
 

                  REPUBLICA MOLDOVA                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 
 

Nr. 126 

 din 28.04.2022  

 
Cu privire la organizarea și desfășurarea 

Festivalului – concurs al cântecului lirico -  

patriotic „Cântecele Credinței, Speranței și  

Iubirii – Victoria – 78” 
 

În conformitate cu prevederile art. 29 al Legii RM „Privind administraţia publică locală” nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 725 din 19.07.2005 „Cu 

privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea Concepției educației militaro – patriotice a 

tineretului”, demersul Consiliului Veteranilor de Război și a Muncii nr. 03-11/2443 din 08.04.2022 

cu privire la desfășurarea ediției a 24-a a Festivalului – concurs al cântecului lirico - patriotic 

„Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria – 78”, - 
 
 

1. Se desfășoară în mun. Bălți Festivalul – concurs al cântecului lirico - patriotic „Cântecele 

Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria – 78”, ediția a 24-a, municipală, în varianta on-line, în 

perioada 01.05.2022-09.05.2022. 
 
 

2. Se aprobă componența Comitetului Organizatoric al Festivalului (anexa nr.1). 
 

3. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea Festivalului – concurs municipal al cântecului 

lirico-patriotic „Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria – 78” (anexa nr.2). 
 

4. Direcția Cultură va asigura înregistrarea participanților la concurs și publicarea rezultatelor.  
 

5. Controlul executării dispoziției în cauză se pune în sarcină viceprimarului municipiului Bălți, dnei 

Tatiana Dubițkaia. 

 

 

 

 

 

 

Primar interimar al mun. Bălţi                Ghenadie ȘMULSCHII 

 

 
 

        

       

 

 

 

 



 
Anexa nr.1 

la dispoziția primarului  

nr. 126 din 28.04.2022  

 

 

 

Componența Comitetul organizatoric  

al Festivalului – concurs municipal al cântecului lirico - patriotic  

„Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria – 78”, ediția a 24-a 

 

 

1. Tatiana DUBIȚKAIA   Viceprimarul mun. Bălți      

2. Olga IURCENCO                                       Șef interimar Direcția Învățământ Tineret și Sport 

3. Maria LORIS                                              Şef Direcţie Cultură  

4. A. GORB                                                  Președintele Consiliul Veteranilor de Război și a Muncii                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 

la dispoziția primarului  

nr. 126 din 28.04.2022  

 

 

 

REGULAMENT 

al Festivalului – concurs municipal al cântecului lirico-patriotic  

„Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria – 78” 

(varianta on-line) 

 

    Festivalul-concurs al cântecului lirico-patriotic „Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – 

Victoria – 78” este organizat de către Primăria mun. Bălți în colaborare cu Consiliul Veteranilor de 

Război și Muncă din mun. Balti și se desfășoară în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.725 din 

19.07.2005 „cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea Concepţiei educaţiei 

militaro-patriotice a tineretului” și cea de-a 35-a aniversare a Consiliului Veteranilor de Război și 

Muncă. 

 

    Obiective: 

 

• educația moral-spirituală, civico-patriotică și artistică a tinerilor din mun. Bălţi; 

• cunoașterea, promovarea și menținerea genului muzical al cântecelor lirico-patriotice; 

• identificarea și promovarea tinerelor talente. 

 

 

    Condiții de participare: 

    La Festival pot participa soliști-vocaliști și formații artistice de până la 12 persoane (ansambluri 

vocale, vocal-instrumentale) din mun. Bălți cu vârsta cuprinsă între 10 și 30 de ani. Concurenții vor 

interpreta câte o lucrare muzicală, durata căreia nu trebuie să depășească 4 minute. Participanții pot 

cânta a cappella, cu fonogramă/ negativ sau cu acompaniament live. 

La alegerea repertoriului se va ține cont de tematica festivalului. Sunt interzise cântecele al căror 

text sau suport vizual conţin sloganuri, apeluri politice/ de propagandă etc. 

 

    Organizare și desfășurare: 

    Festivalul-concurs al cântecului lirico-patriotic „Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – 

Victoria – 78” este organizat și desfășurat în regim on-line. 

Ofertele de participare vor fi expediate până la data de 9 mai 2022 pe adresa de e-mail: 

concursvictoria2022@gmail.com 

Oferta va include: 

- fișa de înscriere; 

- înregistrarea video, de calitate și realizată într-un spațiu amenajat estetic; 

- o fotografie de calitate a solistului/ formației artistice. 

 

      Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina oficială a Primăriei mun. Bălți și pe pagina 

Facebook a Direcției cultură până pe 13 mai 2022. 

Data, ora și locul decernării diplomelor vor fi comnunicate prin intermediul poștei electronice. 

 

     Criterii de apreciere: 

• măiestria interpretativă a participanților; 

• corespunderea repertoriului cu tematica și obiectivele festivalului-concurs; 

• aspect estetic, ținuta scenică. 

 

     Decizia juriului este incontestabilă. 

mailto:concursvictoria2022@gmail.com


 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE  

la Festivalul – concurs municipal al cântecului  

lirico-patriotic „Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria – 78” 

 

 

Numele, prenumele solistului/ 

Denumirea colectivului 

 

Vârsta  

Instituția pe care o reprezintă  

 

Conducător artistic  

 

Localitatea  

Persoana de contact  

Telefon  

Adresa de e-mail  

Piesa (denumirea)  

Autori  

 

 □ Compoziție proprie  

 

 

□ Exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea materialului video expediat. 

 

 

 

 

Data: _________                                      Nume prenume_____________________ 
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