REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET
SI SPORT
str. M itropolit D osoftei, 99, m unicipiul Chişinău, R epublica M oldova, M D -2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsm un@ gm ail.com

02166791

ORDIN
Cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului
municipal al form aţiilor
vocal - instrum entale „Cântaţi, chitarelor”

In conform itate cu Program ul de acţiuni pentru anul 2017 şi în scopul realizării Planului
de activitate al DGETS pentru anul de studii 2017-2018 şi Regulam entului în vigoare, se emite
următorul ORDIN:
1. Secţia educaţie şi tineret a DGETS (dna L.Crudu) va organiza şi desfăşura concursul
municipal al form aţiilor vocal - instrum entale „Cântaţi, chitarelor” la data de 15 - 16
decembrie 2017 în baza CCC „Floarea Soarelui” (director dna Iulia Gîrlea).
2. Secţia educaţie şi tineret a DGETS (dna L.Crudu) în comun cu Centrele de creaţie a
copiilor cu profil estetic (dnele Iu.Gîrlea, R.Guţul, A.Culeac, L.Racicovscaia, dnii
A.Cocean, G .Oxente) vor desfăşura trecerea în revistă a form aţiilor vocal - instrumentale
din instituţiile de învăţăm ânt secundar general, extraşcolar, profesional tehnic şi superior.
3. Contabilitatea centralizată a DGETS (dna T.Popova) va aloca m ijloace financiare pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului municipal al form aţiilor vocal - instrumentale
’’Cântaţi, chitarelor” din contul programului 08 C ultura”, 1. Activităţi pentru copii şi
tineret, octombrie, pct.3, 4, conform devizului de cheltuieli anexat.
4. Se numesc responsabili de coordonarea, organizarea şi desfăşurarea concursului
form aţiilor vocal - instrum entale ’’Cântaţi, chitarelor” dnele L.Crudu, şefa secţiei
educaţie şi tineret a DGETS, Iu.Gîrlea, director , CCC ’’Floarea Soarelui” .
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REGULAMENTUL
concursului municipal al formaţiilor
vocal - instrumentale
"Cântaţi, chitarelor"
I.

NOŢIUNI GENERALE

Concursul formaţiilor vocal - instrumentale se organizează de Direcţia
generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău.

II.

OBIECTIVELE CONCURSULUI:

-

identificarea şi promovarea tinerelor talente;

-

educarea simţului frumosului la copii prin intermediul muzicii vocal instrumentale;

-

aprofundarea cunoştinţelor despre formaţiile vocal - instrumentale,
interpreţii şi creaţiile de acest gen;

-

perfecţionarea măiestriei interpretative a membrilor formaţiilor vocal -

*

instrumentale.

III.

1

MODUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat pentru elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ
secundar general, extraşcolar, profesional tehnic, superior. Se desfăşoară într-o
singură etapă, cea municipală, prealabil în sectoare fiind desfăşurată trecerea în
revistă a nivelului de pregătire al formaţiilor vocal - instrumentale organizată de
către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport în comun cu Centrele de creaţie
ale copiilor în conlucrare cu instituţiile de învăţământ secundar general,
profesional tehnic şi superior.

IV.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Formaţiile vocal - instrumentale prezintă un program de 15 minute
(Inclusiv acordajul):
-

o piesă proprie (muzica şi versurile proprii sau pe versurile unui autor);

-

o piesă din repertoriul formaţiilor naţionale sau internaţionale);

-

o piesă instrumentală la alegere.

Oferta pentru participare se va prezenta în 5 exemplare cu 7 zile înainte de
desfăşurarea concursului după modelul anexat.

V.

CRITERII DE APRECIERE

Membrii juriului vor aprecia:
-

măiestria interpretativă a formaţiei;

-

armonia interpretării;

-

ţinuta scenică;

-

aspectul exterior al formaţiei.

Colectivele învingătoare vor fi menţionate cu diplome şi premii băneşti.

NOTĂ: Juriului i se permite de a interveni cu schimbări în modalitatea de
repartizare a premiilor, menţinând suma intactă în devizul de cheltuieli.

Coordonatori:
Larisa Crudu, şefa secţiei educaţie şi tineret a DGETS
022-201606
lulia Gîrlea, directorul CCC "Floarea Soarelui", sl Centru
022-287849

