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R E G U L A M E N T 
 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Concursului Raional TVC, cu genericul: 

  ,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ”, 

 Ediţia IV 
 

 

I.   DISPOZIŢII GENERALE 

 

 1.  Concursul Raional TVC ,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ”,  este un eveniment 

de promovare a tinerelor talente, organizat de către administraţia raionului Ialoveni 

în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni şi primăriile localităţilor din raion, 

fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în Domeniul Tineretului pentru Anul 

2012. 

 

2.  Obiectivele concursului sunt: 

- Să contribuie la descoperirea şi promovarea tinerelor talente; 

- Să încurajeze participarea lor la viaţa comunităţii; 

- Să valorifice potenţialul creator al tinerei generaţii; 

- Să dezvolte schimbul de experienţă, atitudini, valori, cunoaşterea şi comunicarea 

între tinerii înzestraţi cu talent;   

- Să consolideze relaţiile de colaborare dintre tineretul studios şi administraţia 

publică locală; 

- Să creeze momente de distracţie şi agrement pentru tineretul din raion. 

 

 

II.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

3. Concursul Raional  TVC ,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ”,  se adresează 

tuturor tinerilor înzestraţi cu talent, care au vîrste cuprinse între 16 – 30 ani şi 

domiciliază în una din localităţile raionului. Fiecare localitate va fi reprezentată de 

o echipă formată din 8 – 10 membri, în frunte cu un căpitan. 
 

4. Înscrierea la concurs se va face completînd Formularul de participare (publicat 

pe paginile web: www.il.md, www.fondultinerilor.md, 

www.ecorazeni.wordpress.com, www.ialovenionline.md) la care se vor anexa: 

copia actului de identitate şi CV – ul căpitanului echipei. Dosarul va fi expediat 

prin poştă sau depus personal  pînă la 25 octombrie 2012, 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 . 

 

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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5. Comisia specială de organizare, desfăşurare şi jurizare a concursului, instituită 

prin Dispoziţia preşedintelui raionului, va examina dosarele şi va înregistra 

echipele care vor intra în concurs. 

 

6. În cazul cînd o echipă de TVC doreşte să participe într-o altă etapă semifinală, 

decît cea unde este repartizată, va înainta un demers către Comisie cu invocarea 

motivelor respective. Comisia specială va examina demersul şi va lua o hotărîre 

dacă acceptă sau nu. 

 

           III.  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

7. Concursul Raional TVC ,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ”,  se desfăşoară în 2 

etape: etapa de calificare şi etapa finală conform graficului de mai jos, elaborat 

conform ofertelor parvenite de la participanţi: 

 

Etapa Data Echipele localităţilor Locul desfăşurării 

I 

semifinală 

26. 10. 2012, 

orele 16:00 
Mileştii Mici, Răzeni, Ulmu 

Casa Raională de 

Cultură Ialoveni 

II 

semifinală 

28. 10. 2012, 

orele 16:00 

Bardar, Dănceni, Moleşti, 

Horeşti 

Casa Raională de 

Cultură Ialoveni 

Finală 
11. 11. 2012, 

orele 14:00 

Echipele laureate ale etapelor 

semifinale 

Casa Raională de 

Cultură Ialoveni 

 

 

8. Concursul Raional TVC ,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ” cuprinde 

următoarele probe:   

 

1. „SALUTUL” (salutarea spectatorilor, prezentarea echipei, localităţii, etc.) – 7 – 

8 minute pentru fiecare echipă;  

 Criterii de apreciere: aspectul estetic, cultura comunicării, originalitatea, 

creativitatea, expresivitatea, respectarea limitei de timp. 

 

2. ,,ÎNVIORAREA” (adresarea a două întrebări de logică echipelor adversare şi 1 

minut pentru gîndirea răspunsului) – 30 minute în total;  

Criterii de apreciere: ingeniozitatea, isteţimea, inventivitatea. 

 

3. „TEMA DE ACASĂ” (prezentarea unei scenete umoristice cu referire la 

genericul concursului) – 14 – 16 minute pentru fiecare echipă.  

Criterii de apreciere:  măiestria artistică, originalitatea, creativitatea, 

expresivitatea, respectarea limitei de timp. 
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9. Echipele vor fi antrenate în probele enunţate mai sus şi vor respecta criteriile de 

apreciere. 

 

10. În cazul cînd două sau mai multe echipe vor avea acelaşi punctaj acumulat vor 

fi antrenaţi într-o probă de rezervă, la decizia comisiei de jurizare. 

 

11. 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 suma notelor membrilor juriului.  

 

 

IV. NORME FINANCIARE 

 

12.  Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a Concursului Raional TVC 

,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ” vor fi suportate de către Consiliul Raional 

Ialoveni, în baza unui Deviz de cheltuieli aprobat de preşedintele raionului. 

 

13.  Cheltuielile de pregătire şi deplasare a echipelor la concurs se achită de către 

primăria localităţii. 

 

 

V.  DISPOZIŢII FINALE 
 

14. 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 şi se expediază primăriilor raionului. 

 

15. Responsabil de coordonarea organizării evenimentului se desemnează domnul 

PLETOSU Victor, specialist în domeniul politicilor de tineret, tel.: 0-268-2-68-93, 

mobil: 0 68 23 09 22, email: victor.pletosu@gmail.com . 

 

16. În cadrul celor două etape semifinale ale concursului echipele vor concura între 

ele cîte 3 sau 4 la număr. Dintre cele 3 sau 4 echipe din etapa semifinală, echipele 

care vor lua locul I şi II vor fi desemnate laureate şi vor primi dreptul de a participa 

în etapa finală, care va avea loc la 11 noiembrie 2012, orele 14:00, Casa Raională 

de Cultură Ialoveni, fiind o acţiune consacrată Zilei Naţionale a Tineretului. 

 

17. Participanţii vor fi decernaţi cu diplome şi premii. 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

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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FORMULAR  DE  PARTICIPARE 

pentru echipele  la Concursul Raional  TVC, cu genericul: 

 ,,MOLDOVENII ÎN VACANŢĂ”, 

 Ediţia IV 

 
 

I. Informaţii generale: 
 

1) Denumirea echipei __________________________________________________________ ; 

2) Localitatea _________________________________________________________________; 

3)Căpitanul echipei ____________________________________________________________; 

4)Adresa _____________________________________________________________________; 

5) Datele de contact ____________________________________________________________; 
(telefon fix şi  mobil, e-mail) 

6) Mentorul echipei  ___________________________________________________________ . 
                                                                                 (numele, prenumele, funcţia, adresa, telefon fix şi  mobil, e-mail) 

 

 

 

II. Componenţa nominală a echipei de TVC: 

 

Nr. 

 

 

Numele / Prenumele 

 

Anul 

naşterii 
Ocupaţia Date de contact 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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III. Anexe 
(includeţi CV- ul şi copia actului de identitate a căpitanului echipei) 

 

Am făcut cunoştinţă şi sîntem de acord cu prevederile Regulamentului şi ne exprimăm 

intenţia de a participa la acest concurs. 

 

 

Data ___________________                                                                ____________________ 

                                                                                                                      
(semnătura căpitanului) 

 

Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal pînă la 25 octombrie 2012, 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 . 

 

mailto:victor.pletosu@gmail.com

