
Abiturienţii departamentului Instrumente 

orchestrale (specialitatea 215.1 Interpretare 

instrumentală), sunt, de regulă, absolvenţi ai 

Colegiilor şi Liceelor de Muzică, care posedă 

aptitudini muzicale de excepţie şi sunt posesori ai 

diplomelor de bacalaureat la profilul Artă. Viitorii 

studenţi ai departamentului sunt selectaţi prin 

concurs pe instrumente, în vederea selecţiei 

candidaţilor pe criterii de performanţă.  

Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS) şi 

se organizează în forma de studii cu frecvenţa la zi. 

Pe parcursul acestor ani universitari, studenţii 

departamentului Instrumente orchestrale însuşesc 

cunoştinţe profunde teoretice şi practice la 

următoarele discipline: instrument, ansamblu, 

orchestra, cvartet, istoria muzicii, teoria muzicii, 

estetica, filosofia, practica artistică,  pedagogică etc. 

 
Absolvenţilor departamentului Instrumente 

orchestrale li se conferă titlul de Licenţiat în Arte şi 

calificativele: 

 Artist (solist) instrumentist; 

 Profesor de instrument/ansamblu; 

 Artist orchestră; 

 Artist ansamblu. 

 

 
 

Pe parcursul anilor de studii, studenţii 

departamentului Instrumente orchestrale 

frecventează clasele orchestrale, organizate în baza 

celor două formaţii orchestrale ale 

departamentului: orchestra simfonică şi fanfara. 

Aceste colective artistice studenţeşti desfăşoară o 

amplă activitate, abordând un repertoriu vast de 

muzică universală şi naţională, variat ca stil, gen, 

formă şi epocă. Ambele orchestre susţin o activitate 

prodigioasă, susţinând numeroase concerte 

publice, participând la diverse festivaluri muzicale, 

colaborând cu dirijori şi solişti invitaţi din ţară şi 

de peste hotare. În ultimul an de studii, absolvenţii 

pregătesc ample programe pentru Examenul de 

Licenţă care conţine un recital la instrumentul de 

specialitate, precum şi un examen la ansamblu 

cameral şi la cvartet sau ansamblu de instrumente 

aerofone. 

 

 

Cerinţele pentru Examenul de admitere 

ciclul I, licenţă 

INSTRUMENTE CU COARDE 

 

I. Interpretarea unui program pregătit din timp care 

va conţine: 

1. Două mişcări dintr-o lucrare polifonică 

2. Lucrare de formă amplă 

3. Două piese cu caracter diferit 

II. Colocviu tehnic 

1. Două capricii sau studii 

2. O gamă (inclusiv octave cifrate şi decime 

pentru violonişti) 

3. Lectura la prima vedere 

4. Răspuns la întrebări de cultură generală şi de 

specialitate. 

 

INSTRUMENTE AEROFONE ŞI DE PERCUŢIE 

 

I. Interpretarea unui program pregătit din timp 

care va conţine: 

1. Lucrare de formă amplă 

2. O piesă 

II. Colocviu tehnic 

1.Două studii 

2.Game, VIII7micş., D7 

3. Lectura la prima vedere 

4. Răspuns la întrebări de cultură generală şi de 

specialitate. 

 

 



Departamentul Instrumente orchestrale asigură 

pregătirea interpreţilor la instrumente cu 

coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas, 

harpă, chitară clasică), instrumente aerofone 

(flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, 

trombon, tubă, saxofon, bariton) şi instrumente 

de percuţie, angajaţi în calitate de artişti în 

orchestre simfonice, de cameră, fanfare, precum 

şi viitorilor profesori în şcoli de muzică, licee 

muzicale şi colegii. Majoritatea absolvenţilor 

departamentului sunt încadraţi în colectivele  

artistice  profesioniste: Orchestra simfonică a 

Filarmonicii Naţionale S.Lunchevici, Orchestra 

Simfonică Naţională a Companiei Publice 

Teleradio Moldova, Orchestra Teatrului 

Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu, 

Orchestra Naţională de cameră, Orchestra 

Teatrului Național M.Eminescu, Orchestra 

Prezidenţială, Fanfara-Model a MAI ş.a., 

precum şi în instituţiile de învățământ muzical 

de toate nivelele. 

 

Corpul didactic al departamentului 

Instrumente orchestrale: 

1. Vladimir Andrieş, doctor în studiul artelor, 

profesor universitar, Maestru în Artă, Șef 

departament (violă, orchestra simfonică) 

2. Ion Josan, profesor universitar, Artist al 

poporului (violoncel) 

3. Semion Duja, profesor universitar, Artist 

Emerit (clarinet) 

4. Nadejda Cozlova, profesor universitar, Om 

emerit (ansamblu cameral) 

5. Ion Zaharia, profesor universitar, Artist al 

Poporului (flaut) 

6. Naum Hoş, conferențiar universitar (vioară) 

7. Ella Vlaicu, conferențiar universitar, 

Maestru în Artă (vioară) 

8. Gheorghe Ichim, conferențiar universitar, 

Artist Emerit (corn, ansamblu) 

9. Olga Vlaicu, doctor în studiul artelor, 

conferențiar universitar (vioară) 

10. Zinaida Brînzilă-Coşleţ, lectector universitar, 

Decan (vioară) 

11. Victor Tihoneac, doctor în studiul artelor și 

culturologie, conferențiar universitar interimar, 

prodecan (clarinet, ansamblu) 

12. Elina Kitainik, lector universitar (chitară) 

13. Ivan Aculov, lector universitar, Artist Emerit 

(corn, ansamblu) 

14. Vladimir Taran, lector universitar, Maestru în 

Artă (fagot, ansamblu) 

15. Gurova Valentina, lector universitar, Artistă 

Emerită (harpă) 

16. Oleg Cazacu, lector universitar, Maestru în Artă 

(trombon, ansamblu, fanfara) 

17. Anastasia Gusarova, doctor în studiul artelor și 

culturologie, lector universitar (flaut) 

18. Serghei Muşat, doctor în studiul artelor, lector 

universitar (clarinet) 

19. Alexandru Ureche, lector universitar (vioară) 

20. Augustina Florea, lector universitar (ansamblu 

cameral) 

21. Inessa Saulova, lector universitar (ansamblu 

cameral) 

22. Petru Haruţa, lector universitar (trompeta) 

23. Zoia Mihailova, lector universitar (percuţie) 

24. Buinovschi Daria, lector universitar (vioara, 

cvartet) 

25. Buinovschi Vadim, lector universitar (vioara, 

cvartet) 

26. Natalia Racenco, lector universitar (vioara, 

cvartet) 

27. Serghei Racenco, lector universitar (cvartet) 

28. Radu Cazacu, lector universitar (clarinet) 

29. Dumitru Hanganu, lector universitar (trompetă) 

30. Alexandru Juncu, lector universitar (trombon) 

31. Alexei Litvin, lector universitar (saxofon) 

32. Ivan Spatari, lector universitar (trombon) 

33. Sergiu Şveţ lector universitar (tuba) 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI 

CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 
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FACULTATEA  ARTĂ  MUZICALĂ 

 

DEPARTAMENTUL  

INSTRUMENTTE ORCHESTRALE 

 

or. Chişinău, str. A. Mateevici 87, 

Tel: 022 245334 
 

http://amtap.md/department/departamentul
-instrumente-orchestrale/ 

 
https://www.facebook.com/instrumente

orchestrale/ 
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