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R E G U L A M E N T 
 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

 Festivalului Tinerilor Îndrăgostiţi, 

 Ediţia III 

 
 

I.   DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Festivalul Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia III, este un eveniment de promovare a cuplurilor 

model de tineri îndrăgostiţi, organizat de către administraţia raionului Ialoveni în parteneriat 

cu Fondul pentru Tineri Ialoveni, fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în Domeniul 

Tineretului pentru Anul 2013. 
 

2. Obiectivele festivalului sunt: 

- Să contribuie la descoperirea şi promovarea cuplurilor model de tineri îndrăgostiţi; 

- Să încurajeze participarea lor la viaţa comunităţii; 

- Să dezvolte schimbul de experienţe, atitudini, valori, cunoaşterea şi comunicarea între 

tinerele cupluri înzestrate cu trăinicie; 

- Să consolideze relaţiile de dragoste şi respectul reciproc între parteneri; 

- Să cultive tinerei generaţii potenţialul valoric autentic al unui cuplu model; 

- Să creeze momente de distracţie şi agrement pentru cuplurile tinere. 
 

 

      II.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA FESTIVAL 

 

3. Festivalul Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia III, se desfăşoară în regim de concurs şi se adresează 

cuplurilor model de tineri îndrăgostiţi din raionul Ialoveni, dar şi din alte raioane ale 

Republicii Moldova, în care partenerii nu sunt căsătoriţi, au vîrsta cuprinsă între 16 - 30 ani. 

 

4. Înscrierea la concurs se face completînd Formularul de aplicare publicat pe paginile  web: 

www.il.md, www.fondultinerilor.md, www.ecorazeni.wordpress.com,  

www.ialovenionline.md la care se vor anexa copiile actelor de identitate şi CV – urile ambilor 

parteneri. Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal în perioada 01 – 13 februarie 

2013, pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, Consiliul Raional Ialoveni, 

etajul II, Anticamera Preşedintelui Raionului, sau pe email – ul: victor.pletosu@gmail.com . 

 

5. Comisia specială pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea festivalului, instituită prin 

Dispoziţia Preşedintelui Raionului Ialoveni, va examina dosarele aplicanţilor şi va înregistra 

participanţii care vor intra în concurs. 

 

6. La şedinţa Comisiei speciale membrii vor examina dosarele şi argumentele cît mai 

ingenioase, descrise în formularul de aplicare şi vor alege cuplurile model de tineri 

îndrăgostiţi, care vor intra în concurs. 

 

7. Comisia specială îşi rezervă dreptul de a consulta opinia publică în vederea alegerii corecte 

a participanţilor.  

 

http://www.il.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.ialovenionline.md/
mailto:victor.pletosu@gmail.com
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           III.  DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI 

 

8. Festivalul  Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia III, se desfăşoară în regim de concurs  şi cuprinde 

următoarele probe: 

 

1. ,,CEA MAI ORIGINALĂ POVESTE DE DRAGOSTE” (prezentarea cît mai ingenioasă a 

poveştii de dragoste – 5 min pentru fiecare cuplu);   

 Criterii de apreciere:  cultura comunicării, originalitatea, creativitatea, expunerea verbală, 

sinceritatea, respectarea limitei de timp. 

 

2. ,,CEA MAI FRUMOASĂ DECLARAŢIE DE DRAGOSTE” (partenerii îşi spun declaraţii 

de dragoste reciproc – 6 min pentru fiecare cuplu);  

Criterii de apreciere:  măiestria interpretativă, creativitatea, expresivitatea, sinceritatea, 

expunerea verbală, respectarea limitei de timp; 

 

3. „PROBA SURPRIZĂ” (jocuri distractive cu perechile) – 15 min;  

 

 

4. „TEMA DE ACASĂ” (fiecare cuplu va prezenta un program sau cîteva numere artistice la 

dorinţă – 7 min pentru fiecare cuplu);  

Criterii de apreciere: măiestria artistică, originalitatea, creativitatea, expresivitatea, 

respectarea limitei de timp. 

 

9. Participanţii vor fi antrenaţi în probele enunţate mai sus şi vor respecta criteriile de 

apreciere. 

 

10. Membrii juriului vor acorda note la vedere de la 5 la 10. Fiecare membru al juriului va 

avea o fişă de jurizare. Evaluarea se va face în urma centralizării fişelor de jurizare. Rezultatul 

final constituie media aritmetică notelor membrilor juriului. 

 

 

IV. NORME FINANCIARE 

 

11. Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a Festivalului Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia III, vor 

fi suportate de către Consiliul Raional Ialoveni, în baza unui Deviz de cheltuieli aprobat de 

Preşedintele Raionului Ialoveni. 

 

12.  Cheltuielile de pregătire şi deplasare a participanţilor la Festival se achită de către 

primăria localităţii. 

 

 

V.  DISPOZIŢII FINALE 
 

13. Prezentul Regulament se publică în Ziarul Raional ,,Ora Locală”, pe paginile  web:  

www.il.md, www.fondultinerilor.md, www.ecorazeni.wordpress.com, 

www.ialovenionline.md. 

http://www.il.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.ialovenionline.md/
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14. Responsabil de coordonarea organizării evenimentului se desemnează domnul PLETOSU 

Victor, specialist în domeniul politicilor de tineret, tel.: 2-68-93, mobil: 0 68 23 09 22, email: 

victor.pletosu@gmail.com . 

 

15. Festivalul Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia III, va avea loc la 17 februarie 2013, orele 16:00, 

Casa Raională de Cultură Ialoveni, fiind o acţiune din cadrul Proiectului ,,Ialoveni  - Capitala 

Tineretului 2013”. 

 

  16.  Participanţii vor fi decernaţi cu diplome, flori, premii, cadouri de preţ. 

mailto:victor.pletosu@gmail.com

