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I. NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Rolul disciplinei în formarea specialistului. 

Disciplina „Instrument muzical” face parte din ciclul de discipline 

obligatorii, care contribuie la formarea competenţelor profesionale a 

studenţilor. Disciplina dată este o componentă indispensabilă a programului 

de instruire a studenţilor şi se înscrie organic în sistemul general de 

pregătire profesională la specialitatea Muzică 

Scopul  disciplinei. 

Scopul  disciplinei constă în pregătirea muzical-interpretativă a viitoarelor 

cadre didactice pentru realizarea procesului formativ-aplicativ muzical în 

instituţiile preuniversitare şi realizarea obiectivelor actuale ale Educaţiei 

Muzicale în R. Moldova. 

Forma de organizare/realizare a procesului instructiv. 

Organizarea/realizarea procesului educativ se efectuează în baza orelor 

individuale. Lucrul individual este condiţionat de caracterul practic al 

activităţii Interpretarea instrumentală. Specificul disciplinei prevede 

studiul repertoriului interpretativ-instrumental, care cuprinde lucrări 

muzicale din diferite: epoci, stiluri, curente, genuri, forme muzicale. 

 Specificul  disciplinei presupune organizarea lucrului individual de sine 

stătător, oferirea consultaţiilor individuale, proiectarea activităţilor 

extracurriculare a studenţilor ce studiază instrumentul muzical. 

 

Cerinţe faţă de pregătirea anterioară a studenţilor 

 Absolvenţii al Colegiilor şi liceelor muzicale la proba de admitere prezintă 

următorul repertoriul interpretativ: 

1. Piesa polifonică (3-4 voci) 

2. Lucrare de Formă amplă (allegro de sonată, tema cu variaţiuni, etc. ) 

3. Piesă  

4. Studiu. 

Absolvenţii şcolilor de muzică/studiourilor muzicale prezintă un program de 

trei lucrări (genurile principale). 

1. Lucrare de formă amplă. 

2. Lucrare polifonică. 

3. Piesă. 
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Competenţe.  

1.  Interpretarea  creaţiilor muzicale de diferite genuri, forme, stiluri, 

epoci etc., la un nivel artistic, fidel, creativ. 

2. Interpretarea  „a prima vista”  textului muzical al lucrării.  

3. Efectuarea analizei poliaspectuale  a creaţiilor muzicale (din punct 

de vedere estetic, muzicologic, metodic etc.). 

4.  Adaptarea repertoriului interpretat întru realizarea tematicii 

curriculei „Educaţie muzicală”. 

5. Valorificarea funcţiei educative al artei instrumentale în procesul 

Educaţiei muzicale. 

 

Finalităţi (subcompetenţe) 

 

- cunoaşterea noţiunilor de: gen, stil, curent muzical-pianistic; 

- cunoaşterea şi identificarea formelor muzicale; 

- cunoaşterea noţiunilor de sintaxă muzicală, limbaj muzical;  

- cunoaşterea (şi  reproducerea în proces de lucru) principiilor 

metodico-instructive, întru determinarea imaginii muzicale unei piese 

interpretate; 

- cunoaşterea şi identificarea repertoriul didactico-instructiv conform 

Curriculum-ului Educaţiei muzicale şi Curriculum-ului al ŞMC. 

- demonstrarea deprinderilor interpretative; 

- capacitatea şi deprinderea de desluşire şi creare a imaginii muzicale; 

- analiza conţinutului mesajului muzical al lucrării interpretate; 

- interpretarea în faţa publicului a repertoriului studiat la un nivel 

înalt, profesionist; 

- abordarea stilistică muzical-verbală; 

-  interpretarea cîntecelor şcolare; 

- alcătuirea diferitor tipuri de acompaniament. 

- interpretarea  în ansamblu (în 4 mîini, două piane, acompaniament); 

 

Conţinuturile disciplinei. 

Conţinuturile disciplinei Instrument muzical sunt realizate în baza 

repertoriului elevat, selectat conform cerinţelor generale şi specifice al 

studiului muzical-interpretativ. 

Repertoriul este gradat după:  

a) nivelul de complexitate tehnico-interpretativă; 

b) evoluţia stilistică (cuprinde creaţiile diferitor compozitori, epoci, 

stiluri, curente, genuri, forme muzicale); 

c) dezvăluirea  tematică a curriculum-ului la Educaţia muzicală.  
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Repertoriul interpretativ este evaluat în urma multiplelor forme de evaluare 

curente şi finale: colocviu tehnic, lecţie de control, examen, concert 

academic; activităţilor artistice de creaţie: concertul clasei, concurs de 

interpretare instrumentală, concertul de dare de seamă a facultăţii etc. 
 

II. Administrarea disciplinei 
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Evaluarea pe semestre 

Forma  Conţinutul  

C
re

d
it

e 

 
I 

 
I 

 
30 

 

1.Verificare 

tehnică 
1. Studiu/ studiu de 

concert   
2. Game 

 

2. Examen l.Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M. 

 
II 

3. Examen  
l.Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M 
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II 

III  
30 
 

 

1. Verificare 

tehnică 
1. Studiu/ studiu de 

concert   
2. Game/piesă din 

repertoriul curriculumului 

E.M. 

 

2.Examen l.Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M 

 
IV 

Examen l.Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M 

 

 
III 

 
V 

 
36 

1. Verificare 

tehnică 
1.Studiu de concert 
2. Game/Două piese din 

repertoriul Curriculumul la 

E.M 

 

2.Examen l.Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două  lucrări din 

Curriculumul la E.M 

 
VI 

Examen l.Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M 

 

 IV VII 18 Examen Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M 
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 IV VIII  Examen de 

licenţă 
Lucrare polifonică 
2.Lucrare de formă amplă 
3. Piesă. 
4. Două lucrări din 

Curriculumul la E.M 

 

Pentru Recital 
1. Concert instrumental ( p. 

I,  sau p. II,III) 

2. Lucrare de formă amplă 
3. Lucrare polifonică 
4. Piesa de concert a 

compozitorului străin 

5. Piesa compozitorului 

naţional 
6. Studiu de concert 
7. Ciclu de miniaturi 

instrumentale  
(sau piese din Programa 

educaţiei muzicale cl. I-

IX);  trei la număr. 
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III. Conţinuturile disciplinei. (pentru studenţi 

absolvenţi al Colegiilor muzicale şi liceilor de arte) 

A
n

u
l 

d
e 

st
u

d
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/g
ru

p
a
 

S
em

es
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u
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Finalităţi 

P
ro

g
ra

m
a
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v
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F
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e 
d
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ev
a
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a
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Criterii de 

evaluare 

 

 

 

 

 
I 

 

 

 

 

 
I 

valorificarea 

diverselor tipuri de 

tehnici pianistice 

Game (3 - 6 

semne) 

C
o
l.

 t
eh

. 

- calitatea 

executării a 

diferitor tipuri 

de tehnici în 

diferite tempo. 
2 studii 

(diverse) 

cunoaşterea părţilor 

componente ale 

suitei. 
Lucrare 

Polifonică 

(suite J.Bach, 

G.F. Haendel) 
 

E
x

am
en

 

- interpretarea în 

stil a suitei 

instrumentale. 
Realizarea  imaginii 

artistice a fiecărui 

dans din suită 

conform stilului a. 

Formarea 

deprinderilor tehnico-

artistice în baza 

însuşirii formei de 

sonată. 

Lucrare de 

Formă amplă 
(Haydn J, 

W.A.Mozart) 
 

- menţinerea 

integralităţii a 

formei cu 

respectarea 

tempo-ului, 

melismaticii, 

articulării 

familiarizarea cu 

noţiunea „ciclul 

instrumental” prin 

interpretare. 

Piesa din 

ciclul 

instrumental 

(romantic/ 

impresionist) 

- calitatea 

emisiei sonore, 

nivelului 

tehnic,artistic 

utilizarea 

artistică a 

pedalei. 

Determinarea locului 

şi rolului lucrărilor 

studiate în tematica 

curriculumului  EM. 

5 piese din 

Curric. E.M. 
 cl. I-IV 

E
x
am

en
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II 

Valorificarea 

diverselor tipuri de 

tehnică pianistică 

Game (3 - 6 

semne) 
2 studii (unul 

de plan 

concertistic) 

 

- executarea în 

tempo, cu 

respectarea 

digitaţiei şi 

menţinerii 

dinamice. 

Exactitatea 

textuală în 

interpretare. 

Posedarea scrierii 

polifonice  prin 

interpretare 

Lucrare 

Polifonică 

(CBT) 

E
x

am
en

 

- respectarea 

caracteristicilor 

timbrale, 

dinamice etc. în 

piese de gen 

polifonic. 

Interpretarea în 

integritate a formei 

tripartită a sonatei. 

Lucrare de 

Formă amplă 
(clasici 

vienezi – ciclu  

de sonată) 

- calitatea 

desluşirii a 

formei artistice 

în baza 

conştientizării/tr

ăirii a limbajului 

muzical 

(articularea 

temelor şi 

vocilor, 

dramaturgia 

muzicală etc.). 

Aprofundarea în 

particularităţile 

interpretativ-stilistice 

a muzicii romantice. 

Piesa de 

concert 

(comp. 

romantic) 

  

- expresivitatea 

şi profunzimea 

emoţională în 

tratarea stilului 

romantic. 
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Cunoaşterea prin 

interpretare a 

diverselor Şcoli 

pianistice: Rusia, 

Polonia, Germania, 

Franţa, Norvegia, 

Ungaria, etc. 

5 piese  C. Ed. 

m.  cl. V-IX 

E
x
am

en
 

- simţirea şi 

transmiterea prin 

interpretare a 

particularităţilor 

mesajului 

muzical. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

Însuşirea  noilor 

procedee tehnice. 

Game (3 - 6 

semne) 

C
o
l.

 t
eh

. - calitatea şi 

nivelul însuşirii 

a deprinderilor 

tehnice. 
2 studii  de 

concert 
Aprofundarea  din 

punct de vedere al 

aspectului artistico-

interpretativ în 

genurile polifonice de 

suită/partită. 

Lucrare 

Polifonică 

(partite) 

E
x

am
en

 

- claritatea 

conştientă şi 

diferenţierea 

trăsăturilor 

specifice…. 

Determinarea  (prin 

analiza limbajului 

muzical) 

particulrităţilor 

specifice a creaţiilor 

de formă amplă în  

epoca romantică, 

contemporană. 

Lucrare de 

Formă amplă 
(comp. 

romantici,  

contemporani) 

- folosirea 

conştientă şi 

diferenţiată a 

pedalelor. 

Familiarizarea cu 

repertoriul pianistic 

naţional. 

Piesa (comp. 

naţional) 
- simţirea şi 

transmiterea prin 

interpretare a 

particularităţii 

muzicii 

naţionale. 

Determinarea locului 

şi rolului lucrărilor 

studiate în tematica  

curriculumului  EM. 

5 piese din 

repertoriul 

ŞMC 
cl. I-IV 

 

 

 

Valorificarea 

diverselor tipuri de 

tehnică pianistică 
Studiu 

 

 

- calitatea şi 

nivelul însuşirii 

a deprinderilor 

tehnice. 
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III 

 
IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 
 

 

 

Determinarea 

trăsăturilor specifice 

ale ciclului Preludiu 

şi fugă în creaţia 

diferitor compozitori. 

Lucrare 

Polifonică 
(pentru orgă) 

E
x
am

en
 

- calitatea 

desluşirii a 

formei artistice 

în baza 

conştientizării/tr

ăirii a limbajului 

muzical 

(articularea 

temelor şi 

vocilor, 

dramaturgia 

muzicală etc.). 
Cunoaşterea 

particularităţilor 

specifice de 

interpretare a formei 

şi genului de 

variaţiuni. 

Lucrare de 

Formă amplă 
(Tema cu 

variaţiuni) 

- exactitatea, 

expresivitatea şi 

virtuozitatea 

interpretării. 

Însuşirea limbajului 

muzical specific 

muzicii 

contemporane. 

Piesa (comp. 

contemporani) 

 
- articularea şi 

respectarea 

ritmului şi 

metrului artistic. 

Determinarea locului 

şi rolului lucrărilor 

studiate în tematica 

curriculumului  EM. 

5 piese din 

repertoriul 

ŞMC 
cl. V-VII. E

x
am

en
 - corectitudinea  

şi exactitatea 

interpretării. 

Însuşirea  noilor 

procedee tehnice. 

Game (3 - 6 

semne)  

2 studii  de 

concert 

C
o
l.

 t
eh

. 

- calitatea şi 

nivelul însuşirii 

a deprinderilor 

tehnice. 
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Aprofundarea  din 

punct de vedere al 

aspectului artistico-

interpretativ în 

genurile polifonice de 

suită/partită. 

Lucrare 

Polifonică 

(partite) 

E
x
am

en
 

- claritatea 

conştientă şi 

diferenţierea 

trăsăturilor 

specifice…. 

Determinarea  (prin 

analiza limbajului 

muzical) 

particulrităţilor 

specifice a creaţiilor 

de formă amplă în  

epoca romantică, 

contemporană. 

Lucrare de 

Formă amplă 

(comp. 

romantici,  

contemporan

i) 

 

- folosirea 

conştientă şi 

diferenţiată a 

pedalelor. 

Familiarizarea cu 

repertoriul pianistic 

naţional. 

Piesa (comp. 

naţional) 

 

- simţirea şi 

transmiterea prin 

interpretare a 

particularităţii 

muzicii 

naţionale. 

Determinarea locului 

şi rolului lucrărilor 

studiate în tematica  

curriculumului  EM. 

5 piese din 

repertoriul 

ŞMC 

cl. I-IV  

 

Valorificarea 

diverselor tipuri de 

tehnică pianistică 
Studiu 

  

- calitatea şi 

nivelul însuşirii 

a deprinderilor 

tehnice. 
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III 

 

 

 
VI 
 

 

 

Determinarea 

trăsăturilor specifice 

ale ciclului Preludiu 

şi fugă în creaţia 

diferitor compozitori. 

Lucrare 

Polifonică 

(pentru orgă) 

E
x
am

en
 

- calitatea 

desluşirii a 

formei artistice 

în baza 

conştientizării/tr

ăirii a limbajului 

muzical 

(articularea 

temelor şi 

vocilor, 

dramaturgia 

muzicală etc.). 

Cunoaşterea 

particularităţilor 

specifice de 

interpretare a formei 

ample 

Lucrare de 

Formă amplă 

(Tema cu 

variaţiuni, 

concert)  

- exactitatea, 

expresivitatea şi 

virtuozitatea 

interpretării. 

Însuşirea limbajului 

muzical specific 

muzicii 

contemporane. 

Piesa (comp. 

contemporan

i) 

 

- articularea şi 

respectarea 

ritmului şi 

metrului artistic. 

Determinarea locului 

şi rolului lucrărilor 

studiate în tematica 

curriculumului  EM. 

5 piese din 

repertoriul 

ŞMC 

cl. V-VII. E
x

am
en

 - corectitudinea  

şi exactitatea 

interpretării. 
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IV 

VII 

Redarea, conform stilului, 

limbajului muzical 

imaginii artistice a 

lucrărilor studiate. 
Identificarea imaginii 

artistice a lucrărilor 

studiate cu „eul personal)   

. 
Interpretarea emotivă, 

artistică a conţinutului 

muzical 
Autoevaluarea 

corectitudinii 

tehnico/artistice şi 

stilistice a repertoriului 

studiat 

 
1. 2 studii 

de concert 
2. Lucrare 

Polifonică 
3. Lucrare 

de Formă 

amplă 
4. Piesa 

de concert 

(comp. 

naţional) 
5. 5 piese  

C. Ed .m. 

cl. I-IX  şi 

rep.ŞMC 

I-VII 
6. 

Concert 

instrumen

tal 
(I, II-IIIp) 
 

 C
o
l.

 T
eh

. 

- corectitudinea  

şi exactitatea 

interpretării. 
- virtuozitatea  

interpretării. 
- simţirea şi 

transmiterea prin 

interpretare a 

particularităţilor 

mesajului 

muzical. 
- nivelul de 

dezvoltare al 

competenţilor 

muzicale 

personale în 

crearea imaginii 

muzical-

interpretative. 
 

E
x
am

en
 

 
VIII 

E
x
am

en
 

E
x
am

en
 

d
e 

L
ic

en
ţă
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Verificare tehnică: 

 
Pentru studenţii absolvenţi a Colegiilor muzicale şi liceilor de 

arte 

An. I 
1. Studiul de concert. 
2. Game 2-6 semne (terţa, decima, sexta şi cromatică – mişcarea 

directă şi opusă) 
Arpegii:  lungi, scurte, frînte, 11 tipuri de arpegii lungi (de la clapele 

albe) 
Acorduri:  4 sunete 

An. II 
1. Studiul de concert. 
2. Game 2-6 semne în octave (terţa, decima şi sexta, cromatică –  

mişcarea directă şi opusă)  
Arpegii : lungi, scurte, frînte, 11 tipuri de arpegii lungi (de la clapele 

albe) 
Acorduri : 4 sunete 
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V. Evaluarea finală 
 

Examen de licenţă (conţinutul) 

 
 La examen se vor evalua: capacitatea de interpretare a muzicii 

polifonice la  3-4 voci, măiestria de interpretare în ansamblu, interpretarea 

formei ample în stilul respectiv, gradul de dezvoltare tehnico-artistică a 

interpretării a genului de studiu, interpretarea pieselor de diferit caracter. 

Realizarea  imaginii muzicale în programul interpretat.  

 În conformitate cu rigorile sistemului de învăţământ, studenţii care se 

specializează în interpretare pianistică sunt obligaţi să susţină examenul 

de licenţă. Examenul presupune o pregătire multiaspectuală.  Studentul 

va susţine anual un concert solistic format din lucrările prestabilite la 

începutul anului de studiu.  

La examen studentul prezintă un Referat ştiinţific în baza temei recitalului 

axat pe o analiză muzicologico – metodică a repertoriului interpretat. 

 

 
Cerinţele pentru  examenul de licenţă 

 

 
Proba la instrument: 

 

1. Lucrare de formă amplă 
2. Lucrare polifonică 
3. Piesa de concert a 

compozitorului naţional 

4. Studiu de concert. 
5. Piesa din Programa 

Educaţiei muzicale (cl. I-

IX) 
 

 

 

 

 

 

 
Mostră de programă pentru 

examenul  
Instrument muzical (absolvenţi a 

şcolilor de muzică şi fără pregătire 

muzicală) 

1. Bach, I.S. – Kabalevski D. 

Preludiu şi fuga pentru orgă. 

g-moll.    

2. Haidn.I. – Sonata e-moll, pI. 
3. C.Porumbescu. – Bătrînească. 
4. Moszkowski M. - Studiu de 

concert. 
5. E.Doga. – Sonet.       
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Recital instrumental: 

 

 

8. Concert instrumental ( p. 

I,  sau p. II,III) 

9. Lucrare de formă amplă 
10. Lucrare polifonică 
11. Piesa de concert a 

compozitorului străin 

12. Piesa compozitorului 

naţional 
13. Studiu de concert 
14. Ciclu de miniaturi 

instrumentale  
(sau piese din Programa 

educaţiei muzicale cl. I-IX);  

trei la număr. 
 

 
Mostră de repertoriu pentru 

examenul de licenţă  Recital: 
 

1. Bach, I.S. - CBT  v.II  

Preludiu şi fuga  G-dur  
2. Beethoven, L.V. - Sonata  N8 

„Patetica” p.I. 

3. Chopin, F. – Scherzo H-dur, 

op.31     
4. Screabin, A. – Studiu de 

concert E-dur, N5   
5. Zagorschi, A. -  „Cântec de 

leagăn” 

6. Molceanov, C. – ciclul pentru 

pian „Tablouri ruseşti” 

(N1,2,4,5) 

7. Poulenc, F.  -  Concert  pentru 

pian şi orchestră, C-dur,  p.I. 
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VI b. BIBLIOGRAFIE     INTERPRETATIVĂ 

  

1. Arenski A.                                            Piese pentru pian 

                                   - Studii 

2. Balakirev  M.                                       Piese pentru pian. 

3. Bartok  B.                                             Piese pentru pian. 

4. Bach I.S.                                       - Albumul A.M. Bach; 

                                                          - Mici preludii şi fugi; 

                                                          - Invenţiuni (la 2 şi 3 voci).     

                                                          - Suite Franceze, Engleze;  

                                                           Partite; 

                                                                - CBT v.I,II. 

                                                          - Preludii corale. 

                                                          - Toccata şi Fuga D –  moll . 

                                                          -Concerte pentru Pian şi  

                                                          orchestră(f-moll, d-moll, 

e.c.t.) 

5. Bach – Kabalevski                         -  8 Preludii şi Fugi pentru  

                                                               orgă. 

6. Beethoven L.V.                              - 32 Sonate. 

                                                          - Sonate , sonatine p/u pian. 

                                                          - Concerte pentru pian şi 

                                                             orchestră.                        

                                                          - Cicluri instrumentale,  

                                                          - Piese pentru pian.  

7. Borodin A.                                             Piese pentru pian. 

8. Brams J.                                                 Piese p/u pian  

                                                          - Dansuri ungare (preluc.  

                                                           p/u pian). 
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                                                          - Rapsodii. 

9. Haydn I.                                           - Piese p/u pian 

                                                            - Sonate 

10. Haendel G. F.                                        Suite, Partite   

                                                                    Concerte p/u Pian şi 

                                                                    orchestră 

11. Gershwin G                                           Piese p/u pian 

12. Glinka  M                                              Piese p/u pian      

13. Grieg E.                                                 Piese p/u pian  

                                                          - Suita simfonică „Peer 

Gynt” 

                                                          - Balade 

                                                          - Cicluri instrumentale 

                                                          - Sonate 

14. Dvorak A.                                              Piese p/u pian 

                                                                - Dansuri slavone 

15. Debussi C.-A.                                        Piese p/u pian 

16. Jora M.                                                   Piese p/u pian 

17. Kabalevski D                                         Piese p/u pian 

                                                                - Albumul p/u tineret 

                                                                - Preludii p/u pian 

                                                                - Concerte p/u pian şi  

                                                                      orchestră 

      18. Caudella E.                                              Piese p/u pian 

      19. Cramer J. B                                            Studii  p/u pian 

      20. Liszt F.                                                     Piese p/u pian 

                                                                 - Studii p/u tineret 

                                                                 - Studii de concert  

                                                                 - Rapsodii Ungare  

      21. Mac Dowell E.                             - Piese p/u pian 

                                                                 - Studii de concert 

      22. Mendelsohn –B. F.                      -  Piese p/u pian 

                                                                 - Ciclul „ Cântece fără 

                                                                   cuvinte” 

                                                           -Concerte p/u pian şi  

                                                              orchestră  
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      23. Molceanov K.                               - Piese p/u pian 

24. Moszkowski M.                           - Piese p/u pian 

                                                           - Studii 

25. Mozart W. A                                - Piese p/u pian 

                                                         - Sonate 

                                                         - Concerte p/u pian şi  

                                                             orchestră 

26. Mureşianu  I.                                             Piese p/u pian 

27. Musorgski M. P.                                       Piese p/u pian 

28. Negrea M.                                                 Piese p/u pian 

29. Neaga Şt.                                                  Piese p/u pian 

30. Porumbescu  C.                                        Piese p/u pian 

31. Prokofiev S.                                             Piese p/u pian 

                                                        - 24 Preludii şi Fugi 

                                                               - Concerte p/u pian şi 

                                                                           orchestră 

      32. Poulenc F.                                               Piese p/u pian 

      33. Rahmaninov S.                                        Piese p/u pian 

                                                               - Studii –tablouri 

                                                               - Concerte p/u pian şi  

                                                                                    orchestră 

      34. Saint-Saѐns C.                                         Piese p/u pian 

      35. Sinding C.                                                Piese p/u pian 

                                                                      - Studii de concert 

      36. Scarlatti D.                                               Piese p/u pian 

                                                                       - Sonate, sonatine 

      37. Screabin A.                                               Piese p/u pian 

                                                                                      - Preludii 

                                                                                         - Studii 

      38. Stârcea A.                                                   Piese p/u pian 

      39. Field Jh.                                                      Piese p/u pian 

                                                                                     - Nocturne 

      40. Franck S. A.                                                 Piese p/u pian 

      41. Haceaturean A.                                                 Piese p/u pian 

      42. Hindemith P.                          Piese p/u pian(piese polifonice) 

      43. Ceaikovski P.                                                     Piese p/u pian 
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                                                     Ciclul instrumental „Anotimpurile” 

                                                                               - Albumul p/u copii 

      44. Czerni K.                                                           Piese p/u pian 

                                                                             - Studii op.299, 740. 

      45.Chopin F.                                                            Piese p/u pian 

                                                                  - Valsuri 

                                                                  - Nocturne 

                                                                  - Mazurci 

                                                                  - Balade  

                                                                  -Scherzo-uri 

                                                                  - Studii 

                                                                  - Sonate 

                                                                  - Poloneze 

     46. Şostacovici D.                                                      Piese p/u pian 

     47. Strauss R.                                                                      - Valsuri 

     48. Schubert F.                                                           Piese p/u pian 

                                                              - Valsuri 

                                                              - Impromturi 

                                                              - Sonate 

      49. Schumann R.                                                         Piese p/u 

pian 

                                                              - Album pentru  copii 

                                                              - Ciclul „Bal mascat” 

                                                              - Sonate, Variaţiuni 

      50. Enescu G.                                                               Piese p/u 

pian 

 

 

 


