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RAPORT DE IMPLEMENTARE

O1
A 1.1.1 Actualizarea, realizarea şi livrarea de materiale şi informaţii pentru admiterea la ANMGD
Rezultate/Indicatori:
R 1.1.1 30 pachete de informații actualizate
Au fost tipărite:
 7 pachete (broșuri și materiale suplimentare) transmise liceelor din Arad, Deva, Alba-Iulia, Sf.
Gheorghe, M. Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Tîrgu Mureș, conţinând:
 Completări ale materialelor pregătitoare pentru FIM: materialele vor fi trimise către liceele de
muzică din țară.
 7 parteneriate cu licee
Surse de verificare: Acorduri de parteneriat.
A 1.1.2 Realizarea unui videoclip de prezentare a ANMGD și promovarea acestuia pe rețelele de
socializare frecventate de potențialii candidați la studii universitare
A 1.2.1. Realizarea unor evenimente de pregătire a elevilor pentru admiterea la Academia Naţională de
Muzică ”Gheorghe Dima” şi de promovare a ofertei educaţionale a ANMGD în 7 licee (Arad, Deva, AlbaIulia, Sf. Gheorghe, M. Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Tg. Mureș).
Rezultate/Indicatori:
R 1.2.1. 7 evenimente în licee din țară;
I 1.2.1. Cca. 188 elevi participanţi la sesiunile de informare:
Arad: 56/ Deva: 35/ Alba-Iulia: 53/ Sf. Gheorghe: 29/ M. Ciuc: 18/ Odorheiu Secuiesc: 38
Tg. Mureș: 12
R1.2.1. 75 de cursuri de măiestrie/ateliere și cca. 630 de elevi participanți
Col. de Arte Arad (28.10.2019)
 12 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, dirijat, trombon/tubă, percuție, vioară, fagot,
trompetă, pian, flaut, saxofon, clarinet)
 141 elevi
Lic. de Arte Deva (30.10)
 8 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, dirijat, clarinet, vioară, pian, flaut, saxofon)
 86 elevi
Lic. de Arte Alba Iulia (31.10)
 9 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, flaut, percuție, clarinet, saxofon)
 93 elevi

Lic. de Arte Sf. Gheorghe (18.11)
 14 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, chitară, corn, flaut, vioară, saxofon, fagot,
trombon/tubă, clarinet, pian, percuție, trompetă, canto)
 102 elevi
Lic. de Artă M. Ciuc (19.11)
 12 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, pian, oboi, trombon/tubă, flaut, percuție, chitară,
vioară, clarinet, trompetă, canto)
 74 elevi
Lic. de Artă Odorheiul Secuiesc (20.11)
 7 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, pian, vioară, chitară, canto, trombon/tubă)
 70 elevi
Lic. Vocațional de Artă Tg Mureș (21-22.11)
 13 cursuri/ateliere (compoziţie, muzicologie, oboi, flaut, trombon/tubă, canto, percuție, chitară,
trompetă, saxofon, clarinet, vioară, pian)
 64 elevi
Surse de verificare: fotografii, liste de prezență ale participanților, afișe, înregistrări audio-video.
A 1.2.2 Producerea unui material audio exemplificativ și editarea unui material în limbajul Braille pentru
nevăzători
A 1.3. Organizarea Caravanei ANMGD, un proiect inițiat de Asociația Studenților ANMGD, în liceele din
6 orașe
Rezultate/Indicatori: fotografii, acorduri de parteneriat, liste de prezență
O2
A 2 Realizarea unor evenimente de promovare a muzicii în general şi a ofertei de studii în zone cu acces
limitat la cultură şi informare.
Rezultate/Indicatori:
R 2.1. 7 recitaluri prezentate în licee
I 2.1. Nr. elevilor participanţi la recitaluri: circa 70/liceu, în total circa 500
R 2.2. 2 evenimente în localități fără liceu de muzică: Toplița (24.10); Reghin (13.11)
I 2.2. Nr. persoanelor participante în publicul celor două evenimente: circa 700
R 2.3. 9 concerte pentru copii
Surse de verificare: fotografii, materiale de promovare, înregistrări audio-video.
O3
A 3.1. Organizarea unei mese rotunde
Rezultate/Indicatori:
I3.1. Nr. participanţilor la masa rotundă: 2 reprezentanți ai MEN, 3 reprezentanți ai ANMGD, 16
reprezentanți din partea a 10 licee din țară. Nr. participanților la mese rotunde suplimentare: Arad: 31;
Deva: 27; Alba Iulia: 27
Surse de verificare: fotografii, memoriu adresat MEN
A 3.2.1. Organizarea unei întâlniri de lucru în cadrul CCOC al ANMGD în vederea comunicării concluziilor
consultărilor – în curs de realizare.

A 3.2.2. Organizarea a 2 sesiuni de pregătire pentru admiterea la studii universitare în cadrul ANMGD,
destinată elevilor de liceu.
I 3.2.2. Nr. elevilor participanți la cursurile pregătitoare: peste 40
Surse de verificare: fotografii, liste de prezență.
O4
A 4.1. Organizarea unui recital cu elevii desemnați de liceele participante în Cluj-Napoca (7.12.2019)
O5
A 5.1 Organizarea unei întâlniri între studenții ANMGD și reprezentanți ai angajatorilor în domeniul
muzical (9.10.2019)
I 5.1 Nr. studenților participanți la întâlnirea cu angajatorii: peste 150
Surse de verificare: fotografii, materiale de promovare
A 5.2 Organizarea a 3 întâlniri de consiliere în carieră cu profesioniști din domeniul muzical
Status: realizată integral
17.10.2019 Bruno Mantovani – compozitor și dirijor (cca 70 participanți)
18.10.2019 Angelica Postu – muzicoterapeut (cca 50 participanți)
22.10.2019 Simon Trpčeski – pianist (cca 30 participanți)
Surse de verificare: fotografii, materiale de promovare
A 5.3 Asigurarea accesului studenților la publicații și partituri relevante
A 5.4 Facilitarea realizării de înregistrări pentru concursuri de către studenți

BUGETUL PROIECTULUI:
Categoria cheltuielii

FDI

Co-finanțare AMGD

I. Cheltuieli de personal

276.100,00 0,00

II. Cheltuieli materiale

52.380,00

17.000,00

III. Alte cheltuieli eligibile

11.520,00

0,00

TOTAL:

340.000,00 17.000,00

