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Informare 
cu privire la deplasarea efectuată în perioada 20-21 iunie 2022 
       în sat Gura Bîcului, raion Anenii Noi, Republica Moldova 

 

În data de 14.06.2021, Primăria satului Gura Bîcului, raion Anenii Noi a transmis Consiliului 
Județean Vaslui adresa nr. 213/14.06.2022, prin care invită o delegație a Consiliului Județean 
Vaslui să participe, în perioada 20-21 iunie 2022 la Parada Laureaților Festivalului- concurs 
Național de Folclor ”La Nistru, la Mărgioară” ediția a XXV-a, organizat tradițional, în ultima 
zi de duminică a lunii iunie, când în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Portului 
Popular. 

Acest eveniment de amploare, organizat anual în parteneriat cu AO Consiliul National al 
Oamenilor de Cultură din RM, sub egida Ministerului Culturii,  în localitatea Gura Bîcului, a 
devenit un adevărat ambasador cultural, atât la nivel național cât și transfrontalier, destinat 
valorificării creației populare seculare, promovării patrimoniului cultural autentic cât și 
potențialului turistic al zonei, inclusiv și a localității Gura Bîcului. Festivalul este valoros si 
prin continuitatea sa peste generații, fiind unul din cel mai longeviv si relevant eveniment 
cultural, prima ediție datează încă din anii 1990. Autorul și fondatorul  acestui eveniment, este 
domnul Vasile Moroșan, artist al poporului Republicii Moldova, președintele Consiliului 
Național al Oamenilor de Cultură. 
In cadrul festivalului au evoluat peste 30 de coruri ansambluri folclorice si ansambluri vocale 
din Republica Moldova. 
In acest sens am luat legătura cu conducerea primăriei Dragomirești pentru a întreprinde toate 
demersurile necesare in vederea participării fanfarei ”Măgura” la acest festival de mare 
amploare si de a reprezenta cu succes Județul Vaslui. Menționez, ca Primăria Dragomirești din 
județul Vaslui este înfrățită cu satul Gura Bîcului, raion Anenii Noi din Republica Moldova, 
din anul 2017. 
Ca invitat important în cadrul acestui eveniment, amintesc pe dna Natalia Gavrilița, Prim-
ministrul Republicii Moldova  care a subliniat ca acest festival contribuie la popularizarea 
tradițiilor, la descoperirea tinerelor talente, la promovarea potențialului turistic si la 
consolidarea relațiilor între state. 
Programul festivalului a inclus parada portului popular, spectacol de folclor cu orchestre de 
muzica si dans popular, târgul meșterilor populari ”Arta si tradiție”, pregătirea bucatelor 
naționale si ateliere de creație pentru copii. 
Prezenta informare este în conformitate cu art. 225 alin.(4), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

  
 
 
Întocmit, 

Marian Dan Mihai 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 

 

       

 


