
 

 

Regulamentul concursului de muzică și coreografie dedicat 

Zilei Internaţionale a Familiei 

 

Concursul este organizat de către Consiliul Raional Călăraşi, Direcţia Cultură şi Turism, dedicat Zilei 

Internaţionale a Familiei care este celebrată în conformitate cu decizia Adunării Generale a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, adoptată din 20 septembrie 1993. Începând cu anul 2010, Ziua Familiei a devenit 

sărbătoare naţională şi în Republica Moldova. 

Scopul concursului: sensibilizarea tuturor cetățenilor și autorităților cu privire la rolul familiei în societatea 

contemporană, dar și o bună ocazie de a celebra uniunea dintre membrii familiei. 

Obiectivele concursului: 

Obiectivul principal al acestui concurs este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile 

familiei – egalitatea, dragostea, respectful și în același timp promovarea muzicii și dansului. 

Tematica: ,, Familia mea- comoara mea” 

Concursul se adresează familiilor din raionul Călărași.  

Desfăşurarea concursului: 

Concursul se desfăşoară în perioada 29 aprilie  -  12 mai 2021. 

Participanţii vor realiza un video, într-o manieră individuală şi cât mai originală, inspirată din tema 

Concursului. 

Copiii cu părinții/bunicii (cel puțin 2 membri din familie participanți) vor organiza activități comune, 

promovând muzica, dansul,  respectul în familie.  

Înregistrarea video va avea o durată de maxim 5 minute. 

Fiecare participant poate concura cu cel mult 2 înregistrări video; 



 

La inregistrarea video se anexează o fişă conţinând: titlul lucrării şi datele personale ale participantului 

(numele şi prenumele, vârsta, adresa la domiciliu, numărul de telefon sau adresa de email la care poate fi 

contactat).  

Lucrările vor fi prezentate până la 12 mai 2021, la Direcția Cultură și Turism Călărași, str. Mihai Eminescu 

nr.27, sau la adresa electronic cultura@calarasi.md ; 

Lucrările nu vor fi returnate participanţilor, indiferent de rezultatul concursului.  

Desemnarea cîștigătorilor și decernarea premiilor:  

Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format dintr-un număr impar de 

specialiști în domeniu și reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.  

Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform următoarelor criterii: 

Încadrarea în tema propusă, originalitatea, creativitatea, claritatea transpunerii mesajului; 

Respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului. 

Juriul va desemna câştigătorii Premiilor I, II, III şi ai Menţiunilor de participare. 

Toți participanții vor primi diplome și cadouri. 

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail.  

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 15 mai 2021, procedura de decernare va fi anunțată ulterior. 

Pentru informații suplimentare ne  puteți contacta: 

Telefon (0244) 2 63 64, (+373) 79 400 589 

Email- cultura@calarasi.md  
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