
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

"r. ,f{- Qz
din" 2021

Cu privire la organizarea gi desfd$urarea
sirbltorii Ziua Nistrului
in cadrul Zilei Mondiale a Mediului

in scopul bunei organizari gi desfbEurari in cadrul raionului $tefan - Vodd a sarbbtorii Ziuu lVi,stului
in cadrul Zilei Mondiale a Mediului :

in temeiul deciziei Consiliului raional $tefan-Voda ,,Cu privire la aprobarea bugetului ruional
pentru anul 2021 " nr.619 din 18. 12.2020, anexanr.3, conform clasificalieifunctionale;i p" progrun.,".
codul economic - 0820, 8502,00224:

inbazaarr.53alin.(2)qiart.54alin.(l),(3)dinLegea nr.436-XVIdin2Bdecembrie2006privind
adrninistralia publica locald, Pregedintele raionului $tefan - Voda DISpUNE:

l-Se stabilegte data de 06 iunie 2021 pentru organizarea si desibsurarea sdrbatorii Zitur Nistrtilr,ti in
cadrul Zilei Mondiale a Mediului , in com, Rascdiefi

2. Se aprobS:
2.1. Cornponenfa comitetului organizatoric pentru desfbgurarea festivalului merrtionat:

Preqedinte: icepregedintele raionului;
Secretar:  pef DC-|S1';
Membrii: specialist superior DCTSTT

 specialist superior DCTS'|;
gef Direclia Finanfe;

2.2. Regulamentul sarbdtorii Ziwt Nistrului (crnexct nr t1.

2.3. Devizul de cheltuieli hnexa nr 2)
3 .Contabilul - S"f, Aparatul pregedintelui raionului , va asigura acoperirea financiard necesard

conform devizului de cheltuieli.
4. Controlul execut6rii prezentei dispozilii se plrne in sar"lna d-lui Baligari Vladimir, vicepregedintele

raionulu i.
5. Dispozitia in cauzd, se include in RegistrLrl actelor locale.
6. Dispozilia in cauzd, se aduce la cunogtirrld:

- Direcf iei finanfe gtefan - VodI;
- Persoanelor nominal izate

Pregedi ntele raionului

Ex ,sef DCTST
rel 0242-22648

rincipal

Vasile MAXIM



9,1 rr l!\l\ .dfrt 't *

REGULAMENTUL
sirbitorii Ziua Nistrului

S[rb6toarea Ziua Nistrului este organrzald de cdtre Direclia Culturd, Tineret, Sport si

Turism,in colaborare cu instituliile de culturd din localitafile raionului sub egida Consiliului

Raional $tefan - Vod[.

Scopul

- Aducerea omagiului celui mai frumos riu al larii prin diverse activitdli culturale.

Conditii de participare:

Sirbdtoarea se va desfEgura in doud etape:

- online - tnregistrarea unuifilmulel; reahzat recent( muzeele-expozilia foto/picturd in baza

peisajelor locale, obiecte confeclionate din materia prima de pe malul Nistrului; biblioteca-
flashmob,salubrizarea unei porJiuni de pe malul Nistrului/omagiu; casele de culturi- moment

muzical cu tematica Nistrului);
- participarea la sirbltoare (instituliile de culturd vor prezenta bucate. biuturi rdcoritoare .

cintece , expozilii, dedicate riului Nistru).

Organizare si desfisurare:

Ofeftele de parlicipare vor fi expediate pdnd la data de 24 mai pe adresa e-mail:

clirectiaculturasv@ mail.ru Se vor acorda premii instituliilor participante conform criteriilor de

apreciere (aspectul /catitdtrile gustative I'i prezentarea platoului la parlea bucalelor: nte;uiul si

imaginea artisticd redate in timpul realizarii.filmuletrului; ueativitatea /procesul implelitului si

confecliondrii articolelor de artizanat din flori/ fibre'vegelale / lut/ scoici etc ). Recomanddtr

deplasarea cu transport eco (cdruld /bicicletd decoratd) spre locul desfbquriii sarbatorii;

vestimentalia (costum popular de sdrbdtoare). Juriul poate interveni cu modificdri la reparlt'zarea

premiilor. Decizia juriului este incontestabila.

Sef DCTST



DEVIZUL DE CHELTUIELI
pentru organizarea Ei desflqurarea

sirbltorii Ziua Nistrului

$ef DCTST

350,00

Simbol al directiei

250,00Floare in ehiveci
Tablou reli
Flori vii (cren

Total: ( qase mii opt sute douizeci qi cinci lei,00 bani )




