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I.Raportul  statistic. 

 

 

        Conform  rapoartelor  statistice  privind  activitatea  caselor  și  căminelor  de  

cultură,  pentru  anul  2017,  numărul  total  a  caselor  de  cultură  este  44,  dintre  

care  13  adaptate,  25  special  amenajate,  dintre  care  10  necesită  reparație 

capitală,  19  case  de  cultură  necesită  reparație  curentă  iar  4 - avariate  mai  mult  

de  5  ani.  Numărul  total  de  locuri  în  sălile  de  spectacol  este  12020,  numărul  

de  locuri  real  utilizate- 8141.  Numărul  total  al  manifestărilor  cultural – artistice  

organizate  și  desfășurate  în  casele  și  căminele  de  cultură  din  raion  pe  

parcursul  anului  2017  este  de  3323,  dintre  care  642  organizate  pentru  copii  și  

adolescenți.   

    În  cadrul  caselor  și  căminelor  de  cultură  din  raion  activează  124  

formațiuni  de  amatori,  dintre  care  82  sunt  formațiuni  pentru  copii.   25  

formații   artistice  poartă   titlul  onorific   „model”,  dintre  care  7  sunt  pentru  

copii  și  adolescenți.   Aceste  formații  artistice    reprezintă  o  adevărată  carte  de  

vizită  a  raionului,  ducându-i  faima  prin  participări  la  concursuri  și  festivaluri  

republicane  și  internaționale . 

      Numărul  total  de  angajați  ai  caselor  și  căminelor  de  cultură   este  123 

persoane,  dintre  care  în  funcție  de  conducere  și  specialiști - 78  persoane,  78  

unități,  personal  tehnic-  45  persoane,  39,5  unități . 

Cu  studii  superioare  sunt  angajate  10  persoane,  dintre  care  7  au  studii  în  

domeniul  culturii  și  artelor,  cu  studii  medii  de  specialitate  sunt  45  persoane,  

32  avînd  studii  în  domeniu.  Cu  studii  secundare  generale  sunt  23  persoane.  

Cu  vechimea  în  muncă  în  domeniu   pînă  la  trei  ani  -  9  persoane.      

        Instituțiile   raionale   de  cultură  sunt:   

Biblioteca  Publică  Raională  „Vasile  Alecsandri”;   

Muzeul  Raional  de  Istorie  și  Etnografie;  

 Școala  Raională  de  Muzică  „Academician  Gheorghe  Mustea”;  

 Școala  Raională de  Arte  Plastice  „Nicolae  Moisei”. 

  Starea  edificiilor  Școlilor  de  Artă   Plastică  și  de  Muzică  este  

satisfăcătoare.  Se  încălzesc  în  perioada  rece.  Școala  de  Arte  Plastice „Nicolae  

Moisei”   are  7  filiale,  numărul  total  de  profesori -  13,  dintre  care  8  sunt  cu  

studii  superioare.  Numărul  elevilor  este  de  300,  dintre  care  17  elevi  

absolvenți,  iar  80- noi  primiți.  

   Școala  raională  de  Muzică  „Academician  Gheorghe  Mustea”   are  2  

filiale,  sunt  angajați  13  profesori,  7 -  cu  studii  superioare.  Numărul  total  de  

elevi-  91,  dintre  care  în  clasele  absolvente -10,  noii  primiți – 43. 
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II.Manifestările  cultural-artistice  de  amploare 

organizate  și  desfășurate  în  anul  2017. 

 

 

 Ziua  Națională  a  Culturii 

 

  Ediția  2017  a  Zilei  Naționale  a  Culturii,  marcată  de  ziua  marelui  poet  

Mihai  Eminescu,  s-a  desfășurat   în  incinta  Bibliotecii  Publice  Raionale  „Vasile  

Alecsandri”.   A  fost  un  eveniment  de  suflet  în  care,  au   fost  aduse   omagii    

Luceafărului  literaturii  noastre.   S-au  interpretat  piese  pe  versurile  poetului,  s-

au  nominalizat  realizările  frumoase  în  domeniul  culturii.                                                                                          

             
Au  fost  prezenți  oameni  care   își  dedică  timpul  liber  și  întreaga  activitate  

Măriei  Sale  Cultura.    

Evenimentul  a  demarat  cu  tradiționalul  colind,  din  partea  ansamblul  de  

bărbați  „Trandafir  de  la  Moldova„ .  A  urmat  un  recital  de  poezie  

dedicat  poetului  național  Mihai  Eminescu,  susținut  de   elevi  ai  

gimnaziului  „M.  Eminescu”  și  ai  liceului  „L.  Blaga” .  În  scenă  a  

evoluat  ansamblul  vocal  „Crăițele”  de  la  BPR  „V.  Alecsandri”  și  

Taraful  „Vatra  Ciulucului”  de  la  Centrul  de  Cultură  Telenești. 

        
 

În  cadrul  Zilei  Naționale  a  Culturii,  au  fost  menționate  cu  diplome   și  

suvenire,  persoane  din  diferite  domenii  de  activitate,   care  au  contribuit  la  

dezvoltarea  și  valorificarea  culturii  teleneștene.  Marele  Trofeu  DAC,  2017,   

„Dăruire  pe  Altarul  Culturii” i-a  revenit  unei  doamne  cu  suflet  mare,  care  a  

contribuit  nemijlocit  la  realizarea  diferitor  proiecte  culturale,  fiind  și  un  

adevărat  mesager  al  culturii  naționale  peste  hotare.  S-a  finalizat  evenimentul  

cu  depunere de  flori  la  bustul  poetului  „Mihai  Eminescu”.  

 

 Deschiderea  Mărțișorului  2017.  Expoziție - concurs  de  

mărțișoare. 
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Spectacol  muzical  cu  genericul  ”Mărțișor  al  iubirii  și-al  speranței  dor”,  

desfășurat  la  data  de  1  martie,  2017,  în  incinta  Centrului  de  Cultură  

Telenești.  Spectatorii  au  avut  parte  de  cele  mai  frumoase  mărțișoare  muzicale,  

oferite  de  interpreții  autohtoni  și  formațiile  artistice  din  raion.  Programul  

evenimentului  a  abordat  cele  mai  frumoase  teme:  primăvara,  mărțișorul  și  

ziua  femeiei.                                         

 În  aceiași  zi,  în  incinta  Muzeului  Raional  de  

Istorie  și  Etnografie,  s-a  desfășurat  Inaugurarea  

Expoziției- concurs  „Mărțișorul- vestitorul  drag  al  

Primăverii”  ediția  a VIII-a.   Sala  de  expoziții  

temporare,  înpodobită  cu  diverse  mărțișoare,  a  

găzduit  un  număr  mare  de  vizitatori,  prieteni  ai  

muzeului,  care  au  rămas  impresionați  de  lucrările  minunate  confecționate  cu  

multă  dibăcie  de    meșterii  populari  ai  raionului  Telenești.  Un  farmec  aparte  a  

evenimentului  a  fost  medalionul  muzical  oferit  de  copii  de  la  Centrul  de  

Creație  Telenești  și  formația  artistică  de  la  

Școala  Raională  de  Muzică  „Academician  

Gheorghe  Mustea”.     Rezultatele  Expoziției -  

concurs,  au  fost  anunțate  tot  în  acea  zi,  în  

cadrul  spectacolului  muzical  de  Primăvară,  

desfășurat  în  incinta  Centrului  de  Cultură  

Telenești.  Meșterii  populari  au  fost  

menționați  cu  diplome  și  cadouri.   

 

 Concurs  literar  „La  izvoarele  înțelepciunii”   

S-a  desfășurat  la  Biblioteca  Publică  Raională  „Vasile  Alecsandri”,  ediția  

XXVII-a  fiind  dedicată  scriitorului  român   Petre  Ispirescu.   Au  participat  37  

elevi  din  clasele  VIII – X  din  localitățile  raionului  Telenești.  Învingătorii  la 

etapa  raională  au  participat  la  etapa  republicană  desfășurată  în  or. Chișinău. 

                                 
 

 

 Festivalul – concurs  raional  folcloric  „De  la  lume  adunate” 
  

 Festival   desfășurat  tradițional   în  a  treia  zi  de  Paști,  în  cadrul  căruia  se  

organizează  Târgul  meșetrilor populari  cu  genericul  „Păstrăm  tradiția  neamului  
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nostru”,  la  care  au  participat  meșteri  populari  din  Filiala  Meșterilor  din  

Telenești  cît  și   meșteri  din  alte  Filiare  ale  Republicii,  cu  lucrări  în  diverse  

genuri  de  artă.   

        
În  cadrul  Festivalului  folcloric,   au  participat   23  colective artistice  din  raion    

cît  și  colectivele  din  s. Cuhureștii  de  Sus,  r. Florești  și  din  s. Cucuruzeni,  r. 

Orhei.   În  cadrul  Festivalului  s-a  inițiat  o  acțiune  de  binefacere  cu  genericul  

„Să  readucem  Lumina  Învierii”,  colectivele  participante  au  adus  în  dar  copturi 

tradiționale  pascale,  care  au  ajuns  în  casele  familiilor  nevoiaș             

                                   
       Pe  lângă  Târgul  meșterilor  populari,  au  fost  amenajate  expoziții  de  ouă  

încondeiate  și  produse  culinare  pascale.  Atât  colectivele  artistice,  cât  și  

meșterii  populari  au  fost  menționați  cu  diplome  și  premii  bănești. 

 

  Ziua  profesională  a  angajatului  în  domeniul  culturi 

În  urma   unei  întruniri  ai  directorilor  și conducătorilor  artistici  a  caselor  

căminelor  de  cultură  din  localitățile  raionului,  s-a  hotărât  ca,  de  Ziua  

profesională,  să  fie  organizată  o  vizită  la  locurile  sfinte  și  pitorești  a  

Republicii  Moldova.                                                 

Astfel,  la  19 mai,  2017,    angajații  caselor/  

căminelor  de  cultură  au  purces  într-o  excursie  la  

Mănăstirea  Curchi  și Complexul  muzeal  Orheiul  

Vechi,  unde  au  fost  întâmpinați  și  ghidați  de  

colegii  de  breaslă  din  r. Orhei.             
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 Târgul  serviciilor  noi  de  bibliotecă  
Eveniment  organizat  cu  ocazia  zilei  profesionale   a bibliotecarului.  În  incinta  

BPR  „Vasile  Alecsandri”  16  biblioteci  și-au  prezentat  serviciile  inovative  de  

bibliotecă.  Bibliotecarii  au  avut  parte  de  o  sărbătoare   în  care  nu  au  lipsit  

surprizele,  muzica  și   buna  dispoziție.  Toți  bibliotecarii  au  primit  cadouri.   

   

                         
 

 

 Festivalul  folcloric  „Hora  Sânzienilor”,  ediția  a  III-a 

 

Duminică,  9  iulie,  2017,   în  parcul  din  str.  Renașterii,  or. Telenești, s-a  

organizat  și  desfășurat  a treia  ediție  a  Festivalului -  concurs  folcloric  al   

obiceiurilor  și  tradițiilor  de  vară  „Hora  Sânzienilor”.  Au  participa  13  colective  

artistice  din  localitățile  raionului  și  2 colective  artistice  din  raioanele  Ungheni  

și  Glodeni.  Conform  Regulamentului  formațiile  au  prezentat  un  program  

artistic   format  din  cântece  și  dansuri  folclorice  cât  și  un  obicei  de  muncă  

din  perioada  verii.  Festivalul  a  demarat  cu  parada  portului  popular  și  cuvânt  

de  salut  din  partea  oaspeților  de  onoare.  

În  scena  improvizată   au fost  transpuse   de  către  

colectivele  artistice  așa  obiceiuri  și  tradiții  de  

muncă  cum  ar fi  „alungatul  Rusaliilor„ (ansamblul  

folcloric  „Cucoara” s. Ciulucani),  „săpatul  

fântânii”  (ansamblul  folcloric  „Ciutura”  s. Citireni  

r. Ungheni),  tradiții de  Sf. Gheorghe (ansamblul  

folcloric „Frunza  Nucului”  s. Inești  și  colectivul  

artistic  din  s. Hirișeni),  „umplutul  borșului”  
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(colectivul  artistic  s. Budăi),  obicei  de  Sf.  Petru  și  Pavel ( ansamblul  „Răzeșii”  

s. Bogzești)  și  desigur  „obiceuri  de Sânzieni”. 

                        
În  cadrul  Festivalului  s-a  desfășurat  Târgul  meșterilor  populari  cu participarea  

meșterilor  din  raionul  Telenești  și  meșteri  populari  invitați  din  alte  raioane  

ale  republic .                                                                                             

 
 

Compartimentul   Festivalului  întitulat  „Bucătăria  tradițională”   a  impresionat  

întreg  publicul  cu  diverse  și  originale  expoziții  culinare.  Membrilor  juriului  

le-a  fost  greu  să  aprecieze  „cele  mai  bune  varzare”,  „cele  mai  bune  

învârtite”,  „cele  mai  gustoase  sarmale”  și   „cel  mai  aromat  ceai  din plante”.  

Astfel  toate  10  expoziții  au  fost  apreciate  cu  diplome  și  premii  bănești. 

             
 

Toate  colectivele  artistice  participante  și  toți  meșterii  populari  au  fost  

menționați  cu  diplome  și  premii  bănești. 

 

 

   Ziua  Portului  Popular  

La  data  de  25  iunie,  2017,   de  Ziua  Națională  a  Portului  Popular,  în  

preajma  Casei  de  Cultură  Căzănești,  s-a  desfășurat  Festivalul  regional   cu  

genericul „Drag  mi-i  cântecul  și  portul”,  organizat  de  Secția  Cultură  Tineret  și  

Sport,  în  colaborare  cu  primăria  Căzănești,   cu  suportul   financiar  al  

Consiliului  Raional  Telenești.  La  acest  minunat  eveniment  au  participat  15 

colective  artistice  din  localitățile  raionului.   În  cadrul  Festivalului  a  avut  loc  
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un  concurs  de  muzică  populară   cu  genericul  „Lume,  lume,  soro  lume”,  în  

memoria  interpretei  Tamara  Chițaniuc  originară  din  localitatea  Căzănești,  la  

care  au  participat  talente  de  diferite  vîrste,  din   localitățile  raionului.             

Evenimentul  a  demarat  cu  parada  portului  

popular.   

A  fost  o  sărbătoare  de  suflet  în  care  s-a  

valorificat  și  s-a  promovat    costumul   popular,  

care  este  un  adevărat  tezaur  lăsat  nouă  de  către  

strămoșii  noștri,  pe  care-l  purtăm  cu  multă  

mândrie.  S-au  cântat  cântece  folclorice,  s-au  

dansat  dansuri  strămoșești  și   s-au  etalat  expoziții   ale    iscusiților  meșteri  

populari.    

Toți  participanții  au  fost  menționați  cu  diplome  și  premii  bănești 

 

 ”Întrunirea  tineretului  2017”  

 Tradiționala  Întrunire   s-a  desfășurat     la  Tabăra  de  vară  Crăsnășeni.  Au  

participat  șase  echipe  de  tineri  din  localitățile  raionului  Telenești  și  o  echipă  

din  r. Șoldănești.   

                         
Echipele  formate  din  băieți  și  fete  au  concurat  între  ele  la  următoarele  

secțiuni:   

 Competiții  sportive  (mini-fotbal,  volei,  flotări  ș.a.); 

 Secțiunea  „Culinărie”  (pregătirea  prînzului  în  condiții  de  pădure); 

 Secțiunea  „Activitatea  artistică”  (legenda  satului,  cântece,  dansuri  de  

diferite  genuri,  ș.a.). 

Scopul  întrunirii:  mobilizarea  și  manifestarea  tinerilor  la  diverse  activități  

sportive  și  artistice,  inclusiv  popularizarea tinerilor  cu  modul  sănătos  de   viață.  

Echipele  câștigătoare  au  fost  menționate  cu   diplome,  cupe,  medalii  și  premii  

bănești. 

 

 Ziua  Independenței    Republicii  Moldova 

  

În  data  de  27  august  2017,   la  Telenești,  s-a  sărbătorit  Ziua  

Independenței  Republicii  Moldova .  Evenimentul  a   demarat  cu  onorarea  

drapelului  și  imnului  de  stat  al  Republicii  Moldova,  cu  depunere  de  flori  la  

bustul  marelui  poet  național  „Mihai  Eminescu”,  după  care  a  urmat  marșul  

unităților  tehnice  din  cadrul  serviciilor  publice  de  interes  raional.                                      
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Programul  a  inclus  mesajul  de  felicitare  a  președintelui  raionului  

Telenești,  a  mesajelor  de  felicitare   a  oaspeților  din  România:  Constantin  

Codreanu,  Deputat  în  Parlamentul României,  președintele  Comisiei  

Parlamentare  pentru  comunitățile  de  români  din  afara  graniților  țării;   

Laurențiu  Cristinel  Dulamă , Vicepreședintele  Consiliului  Județean  Neamț;   

Alina  Jijie,  reprezentantul  euroregiunii „ Siret- Prut – Nistru”.  Tuturor  celor  

prezenți  s-au  oferit  stegulețe  care  reprezentau  drapelul  de  stat  și  drapelul  

raionului  Telenești. 

 

       
 

 Au  încins  atmosfera   evenimentului   colectivele  artistice  din  localitățile  

raionului,  care  au  prezentat  un  spectacol  muzical – coregrafic,  incluzând  

cântece  despre  dragostea  de  țară  și  de  neam.   

 

 Sărbătoarea  națională  „Limba  noastră  cea  română” 

 

La  data  de  31   august,  la  bustul  marelui  poet  al  neamului,  Mihai  

Eminescu- voievodul  limbii  române,  s-au  adunat  oameni  de  bună  credință,  

care  au  făcut  mărturisiri  de  dragoste  pentru  sfînta  sfintelor -  Limba  română. 

 În  cadrul    evenimentului   au  evoluat  colective  artistice  de  la  Centrul  de  

Cultură  Telenești  și interpreți   autohtoni.  
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 Ringul  părinților  inteligenți 

 

Concurs   tradițioanl   între  cele  mai  active  familii  care citesc,  cu  genericul      „ 

Promovarea  practicilor pozitive  de  lectură  în  familie”,  la  care  au  participat  10  

familii  din   localitățile  raionului  Telenești.   

Au  concurat   la  următoarele  probe:   „Noi  venim  

dintr-o  poveste”;  Lecturăm  și  familia  dezvoltăm;  

Muzica  lui  Eugen  Doga  în  familia  mea.    

Toți  participanții  au  fost  menționați  cu  diplome  și  

cadouri.   

 

     
 

 Festivalul  -concurs  raional  „Cîntec,  joc  și  voie  bună” 

 

Dumnică,  8  octombrie 2017,  în  localitatea  Bănești,   a  avut  loc  Festivalul  

raional  „Cântec,  joc  și  voie  bună”,  organizat  de  Secția  Cultură  Tineret  și  

Sport  cu  suportul  financiar  al  Consiliului  Raional  Telenești  Evenimentul  s-a  

desfășurat  în  cadrul  sărbătorii   dedicate  jubileului  de  580  ani  ai  localității,  cu  

genericul  „Vatra  mea  de  suflet,  Vatra  mea  de  

dor”  organizată  de  Primăria  Comunei  Bănești.                     

În  pofida  ploii  de  afară,  în  Casa  de  Cultură  

Bănești,  cele  14  colective  artistice  din  localitățile  

raionului,   au  încins  o  adevărată  atmosferă  de 

sărbătoare,  prezentând  cântece  și  dansuri  

folclorice.  
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Toți  invitații  și  colectivele  artistice  au  fost  întâmpinați  cu  pâine  și  sare,  iar  

Festivalul  a  demarat  cu  un  medalion  muzical  prezentat  de  Orchestra  de  

muzică  populară  „Poiana  Codrului”  de  la  Centrul  de  Cultură  Telenești.  Holul  

Casei  de  Cultură  s-a  transformat  într-o  adevărată  Casă  Mare,  amenajată  cu  

expoziții  de   lucrări  ale  meșterilor  populari,  membrii  ai  Filialii  

     
Uniunii  Meșterilor  Populari  din  raionul  Telenești.   

 

 

 Festivalul  obiceiurilor  și  tradițiilor  de  iarnă  „Florile  Dalbe” 

  

În  data  de  24  decembrie ,  2017,  în  incinta  Centrului  de  cultură 

Telenești,  s-a  desfășurat  festivalul  obiceiurilor  și  tradițiilor  de  iarnă  „Florile  

Dalbe”.  Este  un  eveniment  care  promovează  și  valorifică  datinile  străbune:  

colinda  și urătura    tradițională,  semănătura  și  

jocul  măștilor  zoomorfe.   

A  demarat  evenimentul  cu  alaiul  cetelor  de  

urători și  colindători  care  au  mers   de  la  bradul  

frumos  împodobit  din  centrul  orașului  până  la  

Centrul  de  Cultură .   Festivalul  a  găzduit  20  de  

colective  artistice  de  la  casele/căminele de  

cultură din  localitățile  raionului                                  

   Cetele  de  colindători  și  urători  au  fost  

întâmpinați   tradițional  cu  colaci  și  dulciuri.                                                                       

Conform  hotărârii  juriului    toate  colectivele  

au  fost  menționate  cu  diplome  și  premii  bănești. 
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 III. Participări  la  acţiuni  Culturale,  de  nivel  republican  și  internațional,   în  anul  2017,  a  colectivelor  artistice  cu  

titlul  „model„  din  localitățile  raionului. 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea  manifestaţiilor  Perioada Locul desfăşurării  Colectivul 

1. Festivalul  Orchestrelor  de  muzică  

populară 

20 mai Or. Orghei Orchestra  de  muzică  populară  

„Poiana  Codrului„  Telenești 

2.  Festivalul  republican  ”Cântă  de  

răsună  lunca” 

21 mai Glodeni Ansamblul  de  muzică  și  dans  

popular  „Frunza nucului”  s. Inești 

3 Festivalul  național  de  muzică  corală  

„Teodor  Țurcanu” 

27  mai Rezina Corul  „Revelație”  s. Inești 

4. Festivalul  republican  „La  poale  de  

codru” 

28  mai Ungheni Ansamblul  de  muzică  și  dans  

popular  „Frunza nucului”  s. Inești 

5 Festivalul  folcloric  „Nistrule  cu  apă  

rece” 

 04 iunie s. Socola  r. 

Șoldănești 

Ansamblul  folcloric  „Lozioara” s. 

Sărăteni 

 Emisiunea  televizată  „La  noi  în  

sat” 

18 iunie Or. Chișinău 

Moldova 1 

   Ans.  de  muz.  și  dans  pop.  

„Rotunda”  din  s. Suhuluceni 

6 Festivalul- concurs național  de  

folclor  „La  Nistru,  la mărgioară” 

25  iunie s. Gura  Bâcului 

r. Anenii  Noi 

Ansamblul  folcloric   „Sălcioara”  s. 

Chiștelnița 

7. Festival  republican  de  muzică  și  

dans  popular  „La  umbra  stejarului” 

17  iulie s. Cobâlea 

r. Șoldănești 

Ansamblul  de  muzică  și  dans  

popular  „Rotunda”  s. Suhuluceni  și  

taraful  „Vatra  Ciulucului”  or. 

Telenești 

8 Festivalul  internațional  al  copiilor 

„Artport” 

25 – 30 iunie Odessa, Ucraina Ansamblul  de  muzică  și  dans  

popular  „Rotunda”  s. Suhuluceni. 

9 Festivalul  de  folclor  păstoresc  „Pe-

un  picior  de  plai” 

27 august Soroca Ansambluol  folcloric  „Cimpoieș”  s. 

Brînzeni 

10  Festival – concurs național  al  20  august s. Tăhnăuți,  r. Rezina Ansamblul  vocal  „Tdandafir  de  la  
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cântecului  haiducesc  „Trec  anii 

haiducului” 

Moldova„  or. Telenești 

 

11 Festivalul – concurs  internațional  de  

folclor  pentru  copii  și  tineret   „ 

Cătălina”  

24 -27 

august 

Iași,  România Ansamblul  de  muzică  și  dans  

popular  „Rotunda”  s. Suhuluceni  și  

taraful  „Vatra  Ciulucului”  or. 

Telenești 

12 Festivalul  de muzică și  dans  popular  

„Drăgaica” 

24  

septembrie 

s. Pîrlița,  r. Ungheni Orchestra  de  muzică  populară  

„Poiana  Codrului„  Telenești  cu  

ansamblul  de  muzică  și  dans  popular  

„Rotunda”  s. Suhuluceni 

13 Festivalul  național  „Hai  la  joc” 01 

octombrie 

Chișinău ansamblul  de  muzică  și  dans  popular  

„Rotunda”  s. Suhuluceni 

14 Festivalul  tradițiilor  de  iarnă  „Satul  

de  Crăciun”,  ediția  a  III-a. 

25  

decembrie 

Complexul  

Etnocultural  „Vatra” 

Ansamblul  folcloric „Lozioara”  s. 

Sărăteni 

15 Târgul  de  Crăciun 9 ianuarie 

2018 

Chișinău Ansamblul  folcloric „Lozioara”  s. 

Sărăteni ;  Ansamblul  vocal  „Liliacul”  

s. Căzănești ;  Ceata  de  urători  

„Haiducii”  Telenești ;  ansamblul  

folcloric  „Cucoara”  s. Ciulucani ;  

ansamblul  folcloric  „Frunza  nucului” 

s. Inești. 

 

 


