
INSTRUMENTE MUZICALE (S) 
 
Domeniu de aplicare 
Subdiviziunile următoare pot fi utilizate, atunci când sunt adecvate, pentru instrumentele sau 
grupele de instrumente muzicale, 
De ex. :  Flaut 
               Instrumente de suflat 
 
Nu se aplică pentru vedeta „ Instrumente de muzică”. 
De reţinut : Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formă) pot fi 
utilizate atunci când sunt adecvate. Vezi lista de subdiviziuni de utilizare 
generală. 
 
ACORDAJ < --subd.geogr.> 
 
CLAPE  
Se utilizează la instrumentele de suflat 
 
CLAPE 
Se utilizează pentru instrumentele cu claviatură 
 
CONSERVARE ŞI RESTAURARE < --subd.geogr.> 
TA Întreţinere şi reparaţii 
 
CORZI 
Se utilizează pentru instrumentele corespunzătoare 
 
DIGITAŢIE 
UP Studiu şi învăţământ –Digitaţie 
UP Studii şi exerciţii –Digitaţie 
 
FACTURĂ (muzică)< --subd.geogr.> 
 
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII < --subd.geogr.> 
TA Conservare şi restaurare 
 
METODE ([GEN MUZICAL]) (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formã 
 
METODE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formã 
 
METODE DE AUTOINSTRUIRE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formã 
 
METODE DE INSTRUIRE ÎN GRUP (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formã 
 
METODE PENTRU TINERET (F) 
Se utilizeză ca subdiviziune de subiect sau de formã 

 1



 
MUŞTIUCURI 
Se utilizează la instrumentele corespunzătoare 
 
PEDALE 
Se utilizează pentru anumite instrumente ex. : orgă, pian, harpă 
UP Studiere şi predare -- Pedale 
UP Studii şi exerciţii -- Pedale 
 
PISTOANE 
Se utilizează pentru anumite instrumente de suflat  
 
POLIFONIE  
Se utilizează pentru instrumentele de suflat 
 
PRACTICÃ < subd.  geogr.� 
 
REGISTRU 
Se utilizează pentru  diferitele tipuri de orgă 
 
STUDII ORCHESTRALE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 
 
STUDII ŞI EXERCIŢII ( GEN MUZICAL) (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 
 
Studii şi exerciţii –Digitaţie 
Vezi Digitaţie 
 
Studii şi exerciţii –Pedale 
Vezi Pedale 
 
STUDII ŞI EXERCIŢII PENTRU TINERET (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 
 
STUDIU ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU TINERET < --subd.geogr.> 
 
STUDIU ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT< --subd.geogr.> 
 
Studiu şi învăţământ–Digitaţie 
Vezi Digitaţie 
 
Studiu şi învăţământ—Pedale 
Vezi Pedale 
 
Suite de note muzicale executate în cadenţã rapidã  de orchestrã   
vezi Studii orchestrale 
 
SURDINE 
Se utilizează pentru anumite instrumente 
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TABELE DE ACORDURI (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de formã 
 
TABLATURI CROMATICE  
Se utilizează pentru instrumentele de suflat 
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