
                           

 

ANEXA 1 

la Procedura de selecţie grup ţintă în cadrul  proiectului  

„European Chamber Music Partnership for Students” CHARMS  

nr. 2020-1-RO01-KA229-080250 

privind transmiterea înregistrărilor audio-video pentru  

AUDIȚIA INSTRUMENTALĂ 

 

1. Selecția participanților la proiectul Erasmus „European Chamber Music Partnership for Students” 

CHARMS, din perioada 26-29 ianuarie 2021 se va desfășura exclusiv online, datorită contextului 

epidemiologic generat de pandemia Covid 19 și a prevederilor legale în vigoare. 

 

2. Audiția constă dintr-o lucrare/parte de lucrare/studiu din repertoriul propriu și 2 fragmente din 

repertoriul de muzică de cameră, selectate de comisie din repertoriul cameral universal pentru fiecare 

instrument în parte. 

 

3. Audiţia se va desfăşura online, prin intermediul unor înregistrări audio-video. Repertoriul poate fi 

interpretat din partitură (cu sau fără acompaniament). 

 

4. Întreg repertoriul va fi filmat în două înregistrări: prima înregistrare va conţine lucrarea/partea de 

lucrare din repertoriul propriu; cea de-a doua va conține cele 2 fragmente  selectate de comise pentru 

fiecare instrument în parte din repertoriul universal cameral. Filmarea va fi realizată dintr-un unghi 

care poate oferi o perspectivă clară asupra candidatului. În cazul piesei/studiului din repertoriul 

propriu se acceptă și înregistrări făcute în decembrie 2020 pentru verificarea de la instrument. 

 

5. Nu se acceptă variante editate.  

 

6. Înregistările vor fi trimise pe adresa de email office.toduta@gmail.com (prin intermediul Wetransfer, 

datorită mărimii mari a fișierelor). Cele două fișiere vor fi denumite după cum urmează:  

- Fișierul 1: Numele complet al candidatului_numele lucrării 

- Fișierul 2: Numele complet al candidatului_pasaje 

 

7. Perioada de transmitere a înregistrarilor este 23-25 ianuarie 2021. 

 

8. Nerespectarea condițiilor precizate în prezenta anexă va atrage excluderea candidatului din selecție. 

  



                                                                                

 

ANEXA 2 

la Procedura de selecţie grup ţintă în cadrul proiectului 

"European Chamber Music Partnership for Students" CHARMS 

nr. 2020-1-RO01-KA229-080250 

privind proba de INTERVIU în limba engleză 

  

 

1. Evaluarea cunoştinţelor de limbă străină vizează două competenţe lingvistice: 

- înţelegere orală 

- exprimare orală. 

 

2. Fiecare candidat va susţine un interviu online bazat pe un set de 2 întrebări.  

 

3. Timpul alocat fiecărui candidat va fi de 3-5 minute, în funcţie de numărul candidatilor înscrişi la 

selectie.  

 

4. Notarea se va face de la 1 la 10.  

 

5. Link-ul pentru susţinerea interviului va fi accesat conform programării, utilizându-se adresa 

personală a elevului, cu domeniul @cmst.ro: https://meet.google.com/orc-pcgc-uap 

6. Nerespectarea condițiilor precizate în prezenta anexă va atrage excluderea candidatului din selecție. 

 

 

 

https://meet.google.com/orc-pcgc-uap

