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REZUMAT 
Elementele de noutate și diversitatea sunt acceptate 
destul de ușor, în general, dar nu întotdeauna se 
dovedesc a fi eficiente. În cazul programului de editare 
muzicală DORICO, prezentarea modelelor inițiale, a 
caracteristicilor și a posibilităților de operare cu 
elementele muzicale, dar și dezvoltarea permanentă a lor 
a fost primită cu entuziasm și valorificată de la început. 

Cuvinte cheie 
Dorico, Sibelius, editare muzicală, facilități, caracteristici 
 

INTRODUCERE 
În mileniul trei, toate domeniile de activitate sunt 
acoperite de tehnologia modernă, de la medicină, 
industrie, psihologie, sport, până la educație și arte. 
Domeniul muzical este invadat de posibilități de a opera 
cu elementele noilor tehnologii, atât în sfera interpretării 
muzicale (editarea complexă a partiturilor, înregistrări 
performante realizate în studiouri) cât și a educației 
muzicale (soft-uri, device-uri pentru redarea audițiilor, 
materiale multimedia, programe de compoziție etc.). 
Într-o piață în care competiția este accentuată nu doar de 
caracteristicile superioare ale unui nou sistem, ci și de 
viteza progresului în acest domeniu, Steinberg lansează 
programul DORICO, începând cu anul 2016, și continuă 
îmbunătățirea lui până azi. 
 
Interviu cu Paul Walmsley 
În urma unui interviu realizat la Londra cu unul dintre 
creatorii acestui nou sistem de editare muzicală, am aflat 
mai multe informații utile despre Dorico. Mai jos, 
prezentăm interviul: 
R: Vă rog să-mi explicați din nou despre Dorico, în 
opinia mea Sibelius este absolut minunat. 
M.E: O.K. Sibelius este minunat. Dar pentru că acum 
trăim într-o perioadă în care știm că calculatoarele pot 
face tot ce ne-am dori să facă, tot ce avem nevoie să ne 
facă, am reușit să proiectăm Dorico, astfel încât să 
gândim într-un mod mult mai muzical, ceea ce permite ca 
muzicienii să-l poată folosi doar gândindu-se muzical la 
modul „Cum aș face acest lucru?“, „Ce vreau să fac în 
continuare?“. Aici puteți găsi toate elementele legate de 
dinamică grupate într-un singur loc, mai degrabă decât să 
vă gândiți dacă există vreo linie, un simbol sau un text și 
puteți să alegeți dintre ele. Așadar, de exemplu, puteți 
alege să afișați marcajul crescendo fie ca text crescendo, 
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ABSTRACT 
New things and diversity are generally accepted fairly 
easily, but they are not always effective. In the case of the 
DORICO music editing program, the presentation of the 
initial models, the features and the possibilities of 
operating with the musical elements and their permanent 
development was received with enthusiasm and valorized 
from the beginning.  
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INTRODUCTION 
Nowadays, all fields of activity are covered by modern 
technology, from medicine, industry, psychology, sports, 
to education and the arts. 
The musical field is invaded by the possibilities of 
operating with the elements of ICT, both in the sphere of 
musical performance (complex editing of the scores, high 
performance recordings made in studios) and musical 
education (software, devices for listening to music, 
multimedia materials, composition programs, etc.). 
In a market where competition is highlighted not only by 
the superior features of a new system but also by the 
speed of progress in this area, Steinberg launched the 
DORICO program, starting in 2016 and continuing to 
improve it until now. 
 
Interview with Paul Walmsley 
Following an interview in London with one of the 
creators of this new music editing system, we learned 
more useful information about Dorico. Below, we present 
the interview: 
R: Please explain to me again about Dorico, in my 
opinion Sibelius is absolutely great.  
M.E: OK. Sibelius it is great. But because we now live in 
a time where we know that computers can do whatever 
we want them to do, whatever we need them to do, we’ve 
been able to design Dorico to think in a much more 
musical way so that musicians can use it just by thinking 
musically of how would I do this, what I want to do next. 
You can find all the dynamics grouped together rather 
than having to think whether it’s a line or a symbol or 
text and you can move freely between them. So for 
example you could choose to show your crescendo 
marking either as crescendo text, or as a hairpin and you 
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fie sub forma simbolului muzical și puteți schimba între 
ele, ori de câte ori doriți.  
Puteți schimba cu multă libertate între diferite variante 
metrice sau măsuri. Așadar, dacă decideți că trebuie să 
marcați scrierea într-o măsură în care ați greșit și doriți să 
schimbați măsura, Dorico va ști să rescrie toată partitura, 
astfel încât scrierea muzicală cu toate grupările ritmice să 
fie corectă, deoarece măsura salvează duratele alese, 
indiferent dacă ele au fost scrise cu steguleț sau cu bară și 
apoi legate de o pătrime și așa mai departe. Pe măsură ce 
schimbați scriitura muzicală, aceasta va afișa întotdeauna 
folosind gruparea potrivită. Și asta funcționează pe toate 
tipurile de elemente de limbaj muzical. 
R: Este o notație software? 
M.E: Da. Cu toate acestea, are și o redare auditivă foarte 
puternică. Aceasta are același motor audio pe care îl 
folosește Cubase. Așa că reutilizăm motorul audio de 
bază și asta înseamnă că vă dă posibilitatea de a avea o 
valorificare foarte complexă a instrumentelor și a 
interpreților dumneavoastră. La orice instrumente pe care 
le-ați putea avea, puteți utiliza toate aceleași instrumente 
de tip VST (Virtual Studio Technology) și efecte pe care 
le-ați configurat în Cubase și are un mixer puternic care 
permite să se întâmple acest lucru. Are o alternativă de a 
verifica cu ajutorul pianului, parcurgerea secvențială a 
partiturii, astfel încât să puteți edita partitura direct și să 
automatizați totul în Dorico. 
R: Și ce se întâmplă cu formarea auditivă, deoarece 
există multe astfel de caracteristici în Sibelius? 
M.E: Vreau să spun că programul Dorico oferă toate 
elementele de care ai nevoie pentru a scrie. Și este un 
mediu care facilitează acest lucru. Este ușor să predai 
conceptele din domeniul muzical datorită caracteristicilor 
de editare pe care le are în modul în care abordează 
întreaga imagine, puteți crea fișe de lucru foarte ușor, 
deoarece există un sistem de dispunere a paginii foarte 
puternic, ceea ce înseamnă că puteți alege. 

 
R: Deci Dorico este mai simplu decât Sibelius? 
M.E: Ai mult mai multă flexibilitate în ceea ce privește 
modul în care expui lucrurile. Deoarece folosește cadre, 
astfel încât să puteți avea cadre de muzică, de text și 
cadre grafice și poți alege foarte simplu, glisând cadrele 
în jur și redimensionându-le sau adăugându-le la modul 
în care apare muzica pe pagină.  
Indiferent dacă ai muzică și apoi puțin text, apoi ceva mai 
multă muzică, poți crea orice număr din ceea ce numim 
flux. Acestea ar putea fi mișcări ale unei piese sau 
melodii dintr-un manual sau părți dintr-o lucrare sau 
cerințe dintr-o fisă de lucru. Și toate sunt ținute în cadrul 
acelorași proiecte. Și le puteți afișa fie pe pagini separate, 
fie le puteți combina pe toate pe aceeași pagină, în cazul 
fișelor sau în situații asemănătoare. Deci ai o flexibilitate 
masivă. Și funcționează automat. Dacă doriți doar să 
editați muzica și să continuați așa cu ea sau dacă doriți să 
analizați în detaliu ceea ce s-a scris, puteți să o modificați 
de fapt singuri și să faceți orice schimbare de care aveți 
nevoie. 
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can swap between them as much as you want. You can 
change between different meters or time signatures very 
freely.  
So if you decide that you need to beat your writing at the 
wrong time signature and you want to change the time 
signature, Dorico will know how to rewrite all the music 
so that all of the no grouping and beaming is all correct 
as that time signature saves choosing whether something 
should be displayed as a crutch and tied to a quaver or as 
a wave or types of approaches and so on. It will know 
how to do that. And as you change the music it will 
always display using the right grouping. And that works 
across all types of musical objects. 
R: Is it a piece of software for notation? 
M.E: Yes. However it does have very powerful playback. 
This has the same audio engine that Cubase uses. So 
we’re reusing Cubase’s audio engine and that means that 
you can have very complex fruiting of your instruments 
and players to whatever instruments that you might have. 
You can use all of the same VST (Virtual Studio 
Technology) instruments and effects that you have set up 
in Cubase and it’s got a powerful mixer to allow you to 
do that. It has a piano roll view so you can edit the movie 
directly and automatize all within Dorico. 
R: And what about aural training because there are 
many features in Sibelius? 
M.E: So I mean, I think these are all things that you can 
build yourself in Dorico. But it’s an environment that 
makes it easy to do that. It’s easy to teach the concepts of 
music because of the editing features that it has in the 
way that it approaches everything, you can create 
worksheets very easily because there’s a very powerful 
page layout system which means that you can choose.  

 
R: So is it simpler than Sibelius? 
M.E: You’ve got much more flexibility over how you lay 
things out. Because it uses frames so you can have music 
frames and text frames and graphics frames and you can 
choose very simply by dragging the frames around and 
resizing them or adding them to how and where the 
music appears on the page.  
Whether you have music and then a bit of text and then 
some more music and you can create any number of what 
we call flows. That might be movements of a piece or 
perhaps songs in a songbook or numbers at a musical or 
questions in a worksheet. And they’re all kept within the 
same projects. And you can display them either on 
separate pages or you can combine them down all onto 
the same page in the case of worksheets and things. So 
you've got massive flexibility. And it works either 
automatically. If you just want to type the music in and 
get on with it or if you want to really get down to how the 
thing looks you can actually tweak it yourself and make 
any changes that you need.  
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R: Ce credeți, școlile vor fi interesate de Dorico? 
M.E: Cred că școlile vor fi cu adevărat interesate. Adică 
deja vedem o mulțime de școli aici, în Marea Britanie. 
Programul este util atât din punctul de vedere al unor 
profesori care pot pregăti materiale pe care copiii le vor 
folosi, cum ar fi fișele de lucru și partiturile tip exercițiu 
ale elevilor, cât și pentru copiii și elevii care compun sau 
aranjează muzică, deoarece nu există nicio penalizare 
pentru a încerca ceva în Dorico. Nu poți strica ceea ce ai 
făcut. Dacă, dintr-o dată îți dai seama că ai nevoie de alte 
patru bare la începutul piesei tale, este foarte ușor să le 
adăugi, fie pe întreaga orchestră sau grup, fie doar într-o 
singură voce sau un anumit instrument. Se pot adăuga 
ulterior toate acestea în partitură. Dacă vă dați seama că 
aveți o secțiune întreagă pe care ați scris-o în pătrimi și ar 
trebui să fie în trioleți  de pătrime, literal, cu una sau două 
apăsări, puteți edita întregul lot în trioleți. 
Există o versiune de probă, pe care o puteți obține de pe 
www.dorico.com, și veți vedea că există acolo o versiune 
care vă permite să o utilizați gratuit timp de 30 de zile. 
R: Există undeva o explicație a caracteristicilor 
software-ului? 
M.E: Da. Am primit un ajutor online bun, așadar am 
creat peste 100 de video clipuri YouTube. Dacă accesați 
YouTube.com/Dorico, aici veți găsi multe videoclipuri, 
create atât de mine, cât și de colegul meu. 
Caracteristici marca DORICO 
Principalele direcții pe care le urmărește acest program 
sunt compoziția, educația muzicală prin achiziționarea a 
cât mai multor cunoștințe despre muzică, despre scriitura 
muzicală într-o manieră atractivă, dar și realizarea unor 
partituri în vederea publicării lor.  
Software-ul  aduce numeroase avantaje pentru cei care 
scriu, un design inteligent care acoperă posibilități 
multiple de editare, cu ajustări în timp real. Programul 
conține 1500 de sunete încorporate care dau posibilitatea 
redării muzicii într-o manieră excepțională [1]. 
DORICO a apărut ca o variantă îmbunătățită a 
programului Sibelius, începând cu 2016, având la bază 
aceiași creatori.  Timp de trei ani a cunoscut o dezvoltare 
rapidă, în această perioadă fiind prezentate numeroase 
produse ale programului: 2.0, 2.1, 2.2, 2.2.10, 2.2.20, 3.0. 
DORICO este un program de editare extrem de bine 
primit de specialiști în muzică, atât de compozitori, 
companii de editare, alți doritori care scriu partituri, dar și 
de domeniul educației, prin dorința achiziționării acestui 
software în instituții universitare muzicale sau școli. Are 
un nivel foarte înalt prin posibilitățile oferite pentru 
editare, astfel încât satisface și cele mai mari pretenții 
venite din partea profesioniștilor (de exemplu 
compozitorii pentru muzica de film). În același timp are 
un design frumos și modern, este ușor și foarte flexibil.  
Printre principalele caracteristici remarcate la acest 
produs, care îl evidențiază din rândul altor programe de 
editare muzială, se numără simplitatea modului de lucru. 
Exisă o singură fereastră care încorporează puterea 
întregii aplicații. Oferă o interfață simplă, la care se poate 
lucra și  pe un singur ecran, dar și în studio, pe o 
aparatură mai complexă [2]. 
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R: What do you think, will schools be interested in 
Dorico? 
M.E: I think schools will be really interested. I mean 
we’re already seeing a lot of schools coming on board 
here in the UK. Both from the point of view of some 
teachers being able to prepare materials that the kids are 
going to use, so worksheets and study scores of things 
and also for the children and pupils that are either 
composing or arranging because there is no penalty for 
trying something in Dorico. You can’t wreck what 
you’ve done.  If you suddenly realize that you need a 
whole another four bars at the beginning of your piece, 
it’s really easy to add them, either across the whole 
orchestra or group or just in one particular voice or one 
particular instrument. You can add all of this in it. If you 
realise that you’ve got a whole section that you’ve 
written in quavers and it should be in triplet quavers. 
Literally with one or two presses you can edit the whole 
lot into the triplets.  
 There’s a trial version that you can get at 
www.dorico.com, you’ll see that there’s a trial version 
that allows you to use it free for 30 days.  
R: Is there an explanation of the features of the 
software? 
M.E: Yeah. So we’ve got good online help but also I’ve 
created over 100 YouTube videos. 
If you go to YouTube.com/Dorico then there are loads 
of videos, both by me and my colleague.  

Features of DORICO brand 
The main directions of this program are the composition, 
the musical education by acquiring a large amount of 
knowledge about music, about the musical writing in an 
attractive way, but also the creation of scores in order to 
publish them. 
The software brings many benefits to those who write, a 
intelligent design that covers multiple editing 
possibilities, with real-time adjustments. The program 
contains 1500 built-in sounds that allow the music to be 
played in an exceptional way [1]. 
DORICO has appeared as an improved version of the 
Sibelius program, starting in 2016, based on the same 
creators. It has experienced a quick development over the 
past three years, when numerous products of the program 
have been made available: 2.0, 2.1, 2.2, 2.2.10, 2.2.20, 
3.0. 
DORICO is an editing program extremely well received 
by music specialists, composers, publishing companies, 
other persons who write scores but also in the field of 
education, through the wish to purchase this software in 
music universities or schools. It has a very high level 
through the possibilities offered for editing, so it also 
satisfies the highest demands from the professionals (for 
example, composers of film music). At the same time it 
has a beautiful and modern design, it is easy and very 
flexible. 
Among the main features noted for this product, which 
differentiate it from other music editing programs, is the 
simplicity of the way it works. There is only one window 
that incorporates the power of the entire application. It 
offers a simple interface, which can be used on a single 
screen but also in the studio, with more complex devices 
and conditions [2]. 
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Aceasta este completată, așa cum se amintea în interviu, 
de posibilitatea de a utiliza simultan mai multe cadre, 
care sunt necesare în momentul editării unor genuri 
muzicale complexe, cum ar fi: musical, operă, simfonie 
sau crearea unor manuale muzicale. 

 
O altă caracteristică importantă, prin care se evidențiază 
DORICO, este înregistrarea automată la un înalt nivel 
calitativ datorită unui motor automat de înregistrare. S-a 
urmărit redarea cu precizie și mare fidelitate a fiecărui 
simbol muzical, așezarea corectă a elementelor notate și 
s-a obținut un rezultat caracterizat prin eleganță și 
excelență [2]. 

 
Furnizarea unei asistențe inteligente pe tot parcursul 
editării constituie un alt mare avantaj al programului 
DORICO. Această prezență virtuală evaluează mereu 
modul de scriere și intervine dacă e cazul, indentificând 
eventuale greșeli. Prin aceasta se asigură o scriitură 
corectă, lizibilă, capabilă să concureze cu orice pretenții 
sofisticate din partea utilizatorilor [2]. 

 
O mare facilitate asigurată de software-ul DORICO, 
pentru profesioniști, este posibilitatea de dispunere 
automată a știmelor cu partitura generală pentru dirijor, 
sub forma unor machete individuale. Momentul de 

[ 

 
These are complemented, as mentioned in the interview, 
by the possibility of using several frames simultaneously, 
which are required when editing complex musical genres, 
such as: musical, opera, symphony or for making musical 
manuals for school. 

 
Another important feature, because of` which DORICO 
stands out, is the automatic recording at a high quality 
level due to an automatic recording engine. The focus 
was on the precision and high fidelity playback of each 
musical symbol, the correct placement of the notated 
elements, and the obtained result is characterized by 
elegance and excellence [2]. 

 
Providing intelligent assistance throughout editing is 
another great benefit of the DORICO program. This 
virtual presence always evaluates the way of writing and 
acts if necessary, identifying any mistakes. This ensures a 
correct, legible writing, capable of competing with any 
sophisticated demands from users [2]. 

 
A great feature provided by DORICO, for professionals, 
is the possibility of automatic arrangement of the scores 
with the general score for the conductor, in the form of 
individual models. A change we make in one of the 
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intervenție într-una din partituri modifică automat și 
cealaltă variantă [2].  

 
Tot pentru dirijori este utilă și următoarea facilitate 
oferită de program, și anume condensarea inteligentă a 
partiturii, adică reducerea numărului de portative prin 
comprimarea liniilor cu aceeași scriitură, mărindu-se 
astfel fiecare portativ. Realizarea unei partituri generale 
pentru dirijor este destul de complicată și ia mult timp, în 
alte programe de editare muzicală, care nu asigură o 
asistență virtuală în timpul elaborării lucrării, însă 
DORICO vine salvator cu acest program inovator [2]. 

 
Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile sistemului 
DORICO, cele care fac diferența raportat la alte 
programe similare. Sunt numeroase alte avantaje care 
favorizează utilizarea acestui soft, referitoare la notația 
muzicală (bare de măsură, alterații, notație avansată a 
acordurilor), înregistrarea scriiturii (spații verticale 
automate, editarea acestora, spații ritmice automate, 
editarea lor) și import-export de date (MusicXML, midi, 
export audio, export grafic) [2]. 

 
Dorico Elements vs. Dorico Pro 
După o dezvoltare într-un ritm accelerat, sistemul 
DORICO a cristalizat și oferă două modele de prezentare, 
utilizatorul putând astfel opta pentru unul dintre ele, în 
funcție de nevoi.  Dorico Elements reprezintă varianta de 
bază, este perfectă pentru elevi, studenți, utilizatorii 
neprofesioniști, pe când Dorico Pro aduce bogate 
elemente complementare, sunete mai multe și o 
personalizare accentuată, fiind superioară modelului 
anterior, ideală pentru profesioniști [3]. 
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scores causes an automatic change in the other variant as 
well [2]. 

 
 
Again, the next feature offered by the program is very 
useful to conductors, namely the intelligent condensation 
of the score, that is, reducing the number of staves by 
compressing the lines with the same writing, thus 
increasing each stave. Making a general score for the 
conductor is quite complicated and takes a lot of time in 
other music editing programs, which do not provide 
virtual assistance during the work, but DORICO comes 
as a solution with this innovative program [2]. 

 
These are just some of the features of the DORICO 
system, which make the difference compared to other 
similar programs. There are many other advantages that 
favour the use of this software, regarding the musical 
notation (bar numbers, cautionary accidentals, advanced 
chord symbols), engraving (automatic vertical spacing, 
edit vertical spacing, automatic rhythmic spaces, edit 
rhythmic spaces) and import-export data (MusicXML, 
midi, export audio, export graphics) [2]. 

 
Dorico Elements vs. Dorico Pro 
After an accelerated development, the DORICO system 
has crystallized and offers two presentation models, so 
the user can opt for one of them, according to their needs. 
Dorico Elements is the basic type, it is perfect for 
students, non-professional users, while Dorico Pro 
brings rich complementary elements, more sounds and a 
better customization, being better than the previous 
model, ideal for professionals [3]. 
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Dorico Elements vs. Dorico Pro la nivelul notației 
 Dorico Pro Dorico 

Elements 3 
Număr maxim de 
instrumente în 
proiect 

nelimitat 
 
 

12 

Alterații 
Normal, dublu, 

microtonal, 
personalizat 

Normal și dublu 

Număr de măsuri Format multiplu  Format simplu 
Simbol acord 9 presetate 1 presetat 
Chei 26 setate 7 setate 
Acorduri Total  Limitat 

Tonalități Personalizare 
completă 

Până la 7 
diezi/bemoli 

Număr pagini Personalizat Automat 
Tehnici de 
interpretare Personalizat 220 presetate 

Semne de 
repetiție Personalizat Limitat 

Între cele două softuri mai sunt diferențieri și la nivelul 
fluxurilor de lucru. Astfel, Dorico Pro prezintă cinci 
moduri distincte - Configurare, Scriere, Înregistrare, 
Redare și Tipărire, în timp ce la Dorico Elements partea 
care permite înregistrarea, memorarea partiturii lipsește. 

 
Prin accesarea fiecărui mod se deschide un nou cadran, 
care poate fi alăturat altora, deja deschise, ceea ce oferă o 
imagine completă a proiectului în desfășurare. 

DORICO și Educația Muzicală 
Tendințele pedagogiei contemporane includ printre 
direcțiile prevăzute introducerea noilor tehnologii, ca 
expresie a dezvoltării socio-economice și a digitalizării 
numeroaselor domenii de activitate. 
În școli, atât în învățământul general cât și în cel muzical, 
universitar și preuniversitar, TIC a pătruns cu succes, 
fiind o categorie de instrumente care soluționează nevoile 
elevilor și a profesorilor dar și bucuria descoperirii 
descoperirii noilor cunoștințe. 
Programul DORICO este ideal pentru a fi utilizat în 
educație, atât pentru profesori, cât și de către elevi. După 
cum s-a menționat și în interviu, există deja numeroase 
instituții cu profil muzical care beneficiază de facilitățile 
oferite de acest soft minunat, în Londra, dar și în întreaga 
lume.  
Royal Academy of Music din Londra l-a achiziționat, iar 
beneficiile imediate sunt exprimate de Prof. Philip 
Cashian, Head of Composition, în cele ce urmează: 
„Ne pregătim studenții pentru cariere diverse în muzică 
după absolvire. Stăpânirea unei unelte puternice, 
flexibile, precum Dorico, îi ajută să fie pregătiți pentru 
orice activitate profesională pot ei să facă“ [4]. 
Pentru profesori, sistemul Dorico este extrem de util 
deoarece oferă o interfață plăcută, componente flexibile 
și ușor de operat pentru a crea transpoziții, aranjamente și 
partituri generale sau știme pentru diferite ansambluri, 
vocale, instrumentale sau vocal-instrumentale, cu soliști 
sau pentru elaborarea  fișelor de lucru la clasă [4]. 
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Dorico Elements vs. Dorico Pro, notation level 
 Dorico Pro 3 Dorico 

Elements 3 
Maximum 
number of 
players in project 

Unlimited 12 

Accidentals Normal, double, 
microtonal, custom 

Normal and 
double only 

Bar numbers Multiple formats Single format 
Chord symbols 9 presets, fully 

customizable Single preset 

Clefs 26 presets 7 presetats 
Chords Full Limited 

Key signatures Fully customizable Up to 7 
flats/sharps 

Page numbers Customizable Automatic 

Playing 
techniques Customizable 220 oresets 

Rehearsal marks Customizable Limited 

Between the two software types there are also differences 
in the workflow. Thus, Dorico Pro has five distinct 
modes Setup, Write, Engrave, Play and Print, while at 
Dorico Elements the part that allows recording is 
missing. 

 
By accessing each mode a new independent piece opens, 
than can be joined with others, already open, which gives 
a complete picture of the ongoing project. 
DORICO and Musical Education 
The tendencies of the contemporary pedagogy include the 
introduction of new technologies, as an expression of the 
socio-economic development and of the computerization 
of most domains of activity. 
In schools, both in general education and in music 
university and pre-university education, ICT has 
successfully entered, being a category of instruments that 
solves the needs of students and teachers but also offers 
the joy of discovering new knowledge. 
The DORICO program is ideal for use in education, both 
for teachers and students. As mentioned in the interview, 
there are already many institutions with a musical profile 
that benefit from the facilities offered by this wonderful 
software, in London but also worldwide. 
The Royal Academy of Music in London purchased the 
programme and its immediate benefits are expressed by 
Prof. Philip Cashian, the head of the composition section, 
in the following: 
“We prepare our students for diverse careers in music 
after graduation. Mastering a powerful, flexible tool like 
Dorico helps them be ready for whatever professional 
work they may take on” [4]. 
For teachers, the Dorico system is extremely useful 
because it offers a pleasant interface, flexible components 
and it is easy to operate with, to create transpositions, 
arrangements and general or individual scores for 
different ensembles (vocal, instrumental or vocal-
instrumental with soloists) or for making worksheets by 
teachers [4]. 
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Din perspectiva elevului/studentului, acest program se 
poate valorifica gradual, pornind de la Dorico Elements, 
care este simplu și rapid de stăpânit, cu o prezentare 
elegantă, clară atât la nivel vizual, cât și auditiv, utilizând 
până la 12 instrumente simultan. Ulterior, la o treaptă 
superioară, se poate explora spațiul Dorico, prin modelele 
mai avansate, cum ar fi Dorico Pro, care permite 
dezvoltarea creativității muzicale, artistice spre 
cunoștințe muzicale și editare profesioniste, spre muzica 
de film sau sala de concerte [4]. 

Concluzii 
Programul de editare muzicală DORICO este într-o 
continuă modelare, transformare. De la lansare s-a 
dovedit a fi promițător și foarte clar definit ca facilități, 
direcții de operare, accesibilitate a folosirii uneltelor 
propuse, posibilități de conectare cu alte dispozitive 
electronice. Mai mult decât atât, soft-ul vine cu idei de 
soluționare a unor probleme sau dificultăți existente în 
programele de editare muzicală de până acum, având un 
mare potențial. 
La nivelul editării partiturilor permite asimilarea unor 
miniproiecte într-unul singur, adică realizarea partiturii 
generale pentru dirijor, dar și a știmelor pentru toate 
liniile muzicale implicate (inclusiv dimensionarea 
preferențială a portativelor). Nici latura auditivă nu este 
neglijată - sistemul conține peste 1500 de sunete care 
permit redarea secvențelor muzicale cu multă claritate, 
oferind un nivel înalt al calității. 
Cumulând și beneficiile didactice pentru profesori, dar 
mai ales pentru elevi/studenți cu diferite niveluri de 
pregătire muzicală, pentru eficientizarea învățării la nivel 
muzical, putem afirma că DORICO este o poartă deschisă 
spre afirmarea excelenței în domeniul editării muzicale 
actuale. 
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From the student perspective, this program can be used 
gradually, starting from Dorico Elements, which is 
simple and quick to master, with an elegant presentation, 
clear both visually and in the listening part, using up to 
12 instruments simultaneously. Later, at a higher level, 
you can explore the Dorico space, through more 
advanced models, such as Dorico Pro, which allows the 
development of musical, artistic creativity towards 
musical knowledge and professional editing, towards film 
music or concert hall music [4]. 

Conclusions 
The DORICO music editing program is in a permanent 
transformation and progress. Since its launch it has 
proved to be promising and very clearly defined in terms 
of facilities, operating directions, accessibility of the 
proposed tools and the possibilities of connection with 
other electronic devices. Moreover, the software comes 
with great potential and with ideas for solving problems 
or difficulties existing in previous music editing 
programs. 
At the level of score editing, it allows the assimilation of 
some mini-projects into a single one, namely the general 
score for the conductor but also the scores for all the 
musical lines involved (including the preferential sizing 
of the stave). The listening part is not neglected either, 
the system contains over 1500 sounds that allow the play 
of the music sequences very clearly offering a high level 
of quality. 
Accumulating the teaching benefits for teachers, but 
especially for students with different levels of music 
training, to make music learning more efficient, we can 
say that DORICO is an open door to affirming excellence 
in the field of contemporary music editing. 


