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Obiectivul general al disciplinei: 

 Asimilarea noțiunilor legate de dimensiunea armonică a discursului muzical tonal-

funcțional. 

 Asimilarea noțiunilor legate de principiile și terminologia armoniei. 

 Dezvoltarea abilităților analitice la nivel armonic a discursului muzical. 

 Dezvoltarea, prin exerciții de armonizare, a gândirii muzicale . 

 

Obiectivele specifice: 

 Cunoașterea principiilor de structurare și înlănțuire a acordurilor în cadrul sistemului 

tonal-funcțional 

 Cunoașterea procedeelor armonice principale (diatonice și cromatice) , noțiunilor 

despre modulație. 

 Dezvoltarea capacității de recunoaștere a sonorităților de bază specifice.  

 Asimilarea noțiunilor privind succesiunile funcționale. 

 Dezvoltarea capacității de recunoaștere a tensiunilor armonice date de disonanțele și 

tendințele specifice. 

 Dezvoltarea capacității de a analiza corect relația melodie-armonie. 
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Distribuții și poziții 

Între vocile SAT nu e permisă o distanță mai mare de octavă. 

Între B și T e permisă orice distanță. 

În distribuția acordurilor treptelor principale nu e permisă dublarea terței. E de preferat 

dublarea fundamentalei apoi a cvintei. 

 

Înlănţuirea severă 

Principii: 

1. Dacă există o notă comună (sau mai multe) acestea se vor păstra la aceeași voce 

(doar în vocile superioare). Cu excepția basului, celelalte voci se mișcă treptat. 

2. Dacă nu există nici o notă comună, basul se va mișca treptat în sens contrar 

mișcării celorlalte voci. 

 

Schimbul de poziție 

Se realizează prin mișcarea vocilor pe sunetele aceluiași acord – cu modificarea poziției cu 

sau fără schimbarea distribuției. În schimbul de poziție vocile interne pot face orice salt, atâta 

timp cât se păstrează o distribuție corectă a vocilor în acord. 

Exemple de schimb de poziție: 
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Armonizarea unui sopran dat (pe treptele principale) 

Recomandări: 

1. Treapta I în stare directă începe și încheie armonizarea (exercițiul de armonizare). 

2. Succesiunea Dominantă – Subdominantă NU poate fi folosită (relație modală). 

3. Repetarea aceleiași trepte peste bara de măsură NU este permisă (sincopă armonică). 

În minor se folosește obligatoriu modul armonic și se notează de fiecare dată la fiecare 

voce apariția sensibilei cu alterația corespunzătoare. 

 

Înlănțuirea liberă 

În înlănțuirea liberă dispare „rigiditatea” mișcărilor înlănțuirii severe atât la nivelul 

construcției acordurilor cât și la cel al înlănțuirii acestora. 

Se poate dubla fundamentala și cvinta. Dublarea terței pe treptele principale este în 

continuare nerecomandată (în literatura muzicală nu se găsesc exemple în acest sens decât în 

cazuri foarte izolate și particulare). 

Se poate tripla fundamentala, în acest caz în distribuția acordului la patru voci lipsește 

cvinta (acord eliptic de cvintă), în nici un caz terța. 

Mișcările vocilor în perechi prezintă următoarele ipostaze: 

1. Mișcare directă – în aceeași direcție fără păstrarea cantității intervalelor. 

2. Mișcare paralelă – în aceeași direcție cu păstrarea cantității intervalelor. În acest caz, 

cel mai des sunt întâlnite terțe, sexte, cvarte paralele. Sunt interzise cvintele și 

octavele paralele.  

3. Mișcarea contrară – în direcții opuse fără păstrarea cantității intervalelor. 

4. Mișcarea antiparalelă – în direcții opuse cu păstrarea cantității intervalelor 

5. Mișcarea oblică – o voce stă iar cealaltă se mișcă. 
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Trebuie conștientizată noțiunea de notă cu tendință – un sunet care cere rezolvarea treptată 

într-un anumit sens (ascendent sau descendent): sensibilele, septimele, unele note melodice, 

note alterate. 

Greșeli frecvente în înlănțuirea liberă (aceste greșeli duc de cele mai multe ori la paralelisme 

interzise8 sau distribuții greșite): 

a)  greșeli melodice: 

1. Intervale melodice mărite (în minor sunetul treptei a VI-a urmat de sunetul treptei a 

VII-a sau invers – secundă mărită). 

2. Nerezolvarea notelor cu tendință. 

3. Salturi mari sau șiruri de salturi la alte voci decât B, care predispun la paralelisme 

interzise sau la distribuții incorecte.   

b) greșeli de construcție: 

4. Dublarea notelor cu tendință 

5. Lipsa terței 

6. Depășirea ambitusului vocilor 

7. Depășirea distanțelor de octavă între S-A, A-T 

c) greșeli ale mișcării vocilor în perechi 

8. Octave și cvinte paralele și antiparalele. 

9. Octave și cvinte obținute prin mișcare directă între B și S cu salt în S. 

 

 

Sextacordul 

Este starea acordică în care terța acordului este în bas (în consecință basul sextacordurilor 

treptelor principale nu se dublează). 

Se cifrează cu indice 6 în dreapta sus a cifrei romane care indică treapta. 

Se poate utiliza pe toate treptele principale și pot exista mai multe sextacorduri 

consecutive atâta timp cât nu sunt generate greșeli. 
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Exemple de folosire a sextacordurilor: 

 

 Treptele secundare  

Funcție Trepte  

principale 

Trepte  

secundare 

Tonică (T) I VI 

Subdominantă (SD) IV II 

Dominantă (D) V VII 

  (III) 

T-D-T – Pendulare autentică 

T-SD-T – Pendulare plagală 

T-SD-D-T – Circuit tonal 

Relațiile armonice: 

 principale secundare 

Autentice 4↑ 2↑ 3↓ 

Plagale 4↓ 2↓ 3↑ 

 

Nu se vor utiliza relațiile plagale secundare. Excepție: I-VII, VI-I
6
, V-VII, I-III 

Extensia de funcție: succesiunea a două trepte diferite aparținând aceleiași funcții, într-un 

singur sens – treapta principală-treaptă secundară (excepție VI-I
6
). 

E recomandat ca în dublarea elementelor acordurilor treptelor secundare să fie preferată 

dublarea terței apoi a fundamentalei și abia apoi a cvintei. 

Treapta a VI-a 

Se utilizează în majoritatea cazurilor în stare directă. 

Se utilizează ca extensie de funcție sau în cadență evitată (V-VI, basul urcă, sensibila este 

rezolvată, celelalte voci vor fi conduse descendent). 
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Treapta a II-a 

Se utilizează în majoritatea cazurilor în sextacord. Se poate utiliza și în stare directă doar 

în tonalitățile majore. 

Treapta a VII-a 

Se va utiliza doar în sextacord (acord micșorat) 

Nu se va utiliza dublarea fundamentalei, aceasta fiind sensibila tonalității (se preferă 

dublarea terței sau a cvintei). 

Rezolvat obligatoriu pe treapta I. 

Cu această treaptă extensia de funcție se realizează foarte rar. 

Înlănțuirea VII-VI este exclusă. 

Treapta a III-a 

Are funcționalitate ambiguă, se folosește destul de rar. 

Folosirea corectă a acestui acord implică utilizarea sextacordului cu dublarea terței, având 

funcție de dominantă, urmat de treapta I sau VI. 

Exemplu de folosire a treptelor secundare: 

 

Notele melodice  

Sunt note (melodice) care nu fac parte din structura acordului (notele „reale”). 

Pot fi: 

 Pe timp, parte de timp tare: întârzierea 

 Pe timp, parte de timp slabă: schimbul, schimbul sărit, pasajul, anticipația. 

Rezolvarea lor se face, cu mici excepții, prin mers treptat ascendent sau descendent 

Se indică în temele de armonie cu litere: s - schimb, ss - schimb sărit, p - pasaj, a - anticipația. 

Întârzierea este indicată prin cifraj. 

Întârzierea 

Notă melodică pe timp sau parte de timp tare.  

Cifrată cu cifre arabe lângă indicația treptei care arată atât intervalul disonant cât și 

rezolvarea acestuia (dintre vocea basului și vocea care realizează întârzierea). 

Sensul rezolvării este descendent în majoritatea cazurilor dar poate fi ascendent – mai rar. 
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Întârzierile pot fi simple, duble paralele sau duble rezolvate în sens contrar sau triple. 

 

Schimbul 

Notă melodică pe timp sau parte de timp slabă introdusă și părăsită treptat prin mișcare 

oblică. 

Se marchează cu s. 

Se disting două tipuri de note de schimb - superior și inferior. 

Rezolvarea notei de schimb poate implica păstrarea sau schimbarea bazei armonice. 

Schimbul poate fi simplu, dublu sau triplu. 

 

Pasajul 

Notă melodică pe timp sau parte de timp slabă introdusă și părăsită treptat prin mișcare în 

aceeași direcție.  

Se marchează cu p. 

În funcție de direcția pe care se manifestă, există două tipuri de pasaj: ascendent și  

descendent. 

Rezolvarea notei de pasaj poate implica păstrarea sau schimbarea bazei armonice. 

Pasajul poate fi simplu sau dublu. 

Poate exista și pasaj dublu în sens contrar. 
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Schimbul sărit  

Notă de schimb introdusă sau rezolvată prin salt. 

Se notează cu ss. 

 

Anticipația 

Notă melodică pe timp sau parte de timp slabă care anticipă (la aceeași voce) nota din 

acordul următor în sens ascendent sau descendent. 

Se introduce treptat (majoritatea cazurilor) sau prin salt (mai rar). 

Se notează cu a. 

 

Septima pe treapta a V-a 

Septima este o notă cu tendință, cu rezolvare descendentă. 

Se utilizează: 

În stare directă – în formă completă sau eliptic de cvintă (se dublează fundamentala) 

În răsturnări – doar în formă completă. 

Septima se introduce pregătită, semipregătită sau nepregătită. 
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Septima pe treptele II și VII 

Septima pe treapta a II-a 

Ordinea frecvenței în care răsturnările sunt utilizate pentru acest acord sunt: 

 Cvintsextacord (
 6

5) – în cadențe finale 

 Secundacord (2) – în circuit tonal pentru fixarea tonalității 

 Stare directă (
 7

) 

 Terțcvartacord (
 4

3) 

 

Septima pe treapta a VII-a 

Acordul treptei a VII-a cu septimă se poate utiliza în stare directă, în forma completă. 

Se recomandă utilizarea mai mult în tonalități minore. 

În tonalitățile majore, se recomandă plasarea septimei în vocea sopranului. 

Răsturnările recomandate sunt cvintsextacordul și terțcvart-ul. Se va evita 

secundacordul deoarece septima plasată în bas cere o rezolvare descendentă pe treapta I în 

cvartsextacord. 

Rezolvarea se face întotdeauna pe treapta I, prin mișcări treptate la toate vocile: 

 VII
7
 – I 

 VII
6

5 – I 

 VII
4

3 – I
6
 

 

Secvențe armonice 

Se realizează cu un model de cel puțin două acorduri urmat de până la trei repetări în secvență 

în sens descendent. 

Categorii: 

a) Treptate (I-IV-II-V)  Prin salt (I-V-VI-III) 

b) Ascendente   Descendente 



12 

 

c) Tonale   Modulante (cromatice) 

Secvențe în cercul cvintelor 

Unul din cele mai utilizate procedee de secvențare armonică este cel în care se folosește 

cercul cvintelor, generându-se un model autentic treptat descendent: I-IV-VII-III-VI-II-V-I. 

Sunt folosite acorduri fără septimă, acorduri cu septimă, simplu sau combinat. 

În cazul secvențării sunt permise unele ipostaze armonice care de obicei sunt evitate (dublarea 

fundamentalei pe treapta a VII-a, acorduri cu septimă pe treptele I, III, IV, VI, treapta a VI-a 

în sextacord. 

Exemplu de folosire a secvențelor armonice. 

 

Cvartsextacordul 

Este un acord instabil cu anumite restricții de folosire. 

În practica muzicală (în sistemul tonal-funcțional) sunt folosite 4 tipuri de cvartsextacorduri: 

 Cvartsextacordul de întârziere 

 Cvartsextacordul de pasaj 

 Cvartsextacordul de schimb 

 Cvartsextacordul de arpegiu 

Cvartsextacordul de întârziere 

Este constituit dintr-o întârziere dublă a cvintei și a terței unui acord cu fundamentala dublată. 

Cifrajul acestuia se referă la treapta ale cărei elemente sunt întârziate și nu la treapta al cărei 

cvartsextacord aparent este. 

Este o construcție tipică pentru semicadențe sau cadențele finale. 
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Cvartsextacordul de pasaj  

Este un cvartsextacord în care basul are aspectul unei note de pasaj între două acorduri 

aparținând aceleiași funcțiuni: I – V
6

4 – I
6
 sau IV – I

6
4 – IV

6
 

 

Cvartsextacordul de schimb 

Este constituit dintr-un schimb dublu ascendent al cvintei și a terței unui acord cu 

fundamentala dublată. Cifrajul acestuia se referă la treapta pe ale cărei elemente se face 

schimbul și nu la treapta al cărei cvartsextacord aparent este. 

 

Cvartsextacordul de arpegiu 

Este un cvartsextacord obținut prin mișcarea arpegiată a basului în timp ce celelalte voci 

(SAT) nu se mișcă. 

 

 

Acordurile de schimb și pasaj (formațiunile acordice accidentale) 

Utilizarea treptelor I, III, IV și VI cu septimă sunt folosite foarte rar, doar în anumite ipostaze: 

 Acorduri de pasaj  

 Acorduri de schimb  

Acestea au funcția estompată fiind poziționate pe timp slab, încadrate de acorduri în stare 

directă sau în formațiuni stabile. 
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Minorul melodic 

Se folosesc ambele ipostaze ale acestui mod, în urcare cu treapta a VI-a și a VII-a alterată 

suitor, iar în coborâre minorul natural. 

În plan armonic, în urcare și coborâre trebuie respectate direcțiile specifice ale notelor 

melodice din minorul melodic:  

 În urcare treapta a VI alterată suitor - treapta a VII alterată suitor 

 În coborâre  treapta a VII naturală - treapta a VI naturală 

Din cauza folosirii alterațiilor constitutive ale acestui mod minor, sunt generate acorduri noi, 

aparent alterate (nu se poate vorbi de armonie cromatică deoarece elementele alterate fac parte 

dintr-o variantă a minorului): 

 

Exemplu de utilizare a acordurilor minorului melodic  

 

Modulația 

Modulația este procesul de schimbare al tonalității. 

După în modul în care este realizată se disting trei feluri de modulație: 

1. Modulație diatonică   2. Modulație cromatică  3. Modulație enarmonică 

Modulația diatonică din major 

Este folosită pentru modulația către tonalități apropiate (la distanță de una sau două cvinte). 

Algoritmul de realizare este următorul: 

1. Fixarea tonalității A printr-un circuit tonal. 

2. Modulația propriu-zisă printr-un acord comun (un acord care reprezintă o  treaptă în 

tonalitatea A și o altă treaptă în tonalitatea B). 
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3. Fixarea tonalității „țintă” B printr-un circuit tonal sau cel puțin o cadență. 

 

Modulația diatonică din minor 

Este asemănătoare cu modulația diatonică din major, cu amendamentul că sunt folosite pentru 

acordul comun doar acorduri ale minorul armonic. 

 

 

Armonia cromatică. Familia de acorduri moll-dur 

Nota moll-dur este sunetul treptei a VI-a alterat coborâtor.  

Se folosește doar în tonalitățile majore. 

Acordurile care conțin aceste (acorduri moll-dur) note sunt acordurile (cu sau fără septimă) 

ale treptelor: II, IV, VI, VII și treapta a V-a cu nonă (V
9
). 

Se cifrează cu alterația coborâtoare în stânga cifrei romane a treptei, în cazul în care nota 

moll-dur e prezentă în bas, sau cu intervalul alterat dintre bas și vocea în care se găsește, 

în cazul în este prezentă la celelalte voci (terța se notează doar cu alterația notei moll-dur).  

Atunci când nota moll-dur este prezentă pe acordul treptei a VI-a, e necesară și alterarea 

coborâtoare a cvintei acestui acord: 

Este o notă cu tendință de rezolvare descendentă. În unele situații nota moll dur poate 

rămâne pe loc, la aceeași voce, în cadrul acordului următor. 

Exemple de folosire a acordurilor moll-dur: 
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Sexta napolitană 

Acordul de sextă napolitană se constituie pe treapta a II-a în sextacord cu fundamentala 

alterată coborâtor în tonalitățile minore și fundamentala și cvinta alterate coborâtor în 

tonalitățile majore, cu dublarea terței în ambele cazuri. 

Păstrează funcția de subdominantă, fiind urmată în majoritatea cazurilor de dominantă, 

foarte rar de treapta I (rezolvare plagală a sextei napolitane). 

Fundamentala acordului de sextă napolitană este o notă cu tendință a cărei rezolvare se 

realizează de regulă pe o terță micșorată descendentă. 

Introducerea acestui acord se realizează fără mișcări cromatice. 

Exemple de folosire a acordului de sextă napolitană: 

 

Modulația cu ajutorul acordurilor moll-dur (treptele IV, VI) și al sextei 

napolitane 

Se realizează folosind acordurile moll-dur (pe treptele IV și VI) și acordul de sextă napolitană 

ca acord comun 

 

Clasificarea dominantelor. Dominantele secundare 

Dominanta este un acord instabil care se rezolvă pe un acord stabil („acord țintă”). 
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Conține o sensibilă pentru acordul de rezolvare. Poate conține concomitent o sensibilă 

inferioară cât și o sensibilă superioară. 

Categoriile dominantelor: 

 Dominante principale (care se rezolvă pe treapta I) 

 Dominante secundare (care se rezolvă pe alte trepte decât treapta I) 

După structură se disting patru tipuri de dominante. 

Dominantele de tip 1 

Acord major cu sau fără septimă mică. 

Este construit pe cvinta inferioară a fundamentalei acordului țintă. 

 

Dominantele de tip 2 

Acord micșorat cu sau fără septimă micșorată. 

Este construit pe sensibila fundamentalei acordului țintă. Această sensibilă nu se 

dublează. 

Se evită răsturnarea a III-a a acestui acord. 

 

Dominantele tip 3 (acordurile cu sextă mărită) 

Este o dominantă de tip 1 sau 2 care conține și sensibila superioară a fundamentalei 

acordului țintă. 

Este rezolvat de obicei pe treapta a V-a (are funcție de contradominantă) 

Sensibila superioară a fundamentalei acordului țintă este plasată în bas. 

3 variante:  IV
6
 (sextacord mărit – italian sixth) 

 IV
6

5 (cvintsext mărit – german sixth) 

 II
4

3 (cvintsext mărit – french sixth) 

Este foarte des întâlnit în tonalitățile minore, mai rar în cele majore. 
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Dominantele tip 4 

Este o dominantă de tip 1 sau 2 care conține și sensibila terței acordului țintă. 

Folosit doar în tonalitățile majore. 

Are ca acorduri țintă I și IV. 

Se evită plasarea sensibilelor  la intervalul de terță micșorată. 

 

 

 

Note melodice cromatice  

Întârzierea cromatică 

Se folosește de obicei ca întârziere inferioară. 

Schimbul  cromatic 

Se folosește exclusiv ca și schimb inferior.  

Pasajul cromatic 

Se folosește ascendent. 
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Modulația cromatică  

Modulația cromatică implică folosirea a două acorduri: 

 Primul acord este în tonalitatea inițială. 

 Al doilea aparține tonalității țintă. E recomandat ca acest acord să aibă funcție de 

dominantă în noua tonalitate. 

Între cele două acorduri apar unul sau mai multe semitonuri cromatice. E recomandat să fie 

păstrat cromatismul deschis, prezent la o singură voce. 

Se evită ca ambele acorduri să fie trisonuri consonante în stare directă. 

 

 

 

Modulația enarmonică 

Pentru realizarea acestui tip de modulații se utilizează enarmonizarea unuia sau mai multor 

elemente acordice, și reinterpretarea acestuia în tonalitatea țintă. 

Modulația enarmonică cu ajutorul D2 

Este modulația în care e folosită o dominantă de tip 2 a tonalității inițiale, reinterpretată 

enarmonic în noua tonalitate, ca o dominantă.  
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Modulația cromatică cu ajutorul D1 și D3 

Este modulația în care e folosită o dominantă de tip 1 sau de tip 3 a tonalității inițiale, 

reinterpretată enarmonic în noua tonalitate, ca o dominantă. 

 


