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ACCES ȘI PROMOVARE
PREGĂTIREA ELEVILOR ȘI PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE
Au fost realizate activități online de pregătire a elevilor pentru admiterea la Academia Naţională de
Muzică ”Gheorghe Dima” şi sesiuni de informare și de promovare a ofertei educaţionale în 5 licee
din orașe din România:





2 sesiuni de pregătire teoretică și practică pentru admitere:
o 22 cursuri 06.2021
o 21 cursuri 10.2021
derularea de sesiuni de informare pentru elevii din 5 licee de muzică (noiembrie-decembrie
2021)
derularea de cursuri de măiestrie (noiembrie-decembrie 2021) la disciplinele: Compoziție,
Muzicologie, Dirijat, Corn, Trombon/Tubă, Canto, Flaut, Oboi, Clarinet, Saxofon, Fagot,
Trompetă, Pian, Vioară, Vioară, Violă, Violoncel, Chitară, Contrabas, pentru elevii
următoarelor 5 licee:
o Liceul de Artă “Regina Maria” - Alba Iulia
o Liceul de Muzică "Tudor Jarda" - Bistrița
o Liceul de Artă „Ioan Sima” - Zalău
o Liceul de Arte „Sigismund Toduță” - Deva
o Colegiul de Arte - Baia Mare

ÎNTÂLNIRI INFORMALE PENTRU ELEVI/STUDENȚI INTERESAȚI DE ADMITERE
În cadrul proiectului au fost realizate patru întâlniri online „Tips & Tricks” pentru elevi interesați de
admiterea la ANMGD la nivel licență, respectiv pentru studenți interesați de admitere la nivel masterat:





11 iunie 2021 – 21 pers
7 iulie 2021 – 22 pers
31 august 2021 – 2 pers
2 septembrie 2021 – 26 pers

OPERA-STUDIO
Seria întâlnirilor online între elevii de liceu și clasele de operă ale ANMGD a continuat și în acest an.
Față de cele 5 întâlniri programate, a fostu susținută una suplimentară.
Astfel, au fost implicate toate cele trei clase de operă ale ANMGD în prezentarea unor fragmente din
diverse spectacole înregistrate în cadrul claselor de operă:



„L'elisir d'amore” de G. Donizetti (clasa conf. univ. dr. Tiberius Simu: Deva, Zalău)
„Cenușăreasa” de G. Rossini / Momente din „D’ale carnavalului” și „O noapte furtunoasă”
(clasa conf. univ. dr. Ina Hudea: Bistrița, Sibiu)
 „Nunta lui Figaro” de W. A. Mozart (clasa asist. univ. drd Mihaela Sandu: Baia Mare, Satu
Mare)
Spectacolele înregistrate au fost comentate de către coordonatorii claselor de operă și prezentate
elevilor din următoarele licee de muzică:
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 145 de elevi:







Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Bistrița, 15 noiembrie 2021: 15
Colegiul de Arte Baia Mare, 2 decembrie 2021: 90
Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Deva, 12 noiembrie 2021: 16
Liceul de Artă Sibiu, 23 noiembrie 2021 : 7
Liceul de Artă „Aurel Popp”, Satu Mare, 16 noiembrie 2021: 5
Liceul de Artă „Regina Maria”, decembrie 2021, Alba Iulia: 12

MATERIALE PREGĂTITOARE PENTRU ADMITERE
În cadrul proiectului au fost actualizate materialele necesare pregătirii examenelor de admitere la
ANMGD

Au fost realizate următoarele materiale:



redactarea unor solfegii pregătitoare cu trepte crescătoare de dificultate
actualizarea broșurilor de admitere în format digital
Materialele sunt disponibile la adresa: https://resurseadmitereanmgd.home.blog/

ÎNREGISTRĂRI AUDIO-VIDEO CU REPERTORIU RELEVANT
Au fost produse materiale audio și audio-video cu cadrele didactice ale ANMGD interpretând lucrări
muzicale din repertoriul de admitere și repertoriu relevant pentru pregătirea elevilor.
Aceste înregistrări au menirea de a oferi elevilor modele interpretative pentru diversele discipline din
oferta educațională a ANMGD.
Materialele produse:
- 1000 de exemplare dintr-un CD cu înregistrări audio profesioniste, înregistrat la ORDA cu nr RNF
5226/15.12.2021
- 23 de videoclipuri

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:
Solfegii pregătitoare pentru admitere – redactare de solfegii suplimentare cu trepte crescătoare de
dificultate (autor: conf.univ.dr. Șerban Marcu); transcriere în sistem braille (autor: Alexandru
Cozaciuc);
Solfegii necesare pe parcursul studiilor muzicale universitare - selecție și transcriere în Sibelius
(conf.univ.dr. Șerban Marcu); transcriere în sistem braille (autor: Alexandru Cozaciuc).

CONSILIERE ȘI ORIENTARE
ÎNREGISTRĂRI CU STUDENȚI AI ANMGD
Pentru a le oferi studenților șansa de a-și îmbogăți portofoliul profesional, au fost selectați 10 dintre cei
mai buni studenți ai ANMGD și pentru fiecare dintre aceștia a fost realizat câte un videoclip muzical
înregistrat profesionist la ANMGD, sub genericul „ANMGD prezintă”:
https://www.youtube.com/watch?v=Z811gkvgMBA&list=PLkiyHTX1CjiIIEsRlxaX8p1iQV4oua0KV

CURSURI DE MĂIESTRIE CU MARI MUZICIENI INVITAȚI
5 cursuri realizate integral față-în față – circa 5 studenți activi și 20 de studenți pasivi la fiecare curs:

Andrei Ioniță – violoncel, 24.06.2021

Andrey Baranov – vioară, 7.10.2021

Silvia Careddu – flaut, 14.10.2021

Radek Baborak – corn. 4.11.2021

Ivan Podyomov – oboi, 25.11.2021

PORTRETE FOTO PROFESIONALE PENTRU STUDENȚI AI ANMGD
Tot pentru a le crește accesul la oportunități în carieră, au fost organizate sesiuni foto pentru
realizarea de fotografii-portret pentru portofoliul artistic al studenților selectați.

ATELIER DE BRANDING ȘI PR PERSONAL
25.11.2021 / Zoom
Circa 20 de studenți participanți

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 2021 au fost inițial planificate 5 astfel de întâlniri. Succesul de care s-au bucurat acestea
au condus la suplimentarea cu 1 întâlnire:







ADRIAN SÂMPETREAN, bas – 8.11.2021 - 20 participanți
CRISTIAN MĂCELARU, dirijor – 9.11.2021 - 28 participanți
DORA COJOCARU, compozitoare – 15.11.2021 - 15 participanți
TIBERIU SOARE, dirijor – 12.11.2021 - 25 participanți
MARIN CAZACU, violoncelist – 29.11.2021 - 12 participanți
ADELA LICULESCU, pianistă – 6.12.2021 - 15 participanți

MUZICĂ ȘI MAI CUM?
23.11.2021 – MUZICĂ + FILM: CRISTIAN LOLEA, 21 participanți
9.12.2021 – MUZICĂ + MEDIERE: ȘTEFANA ȚIȚEICA, 15 participanți
13.12.2021 – MUZICĂ + TERAPIE: ANGELICA POSTU, 21 participanți
17.12.2021 – MUZICĂ ȘI MEȘTEȘUG: NICOLAE VĂDAN ȘI NICUȘOR SILAGHI, cca. 20 participanți

PRIN CULISE!
În 2020 am inițiat seria de vizite virtuale în culisele unor instituții sau companii a căror activitate are,
într-un fel sau altul, o legătură cu muzica.
În 2021 au fost organizate 3 astfel de vizite virtuale, toate prezentând un interes deosebit pentru
studenții participanți, așa cum a reieșit din durata întâlnirilor (mult peste durata alocată), din
întrebările participanților pe parcursul întâlnirilor și din reacțiile primite prin intermediul formularului
de feedback.
22.11.2021 – Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – 9 participanți
25.11.2021 – Școala privată de muzică „Fantasy Notes”, Florești – 11 participanți
7.12.2021 – Cvartetul „Arcadia” – 25 participanți

COLECTAREA DE FEEDBACK DE LA PARTICIPANȚII LA ÎNTÂLNIRILE ONLINE DE
CONSILIERE
Întâlnirile organizate pentru consilierea și orientarea în carieră a studenților ANMGD au fost urmate
de distribuirea unui chestionar de feedback. Informațiile colectate au confirmat, pe de o parte,
adecvarea activităților propuse la nevoile reale ale studenților, dar au oferit și informații menite să
orienteze cât mai bine și activitățile viitoare.
Raportul rezultat poate fi vizualizat aici: https://www.canva.com/design/DAE0xdIPctM/6BgbBN7HSxcO5kItrE5bw/view?utm_content=DAE0xdIPctM&utm_campaign=designshare&utm_medium=li
nk&utm_source=shareyourdesignpanel

ADAPTARE
CURSURI REMEDIALE
În 2021 ai fost identificate următoarele discipline cu promovabilitate redusă și au fost organizate
patru serii de cursuri remediale pentru studenții ANMGD pentru care a fost stabilită necesitatea
recuperării materiei: TSD, Istoria Muzicii, Educație auditivă, Forme, Armonie.

ACHIZIȚII
Pe lângă achizițiile necesare derulării activităților organizatorice și administrative ale proiectului,
acesta a inclus o componentă importantă de achiziții de materiale care să asigure accesul studenților
la materiale didactice și condiții de studiu superioare, dar și la condiții de studiu adaptate la contextul
pandemiei:









47 de volume de la edituri internaționale de prestigiu
19 partituri necesare procesului didactic în ANMGD
5 laptopuri
1 teleprompter
1 laser pointer
1 microfon de tip „shotgun”
1 scanner de documente și abonament la platforma Omeka.net
Surdine pentru studiu și accesorii pentru instrumente muzicale

COMUNICARE
MASĂ ROTUNDĂ CU REPREZENTANȚI AI LICEELOR DIN ROMÂNIA
În data de 17.12.2021 a avut loc online o întâlnire la care au fost invitați reprezentanții tuturor liceelor
de muzică din țară.
Au participat la discuția despre nevoile liceelor, alături de reprezentanții ANMGD, reprezentanți ai
următoarelor licee de muzică:













Liceul de Arte "Regina Maria", Alba Iulia
Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca
Liceul de Artă „Ioan Sima”, Zalău
Colegiul Național „George Enescu”, București
Liceul de Artă Sibiu
Liceul de Arte „Aurel Popp”, Satu Mare
Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, Arad
Liceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra Neamț
Liceul de Arte „Sabin Păuța”, Reșița
Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Deva
Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea", Braşov
Liceul de Arte ” Victor Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea

WORKSHOP ONLINE DE MEDIERE MUZICALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂTORI ȘI EDUCATORI
Workshopul de mediere muzicală a fost propus în contextul necesității adaptării de metode de
predare a disciplinei Muzică și mișcare la regulile de distanțare socială. ANMGD a invitat-o pe dna
Ștefana Țițeica, pedagog de concert și expert în domeniul medierii muzicale, să prezinte cadrelor
didactice din șgrădinițe și școli primare activități muzicale care nu solicită interacțiune directă cu și
între elevi.
Faptul că această activitate era necesară a fost confirmat de numărul mare de înscrieri, dar și de
cuprinderea geogafică a provenienței participanților. Pentru a păstra întâlnirea online în parametri
tehnici rezonabili, a fost programată o întâlnire suplimentară, la ambele participând invățători și
educatori din întreaga țară și din Republica Moldova.
De asemenea, tuturor participanților le-au fost puse la dispoziție materiale didactice pentru
realizarea activităților prezentate.
14.10.2021 – 74 participanți;
21.10.2021 – 37 participanți

BUGETUL PROIECTULUI

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

FDI
230.669,00
44.447,00

COFINANȚARE
0,00
0,00

57.331,00

14.472,10

0,00
288.000,00

0,00
14.472,00

