri educative: estetic, cognitiv etc. În ipostaza sa de ştiinţă, muzica se ocupă de 

studiul şi de cercetarea legităţilor şi a raporturilor care structurează creaţia muzicală. Prin 

definiţie, această disciplină se încadrează în categoria disciplinelor teoretice de specialitate. În 

prezentul curriculum se acordă importanţă, cu preponderenţă, dezvoltării prin muzica vie a 

auzului, a simţului ritmic, melodic, armonic şi a celui polifonic al elevului. Activităţile practice 

sunt reprezentate substanţial de analize armonice ale textelor muzicale şi de dicteul muzical 

armonic.  

În contextul ameliorării calităţii activităţii cadrelor didactice, structura actuală a programei 

permite o abordare flexibilă în proiectarea, organizarea şi realizarea demersului didactic, prin 

selectarea strategiilor, a metodelor şi a mijloacelor utilizate. 

  

PPrreezzeennttaa  pprrooggrraammăă  eessttee  vvaallaabbiillăă  şşii  ppeennttrruu  şşccoolliillee  îînn  ccaarree  pprreeddaarreeaa  ssee  ffaaccee  îînn  lliimmbbii  aallee  

mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee..  
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CCOOMMPPEETTEENNŢŢEE  GGEENNEERRAALLEE  

1. Operarea cu noţiuni şi concepte specifice armoniei 

2. Utilizarea creativă a scriiturii armonice 

  
  

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

 Cunoaşterea şi înţelegerea lumii prin arta muzicală 

 Autonomia şi critica în gândire dobândite prin cunoaşterea şi practica muzicală 

 Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al 
societăţii 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Operarea cu noţiuni şi concepte specifice 

  Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1 Construirea de acorduri în stare directă şi răsturnări, conform 
cifrajelor (utilizând trepte principale, în tonalităţi cu 1-2 
alteraţii) 

1.2 Recunoaşterea auditivă a trisonurilor în stare directă şi 
răsturnări, în toate distribuţiile  

1.3 Interpretarea funcţională a acordurilor   

1.4 Identificarea auditivă a funcţiunii acordurilor dintr-un text 
redat la pian  

1.5 Intonarea vocală, în grup la 4 voci, a temelor realizate în clasă  

1.6 Intonarea vocală, în grup la 4 voci, a unor fragmente din 
coralele de Bach 

1.7 Descifrarea instrumentală (la pian) a unui fragment armonic 
dat 

- Răsturnările trisonului 
- Funcţiuni în tonalitate 
- Cadenţe armonice  
- Înlănţuiri armonice: 
înlănţuirea liberă (renunţarea 
la mersul treptat sau/şi nota 
comună, dublarea/ omiterea 
cvintei acordurilor, 
nerezolvarea sensibilei în 
cadenţa finală) 
- Armonizarea anacruzei 
- Sextacordul 

- sextacordul 
propriu-zis 

- sextacordul prin 
note melodice 
(aparent disonante): 
6 prin nota de 
schimb, de pasaj, 
de întârziere 

- Cvartsextacordul 
- 6

4 de arpegiu 
- 6

4 de pasaj 
- 6

4 de schimb 
- 6

4 de întârziere 
 
2. Analizarea şi utilizarea creativă a scriiturii armonice 

 Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1 Cifrarea fragmentelor armonice,  respectând scriitura muzicală 
dată  

2.2 Redarea în scris, cu fidelitate, a unor fragmente armonice 
reproduse la pian  

2.3 Analizarea fragmentelor armonice scrise după dicteu 

2.4 Armonizarea de bas (cifrat) şi sopran‚ utilizând treptele 
principale, în stare directă şi răsturnări  

2.5 Corelarea planului armonic cu cel melodic în temele realizate 
(mersul melodiei-mersul armonic, transferul discursului 
muzical la diverse voci etc.)  

- Cifrajul scriiturii armonice 

- Înlănţuiri ale acordurilor de 
pe treptelor principale (în 
stare directă şi răsturnări) 

- Armonizări (cu trepte 
principale în stare directă şi 
răsturnări) 
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SSUUGGEESSTTIIII  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCEE  
 
Pentru dezvoltarea competenţelor generale prevăzute la disciplina Armonie, elevul 

trebuie să pornească de la actualizarea cunoştinţelor dobândite la disciplina Teoria muzicii. 

Înţelegerea intervalelor, a acordului de trei sunete, a sistemului tonal-funcţional reprezintă 

condiţia necesară în studiul armoniei, la care se adaugă scara muzicală generală şi regulile de 

notaţie ale scriiturii la 4 voci. 

Este esenţială corelarea elementelor teoretice cu fenomenul sonor propriu-zis. De aceea, 

se porneşte de la recunoaşterea auditivă a intervalelor armonice şi a trisonurilor în stare 

directă şi răsturnări, urmând construirea şi intonarea vocală a acestora. De asemenea, este 

necesară interpretarea funcţională a acordurilor de pe treptele principale din tonalitate şi nu 

din gamă. Este foarte important ca elevul să gândească funcţional, nu la nivelul acordurilor 

aflate pe cele şapte trepte.  

Construirea acordurilor pe 4 voci, pe portativul general, în diferite poziţii şi distribuţii, 

va fi urmată de realizarea, în scris, a cadenţelor armonice, ulterior intonate la pian şi vocal. 

Tehnica realizării cifrajelor, corelată cu juxtapunerea cadenţelor realizate conform regulilor 

armoniei severe, va permite realizarea primelor „teme” de armonie, respectiv armonizarea de 

bas (cifrat, parţial cifrat sau necifrat) sau sopran dat. Toate aceste înlănţuiri realizate cu 

treptele principale, în stare directă, la 4 voci, vor fi redate vocal şi la pian. În sens invers, vor 

fi redate în scris cadenţele armonice intonate la pian, prin dicteul armonic, se vor realiza 

analiza armonică şi cifrajul corespunzător. 

Este imperios necesară corelarea planului armonic cu cel melodic în temele propuse. 

 


