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RAPORT DE IMPLEMENTARE
O1
A 1.1. Actualizarea, realizarea şi livrarea de materiale şi informaţii în vederea pregătirii pentru admiterea la
AMGD şi distribuirea lor în 20 de licee de muzică şi 10 licee pedagogice şi teoretice din ţară şi din
Republica Moldova
Rezultate/Indicatori:
R1.1. 30 licee dotate cu materiale actualizate pentru admiterea la AMGD
Au fost tipărite:
 5 pachete transmise liceelor din Deva, Arad, Baia Mare, Suceava conţinând:
- câte 30 (50) de exemplare din cele două broşuri de admitere ale AMGD pentru fiecare dintre cele
patru mobilităţi;
- câte 30 de exemplare din ghidul studentului AMGD;
- câte un exemplar din materialele suplimentare pregătitoare pentru admitere la Facultatea de
Interpretare Muzicală;
 1 pachet transmis liceului de muzică din Chișinău, conţinând:
- câte 50 de exemplare din cele două broşuri de admitere ale AMGD;
- câte 8 stickuri de memorie cu materialele pregătitoare pentru admiterea la studii universitare în
AMGD;
- câte 1 exemplar din volumul 1 şi 2 al lucrării „Solfegiu pentru toţi” de prof.univ.dr. C. Rîpă şi
prof.univ.dr. N. Nedelcuţ;
- un exemplar din toate materialele pregătitoare pentru admitere la Facultatea de Interpretare Muzicală.
 Completări ale materialelor pregătitoare pentru admitere la Facultatea de Interpretare Muzicală,
I1.1. 5 parteneriate încheiate cu licee
A 1.2. Realizarea unor evenimente de pregătire a elevilor pentru admiterea la studii universitare în cadrul
Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” şi de promovare a ofertei educaţionale a AMGD în 5 licee din
România și Republica Moldova (Baia Mare, Deva, Arad, Suceava, Chişinău)
Rezultate/Indicatori:
R1.2.1. 5 evenimente de promovare a ofertei educaţionale a AMGD şi de pregătire a elevilor pentru
admiterea la AMGD în licee din țară și Republica Moldova
I1.2.1. Aproximativ 159 elevi participanţi la sesiunile de informare
Arad: 52
Deva: 32
Baia Mare: 16
Chișinău: 40
Suceava: 19
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R1.2.2. 54 de cursuri de măiestrie/ateliere și 603 de elevi participanți
Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” Arad (18-19 octombrie 2017)
 10 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, regie operă, flaut, clarinet, fagot, corn, vioară,
contrabas, pian)
 227 elevi
Liceul de Arte ”Sigismund Toduță”, Deva (19-20 octombrie 2017)
 11 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, pian, vioară, chitară, contrabas, flaut, clarinet, fagot,
corn, regie operă)
 111 elevi
Colegiul de Arte Baia Mare (6-7 noiembrie)
 15 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, regie operă, pian, vioară, chitară, contrabas, flaut,
oboi, clarinet, fagot, corn, percuție, trombon, acompaniament)
 111 elevi
Liceul Republican de Muzică ”Ciprian Porumbescu”, Chișinău (14 noiembrie 2017)
 8 cursuri/ateliere (vioară, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trombon, pian)
 64 elevi
Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava (15 noiembrie 2017)
 10 cursuri/ateliere (compoziție, muzicologie, vioară, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trombon, pian)
 90 elevi
A 1.4. Organizarea Caravanei AMGD, un proiect de promovare a ofertei educaționale a AMGD, inițiat de
Asociația Studenților AMGD, în 10 licee de muzică și pedagogice din țară.
Rezultate/Indicatori:
- 5 licee participante
- 603 elevi participanți
O2
A 2.1 Realizarea unor evenimente de promovare a muzicii în general şi a ofertei de studii în zone cu acces
limitat la cultură şi informare (2 evenimente în mediul rural, 5 recitaluri în cadrul evenimentelor din cele 5
oraşe incluse în program).
Rezultate/Indicatori:
R2.1.1. 5 recitaluri prezentate în licee
I 2.1.1. Numărul elevilor participanţi la recitaluri: circa 470
R2.1.2. 2 evenimente susţinute în mediul rural
A 2.2. Organizarea unui recital în Cluj-Napoca, susținut de elevi desemnați de 8 licee incluse în program
Rezultate/Indicatori:
R2.2. 1 recital susținut de de elevi
I 2.2. Numărul persoanelor din publicul recitalului: circa 50
O3
A 3.1. 5 mese rotunde cu cadre didactice, reprezentanți ai conducerii liceelor
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A 3.2.1. Organizarea unei întâlniri de lucru în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al
AMGD în vederea comunicării concluziilor consultărilor şi a feedbackului de la liceele participante.
A 3.2.2. Organizarea unei sesiuni de pregătire teoretică și practică pentru admiterea la studii universitare în
cadrul AMGD, destinată elevilor de liceu.
I3.2.2. Numărul elevilor participanți la cursurile pregătitoare: circa 58
O4
A 4. Proiectarea, achiziționarea serviciilor de dezvoltare și punerea în funcțiune a unei extensii online a
paginii web a AMGD dedicate comunicării dintre elevi, studenți și cadre didactice.

BUGETUL PROIECTULUI:
Categoria cheltuielii

TOTAL VALOARE CHELTUITĂ (LEI)

I. Cheltuieli de personal

161.051,59

II. Cheltuieli materiale

46.529,48

III. Alte cheltuieli eligibile

4.418,93

TOTAL:

212.000,00
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