
                                                                    APROB: ________________ 
                                                           Valeriu NEMERENCO, 

                                                                   Pretorul sectorului Buiucani          
                                                              

R E G U L A M E N T U L 
Festivalului – Concurs ,,ŞI  TU  POŢI  FI  O STEA” 

de muzică uşoară – populară, ediţia a II-a,   
din 28aprilie2015  

Gala Laureaţilor din 30 aprilie2015, 
 

Dacă ne dorim o societate de oameni culţi şi inteligenţi, oameni capabili să 

promoveze noul, să schimbe lumea în bine , e necesar să facem investiţii, atât 

cultural, cât şi material în tânăra generaţie . Toate încep de la copiii din grădiniţă şi  

şcoală.    Educaţia cea mai eficientă se obţine prin cultur ă, cînd zicem om educat,  

înţelegem că e vorba de om cult. Cultur ă – înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală 

a omului, a întregii înţelepciuni. Un rol ponderabil  în acest sens este dezvoltarea în 

continuare  a  orizontului  de Cultură , care  este susţinută  prin organizarea şi 

desfăşurarea periodică a diverselor festivaluri, concursuri , programe cultural-

artistice de amatori. Educaţia estetică  este segmentul cel mai sensibil între 

componentele  procesului complex educaţional. 

Arta  -  este expresia libertăţii, a gustului cultivat  ce nu acceptă limitele.  

Încă din antichitate , în mod special , pe teritoriul dintre  Prut şi Nistru, anume prin 

cîntec, oamenii  îşi exprimau sentimentele , trăirile şi emoţiile.  

Între toate artele  cântecul  e cel mai la îndemîna oricărui om, chiar a celui 

cu cele mai modeste aptitudini pentru interpretarea lui , este unul din cele mai de 

masă genuri. Cîntecul /muzica/ este arta  de a gîndi , este  un proces de  

comunicare cu sunetele vocale, este o revelaţie mai înaltă decît toată  înţelepciunea 

filosofiei. 

Festivalul – concurs ,, Şi tu poţi fi o Stea” este un eveniment cultural ce 

are ca scop, încurajarea şi susţinerea valorilor naţionale, descoperirea şi 

promovarea tinerelor talente care, se află la început de drum şi ulterior să-şi 



realizeze visele. La fel ca scop, este şi evidenţierea actualului potenţial cultural pe 

care fiecare instituţie din municipiu şi din sector îl deţine. 

 

1. Scopul  şi sarcinile 
- Selectarea şi promovarea tinerelor talente; 
- Stimularea spiritului de competiţie şi a comunicării între participanţi; 
- Promovarea valorilor autentice ale muzicii autohtone; 
- Educarea sensibilităţii şi promovarea actului artistic de calitate; 
- Descoperirea  măiestriei interpretative a soliştilor, vocaliştilor, 

instrumentiştilor şi colectivelor de amatori; 
- Perfecţionarea tinerilor specialişti în domeniul Culturii. 

 

 

2. Perioada şi locul desfăşurării 
 

Festivalul – concurs ,,Şi tu poţi fi o Stea”, ediţia  II-a 2015,  se va 
desfăşura la data de 28 aprilie , în sala de festivităţi a Preturii sectorului Buiucani,  
(str.M.Viteazul,2),  începutul concursului  – ora 1200. 

 
Gala Laureaţilor  va avea loc pe data de  30 aprilie , ora 1600  în incinta 
Teatrulului Dramatic Rus de Stat ,,A.P.CEHOV” mun.Chişinău str.Vlaicu 
Pîrcălab,75.   
 

         3. Organizarea  concursului 
 

Festivalul - concurs ,,Şi tu poţi fi o Stea” ediţia a II –a 2015, este organizat 
de către Pretura sectorului Buiucani în colaborare cu Agenţia de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală. Responsabil de organizarea festivalului - concurs , este 
specialistul principal al secţiei Cultură , Tineret şi Sport din cadrul preturii, 
membru al Uniunii  Muzicienilor din RM, interpretă de muzică uşoară - Ludmila 
Rotaru –Eryka.   

 
 

                                     4. Condiţii de participare 
       

La  festivalul- concurs  ,, Şi tu poţi fi o Stea” , pot participa doar elevii  
instituţiile de învăţămînt, de vîrstă diferită,  din sectorul Buiucani şi din tot 
municipiul Chisinău. 

Fiecare instituţie  de învăţămînt va prezenta - două numere artistice  
timp de 10 minute, care include: 
 



1. O piesă solo sau duet la alegere / interpretare live doar în limba 
română/; 

2 . Ansamblu folcloric, dans- show, instrumentişti, recital poetic, scurt  
fragment teatral (program liber la alegerea profesorului, care asigură 
participarea instituţiei în cadrul concursului  ,, Şi tu poţi fi o Stea”  
ediţia a II – a 2015,  conform regulamentului. 

            
Evoluarea la acest festival - concurs  oferă  concurenţilor noi oportunităţi 

prin care pot fi descoperiţi, pot înregistra debut artistic, pot fi promovaţi, pot 
performa în faţa publicului şi de asemenea pot obţine diferite premii . Participanţii 
la concurs îşi vor asigura acompaniamentul muzical sau calitatea negativelor CD , 
costumaţia bine pregătită, conform repertoriului ales. 

Programul prezentat este la alegerea profesorului, care asigură 
participarea institu ţiei în cadrul concursulului ,,Şi tu poţi fi o Stea”  
ediţia a II-a din 28.04.15 -30.04.15,  ( accentul va fi pus pe calităţile 
vocale şi interpretative, intonaţie , calitatea timbrului vocal, stilul 
interpretativ, ritm, dic ţie , emisie vocală şi prezenţă scenică etc.) 
 
 

Concurenţii pot evolua în concurs cu susţinerea artistică pe care o cred necesară: 
dansatori, instrumentişti, susţinere vocală, scenografie, efecte, etc. 
 
 

Repetiţia - (verificarea CD-ului, minidiscului , proba sunetului ),va avea loc 
între  orele 10 00  -1145, în ziua  concursului la data de 28.04.1015,  după lista 
concurenţilor şi ordinea participării,  începutul concursului – ora 1200. 
 
(Instituţia  laureată la ediţia precedentă cu trofeul festivalului ,,Şi tu poţi fi o Stea”  
ediţia a I-a 2014, vor participa cu alte formaţii/colective,solişti ). 
 
 

5. Modalitatea de jurizare 
- Cele mai bune  interpretări şi evoluări artistice, ce ţine de intonaţie, 

claritatea timbrală , ritm, dicţie, stil interpretativ , originalitate; 
- Prezenţă şi mişcare scenică , priza la public , costumaţie; 
- Măiestria interpretativă, autenticitatea repertoriului  muzical ales. 
 

Toate instituţiile participante vor fi menţionate cu trofeul festivalului,   
diplome de gradul respectiv şi premii băneşti pentru două categorii de 
participare: 
 
 

 



Învăţămîntul preuniversitar Învăţămîntul superior 

Trofeul festivalului – 2000 lei  
 

Trofeul festivalului – 2000 lei  
 

Premiul  I –   1500 lei 
 

Premiul  I –   1500 lei 
 

Premiul   II -  1200 lei  
 

Premiul   II -  1200 lei  
 

Premiul   III – 1000 lei Premiul   III – 1000 lei 

 
Premii speciale -  ( 20 premii  a cîte 100 lei fiecare ), premiul juriului, simpatia 
publicului, tehnică vocală, premiul TV, premii speciale pentru cele mai inspirate  
prezentări, mentionarea instituţiei şi profesorilo. Juriul poate interveni cu 
modificări  de repartizare a premiilor, păstrînd suma totală intactă. 
 
 
                                      6.   Ofertele de concurs 

- Oferta de participare se prezintă  cu 10 zile pîna la concurs, cu semnătura 
şi ştampila instituţiei , în biroul 210/405 , cu stabilirea participării prin 
tragere la sorţ. Cei care nu vor respecta condiţiile regulamentului ,vor fi 
eliminaţi din concurs. 

 
                           7.  Finanţarea 
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea festivalului – concurs ,, Şi tu 

poţi fi o Stea”,  ediţia a II-  a din 28.04.15-30.04.15, sunt  suportate  de  către  
Pretura sectorului Buiucani  şi Agenţia de Stat pentru  Proprietate  Intelectuală. 

 
 

8. Componenţa Juriului 
 

1. Gutiera Prodan -  Preşedintele juriului , director al emisiunii matinale 
,,Bună dimineaţa” IPNA ,,Teleradio Moldova”, Maestru în Artă, 
Ambasador al Păcii.. 

  
2. Leonid Gorciac – compozitor, orchestrator , vicepresedinte al Uniunii 

Muzicienilor din Republica Moldova, Om Emerit; 
 

3. Ludmila Balan – artistă, jurnalistă, Maestru în Artă; 
 

4. Francesco Colosanto – Compozitor,orchestrator,reprezentant al  
Ambasadei  Italiene, producător muzical;  



 
5. Doina Arsene – interpret  de muzică populară, Maestru în Artă; 

 
6. Ruslan Ţăranu – compozitor,producător,orchestrator şi interpret  

 
de muzică  uşoară; 

 
7. Ludmila Rotaru – Eryka-  specialist principal în secţia Cultură,Tineret 

şi Sport a Preturii sectorului Buiucani-  autor de proiect şi producător, 
membru al  Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, interpretă de 
muzică uşoară,; 

 
 
Jurizarea se va face de către un juriu de specialitate format din compozitori, 

muzicologi, interpreţi, realizatori-producători de divertisment la Radio-TV, şi 
profesionişti din domeniul Culturii naţionale şi internaţionale, ce vor ţine cont de 
calităţile vocale şi interpretative ale concurenţilor - intona ţie, claritate 
timbral ă, stil interpretativ, dic ţie, prezenţă scenică, calitatea negativelor, 
respectarea vîrstei - text, conţinutul pieselor, vestimentaţia şi mişcarea 
scenică. 
 

Parteneri media:   TV Moldova 1, Noroc TV, Radio Moldova, TV Radio- 
Vocea Basarabiei, Revista ,,Viaţa Ta” ş.a. 

Servicii foto-video, spoturi publicitare ,,CIOFILM”. 
 

Prezentul regulament serveşte drept invitaţie   la festivalul -  concurs  
,,Şi tu poţi fi o Stea”   din data de 28.04.15 ,ora 12.00 care se va desfaşura  în 
sala de festivităţi a Preturii sectorului Buiucani, str.M.Viteazul, 2 şi la 
 Gala Laureaţilor  care va avea loc pe data de  30 aprilie , ora 1600  în incinta 
Teatrulului Dramatic Rus de Stat ,,A.P.CEHOV” mun.Chişinău str.Vlaicu 
Pîrcălab,nr.75.   
 
           
 
 
 
 
 A elaborat:  Ludmila Rotaru - Eryka  
 Membru UMM, specialist principal secţia Cultur ă,  
 Tineret şi Sport Pretura sectorului Buiucani,  
 Interpret de muzică uşoară.  
 Relaţii la tel. 022295057, 060865502/069628297. 
 e-mail: eryka_ludmi@mail.ru 


