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ACCES
MATERIALE PREGĂTITOARE PENTRU ADMITERE
În cadrul proiectului au fost actualizate materialele necesare pregătirii examenelor de admitere
la ANMGD. Astfel, au fost realizate următoarele materiale:
 un formular de preînscriere online la admitere;
 transcrierea în format digital a materialelor muzicale deteriorate;
 redactarea unor solfegii pregătitoare cu trepte crescătoare de dificultate.

PREGĂTIREA ELEVILOR ȘI PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE
În cadrul proiectului au fost planificate mobilități de informare și de pregătire (cursuri de
măiestrie/ateliere) a elevilor din 7 licee. Având în vedere că în cea mai mare parte a timpului
liceele au funcționat în regim online, a fost organizată o singură mobilitate în regim față-înfață, cea dedicată elevilor Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare, dar și aceasta a fost
suplimentată cu întâlniri online.
Astfel, au fost realizate activități online de pregătire a elevilor pentru admiterea la Academia
Naţională de Muzică ”Gheorghe Dima” şi de promovare a ofertei educaţionale în 7 licee din
orașe din România (Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Deva, Sibiu, Alba Iulia).
Rezultate:
Aproximativ 213 elevi participanți la sesiunile online de informare:
 Oradea: 94
 Satu Mare: 4
 Baia Mare: 10
 Zalău: 12
 Deva: 15
 Sibiu: 12
 Alba Iulia: 66
96 de cursuri de măiestrie/ateliere cu peste 350 de elevi participanți în total:
Liceul de Arte „Aurel Popp”, Satu Mare:
10 cursuri/ateliere față în față (21.10.2020) și 3 online (compoziţie, muzicologie, dirijat)
Cursuri/ateliere online:
 Liceul de Arte Oradea
14 cursuri: compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, violoncel, chitară, contrabas, flaut,
oboi, saxofon, trompetă, percuție, canto
 Colegiul de Arte Baia Mare
10 cursuri: compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, chitară, contrabas, flaut, trompetă,
canto
 Liceul de Artă „Ioan Sima”, Zalău
11 cursuri: compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, violă, violoncel, chitară, clarinet,
trompetă, canto
 Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Deva
10 cursuri: compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, chitară, flaut, clarinet, saxofon, canto
 Liceul de Artă Sibiu
12 cursuri: compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, violoncel, chitară, contrabas,
clarinet, fagot, percuție, canto
 Liceul de Artă „Regina Maria”, Alba Iulia
12 cursuri: compoziţie, muzicologie, dirijat, pian, vioară, violă, violoncel, chitară, flaut,
clarinet, saxofon, canto)

 Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca
13 cursuri: 2 x vioară, violă, contrabas, flaut, clarinet, corn, trombon, 2 x pian, 2 x canto
 Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, Arad
1 curs: violoncel

ACCESIBILIZAREA DE MATERIALE PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚE DE VEDERE
În vederea creșterii accesului persoanelor cu deficiențe de vedere la studii superioare muzicale,
au fost accesibilizate următoarele materiale:
Suport de curs pentru disciplina armonie (autor: conf.univ.dr. Șerban Marcu) – transcriere în
sistem braille (autor: Alexandru Cozaciuc) și exemple audio
Solfegii pregătitoare pentru admitere (autor: conf.univ.dr. Șerban Marcu) – redactare solfegii
cu trepte crescătoare de dificultate; transcriere în sistem braille (autor: Alexandru Cozaciuc);
transmiterea solfegiilor către școli și fundații pentru persoane cu deficiențe de vedere din
România
Pentru a scădea costurile pe termen lung cu tipărirea în sistem braille a materialelor transcrise,
în cadrul proiectului a fost achiziționat un display braille cu 20 de caractere adecvat redării de
partituri.

CARAVANA ANMGD
Caravana AMGD, un proiect inițiat de Asociația Studenților ANMGD a continuat și în acest an.
În mod obișnuit, acest proiect presupune deplasarea în orașe din România și discuții directe
între tineri studenți ai ANMGD și elevii de liceu interesați de studii muzicale, dar și preocupați
de viața de student în Cluj-Napoca.
În 2020 au fost proiectate trei astfel de deplasări, însă contextul pandemiei nu a permis
realizarea lor față-în-față.
În schimb, reprogramarea lor online a permis nu doar creșterea numărului de întâlniri, ci și
deschiderea acestora către 96 de elevi din întreaga țară.
Datele întâlnirilor:
 18.06.2020
 06.07.2020
 08.09.2020
 07.09.2020

PROMOVAREA MUZICII
RECITALURI ALE PROFESORILOR/ÎNREGISTRĂRI
Mobilitățile planificate în cele 7 licee au inclus și câte un recital oferit de cadre didactice ale
ANMGD. Având în vedere restricțiile de circulație și privitoare la organizarea de evenimente cu
public, un singur astfel de recital a putut fi oferit în regim față-în-față. Recitalul a avut loc în 21
octombrie 2020 și a fost realizat în parteneriat cu Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, în sala de
concerte a acesteia din urmă. La recital au participat circa 100 de persoane.

Videoclipuri cu cadre didactice ale ANMGD
Pentru a înlocui recitalurile față-în-față propuse, dar și pentru a crește atractivitatea studiilor
universitare în domeniul muzical, au fost realizate 21 de videoclipuri cu interviuri și
fragmente muzicale interpretate de cadre didactice ale ANMGD.

CONCERTE PENTRU COPII
Așa cum au fost propuse, au fost realizate patru concerte pentru copii în localități mici
(comune), al căror obiectiv a fost stimularea interesului pentru muzica cultă în rândul copiilor
din clasele primare.
Concert pentru copii „Punguța cu 2 bani” (circa 150 pers. în public)
24.09.2020 Mănăstirea Ortodoxă din Com. Pădureni, Jud. Cluj
25.09.2020 Mănăstirea Ortodoxă din Com. Dumbrava, Jud. Alba
27.09.2020 Așezământul „Sf. Onufrie”, Com. Florești, Jud. Cluj
04.10.2020 Biserica Ortodoxă „Sf. Ilie”, Comuna Câțcău, Jud. Cluj

Proiectul a inclus inițial și prezentarea unui concert pentru copii în mobilitățile din cele șapte
orașe, însă, deoarece activitățile cu public și activitățile din școli au fost suspendate,
activitatea a fost adaptată prin realizarea unor scurte videoclipuri educative menite să
prezinte copiilor instrumente muzicale:
- 1 videoclip cu cvintet de suflători
- 1 videoclip cu oboi și fagot
- 1 videoclip cu cvintet de coarde
- 1 videoclip cu vioară și contrabas

OPERA-STUDIO

În proiectul inițial au fost propuse 7 reprezentații ale unei opere de către cadrele didactice și
studenții claselor de operă. Deși deplasările și spectacolele față-în-față nu au mai putut avea
loc, rezultatele obținute au fost excelente. Astfel, au fost implicate toate cele trei clase de
operă ale ANMGD în producerea a trei programe diferite:
 „Don Giovanni” de W.A. Mozart
 „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini
 „Orfeu și Euridice” de C.W. Gluck
Acestea au fost înregistrate profesionist și prezentate elevilor din cele șapte licee implicate în
program. Prezentările au fost însoțite de explicații și urmate de discuții cu coordonatorii
claselor de operă: conf.univ.dr. Ina Hudea, conf.univ.dr. Tiberius Simu, asist.univ.drd. Mihaela
Sandu.
Au participat la aceste reprezentații online circa 248 de elevi:








Liceul de Arte Oradea: 26
Colegiul de Arte Baia Mare: 42
Liceul de Artă „Ioan Sima”, Zalău: 25
Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Deva: 90
Liceul de Artă Sibiu: 22
Liceul de Artă „Regina Maria”, Alba Iulia: 13
Liceul de Artă „Aurel Popp”, Satu Mare: 30

CONEXIUNEA CU LICEUL
În urma consultărilor cu liceele implicate din program a fost organizată o întâlnire de lucru în
cadrul CCOC în care au fost comunicate concluziile acestora.
De asemenea, pentru a facilita tranziția elevilor dinspre liceu spre facultate, a fost organizată
o sesiune de pregătire a elevilor cu cadre didactice ale ANMGD. În data de 13.06.2020 au fost
astfel susținute 25 de cursuri online, la care au participat circa 150 de elevi.

OPORTUNITĂȚI PENTRU ELEVI: „ÎNCÂNTAȚI DE CUNOȘTINȚĂ!”
Proiectul prevedea inițial organizarea unui recital cu elevi desemnați de liceele participante în
program, în studioul de concerte al ANMGD, Cluj-Napoca.
Având în vedere restricțiile privitoare la organizarea evenimentelor cu public, această
activitate a fost adaptată pentru a îndeplini obiectivul propus: oferirea de oportunități
interpretative elevilor de liceu. ANMGD a promovat pe pagina sa de Facebook (5255
aprecieri) în luna decembrie 2020 opt tineri muzicieni remarcabili recomandați de liceele de
muzică sau arte din Alba Iulia, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Deva, Sibiu și ClujNapoca.

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI
PRIN CULISE!
Deși cele trei vizite ghidate pentru studenți în instituții sau organizații cu activitate relevantă
pentru studenții ANMGD nu au mai putut avea loc față-în-față, acestea au putut fi realizate
online (chiar suplimentate cu 1 vizită) în condiții excelente sub genericul „Prin culise!”.
Vizitele virtuale s-au bucurat de o largă participare din partea studenților, poate mult mai
mare decât ar fi fost posibil dacă activitatea s-ar fi desfășurat fizic. De asemenea, implicarea
„gazdelor” din instituțiile vizitate, dar și interesul studenților pentru aceste activități, au fost
peste așteptări:
Participanți:
EBS Radio – 43
Radio România Cluj – 68;
Opera Națională Română Cluj-Napoca – 60;
Biblioteca ANMGD – 28
Total participanți: 199 persoane

STUDENȚII ÎNTÂLNESC ANGAJATORI
În 7 decembrie 2020 studenții ANMGD au fost invitați să participe la o întâlnire-discuție cu
reprezentanți ai unora dintre cele mai importante instituții muzicale din țară. Fiindcă
evenimentul a avut loc online, au putut fi implicate instituții importante din alte orașe din
România și a putut fi suplimentat numărul propus inițial al invitaților cu unul.
Au fost discutate aspecte ce țin de pregătirea pentru audiții în vederea angajării într-o
instituție de concert/spectacol, cerințele și așteptările angajatorilor față de tinerii artiști
instrumentiști.
La întâlnire au participat 74 de studenți și reprezentanți ai instituțiilor de mai jos:









Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” București
Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca
Filarmonica Arad
Filarmonica Brașov
Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca
Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare
Filarmonica de Stat Sibiu
Opera Națională Română Cluj-Napoca

ÎNTÂLNIRI CARE INSPIRĂ!
Sub genericul „Întâlniri care inspiră!”, începând cu anul 2019, proiectul a cuprins o
componentă dedicată studenților ANMGD, prin care aceștia au ocazia de a întâlni direct
personalități ale artei muzicale și de a discuta aspecte ce țin de cariera de muzician.
Aceste întâlniri au avut scopul de a motiva studenții, de a le oferi idei, modele și entuziasm
pentru dezvoltarea propriei cariere.
Pentru anul 2020 au fost inițial planificate 3 astfel de întâlniri. Contextul pandemiei nu a mai
permis realizarea lor față-în-față, dar succesul primelor astfel de întâlniri online, cât și accesul
la un număr mai mare de personalități ale lumii muzicale au permis creșterea semnificativă a
numărului și a ariilor tematice acoperite de aceste întâlniri:

• Luni, 9.11.2020, ora 17 – TIBOR REMAN (clarinet) – 12 participanți
• Luni, 9.11.2020, ora 19 – AURELIA VIȘOVAN (pian) – 12 participanți
• Marți, 10.11.2020, ora 19 – GABRIEL BEBEȘELEA (dirijor) – 40 participanți
• Miercuri, 11.11.2020, ora 19 – ANDREI IONIȚĂ (violoncel) – 30 participanți
• Joi, 12.11.2020, ora 19 – GEORGE PETEAN (bariton) – 22 participanți

• Marți, 17.11.2020, ora 19 – CRISTIAN MĂCELARU (dirijor) – 46 participanți
• Miercuri, 18.11.2020, ora 19 – RĂZVAN POPOVICI (manager cultural) – 18 participanți
• Joi, 19.11.2020, ora 19 – DOINA ROTARU (compozitoare) – 20 participanți
• Sâmbătă, 21.11.2020, ora 19 – ADELA ZAHARIA (soprană) – 10 participanți

ACHIZIȚII
Și în acest an proiectul „Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării” a inclus o componentă
importantă de achiziții de materiale care să asigure accesul studenților la materiale didactice
și condiții de studiu superioare. Astfel, publicațiilor și partiturilor relevante propuse inițial
spre achiziționare, li s-au adăugat materiale ce permit adaptarea la contextul pandemiei
(facilitarea derulării învățământului online):







20 de volume de la edituri internaționale de prestigiu
15 partituri pentru lucrări incluse în programa de admitere la ANMGD
35 de partituri necesare procesului didactic în ANMGD
20 de pupitre pentru note muzicale și accesorii pentru instrumentente muzicale
16 laptopuri
7 claviaturi portabile

CURSURI REMEDIALE
În luna august 2020 au fost identificate trei discipline cu o promovabilitate redusă și au fost
organizate trei serii de cursuri remediale pentru studenții ANMGD pentru care a fost stabilită
necesitatea recuperării materiei. Aceste discipline au fost: Armonie; Contrapunct; Didactica
specialității Educație Muzicală.

BUGETUL PROIECTULUI

I. CHELTUIELI DE PERSONAL:
Din care, cheltuieli de
management:
II. CHELTUIELI MATERIALE
III. ALTE CHELTUIELI ELIGIBILE
TOTAL:

FDI
229.974,00
44.658,00

COFINANȚARE
0,00
0,00

97.821,00

17.000,00

12.205,00
340.000,00

0,00
17.000,00

