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DECIZIE nr. 2/8
din 26 aprilie 2018

„Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional
desfășurate în an. 2017 și aprobarea Planului
activităților cultural-festive pentru anul 2018”
În scopul asigurării bunei desfășurări a unor măsuri social – culturale de rang raional
și/sau național prevăzute pentru anul 2018, pentru evidențierea persoanelor ce au înregistrat
merite deosebite în domeniile social economice ale raionului, în conformitate cu prevederile
art. 37 p. 3, al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, având în
vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative pe problemele economie, buget și finanțe, şi
probleme sociale, în temeiul art. art. 43 al. (1), lit. (b) 46 al. (1) al Legii nr. 436-XV din
28.12.2006 privind administraţia publică locală Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se ia act de raportul d-lui Pavel Casian – şeful Secţiei Cultură Tineret şi Sport
privitor la activitățile cultural-artistice organizate și desfășurate de către Secția Cultură
Tineret și Sport Telenești în anul 2017, (conform anexei nr. 1).
2. Planul activităților cultural – festive de rang raional pentru anul 2018 și mijloacele
financiare alocate din bugetul Consiliului raional pentru organizarea și desfășurarea acestora,
conform prevederilor anexei nr. 2, parte componentă a prezentei decizii.
3. Se alocă Aparatului Preşedintelui raionului mijloace financiare, din soldul disponibil
al Consiliului raional, în sumă totală de 470 mii lei pentru realizarea activităţilor culturalfestive de rang raional nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta decizie.
4. Persoanele responsabile de organizarea activităților festive de rang raional indicate
în anexa nr. 2 la prezenta decizie, vor utiliza mijloacele financiare alocate în baza:
a) scenariului activității aprobat de Vicepreşedintele raionului pentru probleme sociale;
b) devizului de cheltuieli coordonate cu Vicepreşedintele raionului pentru probleme
sociale şi Contabilul șef din cadrul aparatului președintelui raionului și respectiv aprobate de
Președintele raionului.
5. Responsabil de executarea deciziei date se numeşte şeful Secției Cultură şi
contabilul - șef din cadrul Aparatului Președintelui raionului, după competență.
6. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama Preşedintelui
raionului.
7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în
vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md şi/sau
site-ul www.actelocale.md .
Preşedinte şedinţei
Secretarul Consiliului raional

Vasile Guzun
Sergiu Lazăr

Anexa nr. 1
la Decizia nr. 2/8 din 26 aprilie 2018

RAPORT
CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE CULTURALE
ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE
ÎN PERIOADA ANULUI 2017
14 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.
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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.
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”.
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 Deschiderea Mărțișorului 2017. Expoziție – concurs de
mărțișoare.
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”
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Festival desfășurat tradițional în a treia zi de Paști, în cadrul căruia se
organizează Târgul meșetrilor populari cu genericul „Păstrăm tradiția
neamului 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, sa 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” (colectivul artistic s. Budăi), obicei de
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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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Pavel Casian

şeful Secţiei Cultură Tineret şi Sport
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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.
Denumirea manifestaţiilor

Perioada

Locul desfăşurării

Colectivul

Festivalul Orchestrelor de muzică
populară
Festivalul republican ”Cântă de răsună
lunca”
Festivalul național de muzică corală
„Teodor Țurcanu”
Festivalul republican „La poale de
codru”
Festivalul folcloric „Nistrule cu apă
rece”
Emisiunea televizată „La noi în sat”

20 mai

Or. Orhei

21 mai

Glodeni

27 mai

Rezina

Orchestra de muzică populară „Poiana
Codrului„ Telenești
Ansamblul de muzică și dans popular „Frunza
nucului” s. Inești
Corul „Revelație” s. Inești

28 mai

Ungheni

04 iunie

s. Socola r. Șoldănești

18 iunie

Festivalul - concurs național de folclor
„La Nistru, la mărgioară”
Festival republican de muzică și dans
popular „La umbra stejarului”

25 iunie

Or. Chișinău
Moldova 1
s. Gura Bâcului
r. Anenii Noi
s. Cobâlea
r. Șoldănești

Festivalul internațional al copiilor
„Artport”
Festivalul de folclor păstoresc „Pe-un
picior de plai”
Festival – concurs național al cântecului
haiducesc „Trec anii haiducului”

25 – 30 iunie

Odessa, Ucraina

27 august

Soroca

20 august

s. Țăhnăuți, r. Rezina

Ansamblul vocal „Tdandafir de la Moldova„
or. Telenești

Festivalul – concurs internațional de
folclor pentru copii și tineret „
Cătălina”
Festivalul de muzică și dans popular
„Drăgaica”

24 -27 august

Iași, România

24
septembrie

s. Pîrlița, r. Ungheni

13

Festivalul național „Hai la joc”

01 octombrie

Chișinău

14

Festivalul tradițiilor de iarnă „Satul de

25

Complexul

Ansamblul de muzică și dans popular
„Rotunda” s. Suhuluceni și taraful „Vatra
Ciulucului” or. Telenești
Orchestra de muzică populară „Poiana
Codrului„ Telenești cu ansamblul de muzică și
dans popular „Rotunda” s. Suhuluceni
ansamblul de muzică și dans popular
„Rotunda” s. Suhuluceni
Ansamblul folcloric „Lozioara” s. Sărăteni

Nr.
d/o
1.
2.
3
4.
5

6
7.

8
9
10

11

12

17 iulie

Ansamblul de muzică și dans popular „Frunza
nucului” s. Inești
Ansamblul folcloric „Lozioara” s. Sărăteni
Ans. De muz. și dans pop. „Rotunda” din s.
Suhuluceni
Ansamblul folcloric „Sălcioara” s. Chiștelnița
Ansamblul de muzică și dans popular
„Rotunda” s. Suhuluceni și taraful „Vatra
Ciulucului” or. Telenești
Ansamblul de muzică și dans popular
„Rotunda” s. Suhuluceni.
Ansambluol folcloric „Cimpoieș” s. Brînzeni
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15

Crăciun”, ediția a III-a.
Târgul de Crăciun

decembrie
9 ianuarie
2018

Etnocultural „Vatra”
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.

Anexa nr.2
la Decizia nr. 2/8 din 26 aprilie 2018

Planul activităților
cultural – festive de rang raional pentru anul 2018 și mijloacele financiare
alocate din bugetul Consiliului raional pentru organizarea și desfășurarea acestora
Nr.

1

Denumirea acțiunii

Locul desfășurării

Inaugurarea Expoziției temporare –
concurs „Mărțișorul tradițional – 2018,
ediția a IX-a”

Muzeul Raional de
Istorie și Etnografie

Deschiderea Mărțișorului 2018

Centrul de Cultură
Telenești

Termen de
realizare
martie

Responsabilii de realizare

Casian Pavel
Cațer Olesea
Florean Violeta
Ilescu Elena

Mijloace
financiare
lei
3000

5000
2

Expoziție concurs de mărțișoare
Campania Națională de Lectură „Să
citim împreună”

BPR „Vasile
Alecsandri”

Martie –
noiembrie

3

Festivalul – concurs raional folcloric
„De la lume adunate”

În preajma Centrului
de Cultură

10 aprilie

Casian Pavel
Florean Violeta
Furdui Maria
Casian Pavel
Cațer Olesea
Florian Violeta

2000

12 000

12

4

Târgul meșterilor populari „Păstrăm
tradiția neamului nostru” ediția IX-a,
2018.
Concurs republican „La Izvoarele
înțelepciunii” etapa raională

BPR „Vasile
Alecsandri”

aprilie

5

„O profesie ce cuprinde întreg
universul” - Forumul bibliotecarilor
din raionul Telenești.

BPR „Vasile
Alecsandri”

aprilie

6

Ziua Internațională a Muzeelor

mai

7

Muzeu raional de Istorie și Etnografie
la 10 ani de activitate
Noaptea Europeană a Muzeelor
Festivalul- concurs raional
„ Hora Sînzienilor”.
Invitația unui colectiv din străinătate
la festivalul „Hora Sânzienilor”

Muzeul Raional de
Etnografie și Istorie
Telenești
Or. Telenești
Parcul str. Renașterii

iunie

Ilescu Elena

4000

Casian Pavel
Florean Violeta
Furdui Maria
Casian Pavel
Furdui Maria
Florean Violeta

3000

Casian Pavel
Ilescu Elena
Florean Violeta

2500

Casian Pavel
Cațer Olesea
Florean Violeta
Ilescu Elena

Tîrgul meșterilor populari
Simpozionul – literar „Antonie Luțcan
și Ion Buldina – doi poeți cu destine
legate satul Ciulucani”
„Ziua Națională a Portului Popular„
Festival – concurs regional

Muzeul Raional de
Etnografie și Istorie
Telenești
Casa de Cultură
Căzănești

iunie

Ilescu Elena

iunie

10

Sărbătoarea națională „Ziua
Independenței”

Piața
M. Eminescu

27 august

11

Sărbătoarea națională „Limba noastră”

Bustul M. Eminescu

31 august

12

Festival Regional – bienal al tinerilor
condeieri „Pe o ramură de grai”,
ediția XI-a.

Bustul M. Eminescu
Tabăra de vară
Crăsnășeni

august

Casian Pavel
Cațer Olesea
Florean Violeta
Ilescu Elena
Casian Pavel
Cațer Olesea
Florean Violeta
Casian Pavel
Cațer Olesea
Florean Violeta
Casian Pavel
Florean Violeta
Furdui Maria

8

9

2000

15000
2000
12000

11 000
4000
2000

8000

1000

1000

14 000

13

13
14

15

16

17

18

Festivalul Național al Cărții și
Lecturii, ediția a VIII-a
„Ringul părinților inteligenți” –
concurs între cele mai active familii
care citesc, ediția aVIII-a.
Festival raional „Cîntec, joc și voie
bună,,
Expoziții a meșterilor populari
Campania Raională de Lectură „Tot
raionul citește o carte”, autor –
Nicolae Esinescu romanul „Doc”.
Masa rotundă „Rolul patrimoniului
cultural în societate”

BPR „Vasile
Alecsandri”
BPR „Vasile
Alecsandri”

Augustseptembrie
septembrie

Florean Violeta
Furdui Maria
Florean Violeta
Furdui Maria

3000

Or. Telenești Piața din
str. Renașterii

octombrie

Casian Pavel
Cațer Olesea

12000

BPR „Vasile
Alecsandri”

octombrie

Florean Violeta
Furdui Maria

Muzeul Raional de
Etnografie și Istorie
Telenești

În timpul
anului

Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de
iarnă „Florile Dalbe”.

Centrul de Cultură
Telenești

25 decembrie

20

Participarea la Târgul Național al
covorului „Covorul dorului” ediția
2018
Festivalul colindelor (stil vechi)

21

Con cursul de Lectură și Artă

22

Ateliere de creație a meșterilor
populari și a conducătorilor
colectivelor artistice din localitățile
raionului în colaborare cu specialiștii
Centrului Național de Creație Populară și
Patrimoniu Cultural Imaterial.
Deplasări imprevizibile ale colectivelor
artistice din localitățile raionului și alte

23

1000
2000

2000
Ilescu Elena

Casian Pavel
Cațer Olesea
Ilescu Elena

Expoziție-concurs de măști populare.
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4000

12000

2000
decembrie

Ilescu Elena

1000

Centrul de Cultură
Telenești

decembrie

Casian Pavel
Cațer Olesea

8000

BPR „Vasile
Alecsandri”

octombrie

Casian Pavel
Furdui Maria
Caprian Svetlana
Casian Pavel
Cațer Olesea
Ilescu Elena

5000

Casian Pavel

14 000

Tabăra de vară
Crăsnășeni

Secția Cultură Tineret
și Sport

În timpul
anului

În timpul
anului

8000

14

cheltuieli de organizare a activităților
cultural festive de rang raional .
TOTAL
1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

Activităţi festive pentru marcarea zilelor profesionale şi alte acţiuni de protocol
Concursul „Cel mai bun antreprenor
Consiliul raional
în a III-a
Bulat Vasile , șef Direcția
din sectorul întreprinderilor mici şi
decadă a lunii
Economie
mijlocii” (proclamată prin H.G. nr 250
aprilie
din 09.03.2005)
Ziua recrutului
Secţia administrativ
Aprilie –
Sergiu Lipatov - șef, Secţia
militară
octombrie
Administrativ Militară
Ziua bibliotecarului (proclamată prin
BPR „Vasile
23 aprilie
Casian Pavel, șef Secția Cultură
Decretul Președintelui RM. Nr. 189 din
Alecsandri”
Tineret și Sport;
08.02.2010)
Furdui Maria, Directorul
Bibliotecii Raional ”Vasile
Alecsandri”
Ziua Salvatorului (proclamată prin H.G.
Secția Situații
05 aprilie
Veșca Ion - șef, Secția Situații
nr 210 din 21.02.2002)
Excepționale
Excepționale
Ziua lucrătorilor din domeniul culturii
Centrul de Cultură
a treia duminică Casian Pavel, șef Secția Cultură
(proclamată prin H.G. nr 1675 din
a lunii mai
Tineret și Sport
24.12.2002)
Ziua lucrătorului medical şi a
Spitalul raional
21 Iunie
Bivol Alexei, director IMSP
farmacistului (proclamată prin decretul
Spitalul Raional
Președintelui RM. În 1994)
Ziua Funcționarului Public (proclamată
Consiliul raional
23 Iunie
Lazăr Sergiu, Secretarul
prin H.G. nr 200 din 06.04.2012)
Consiliului raional
Ziua lucrătorului din sfera protecţiei
Consiliul raional
a treia duminică Sîrbu Angela , șef Direcția
sociale a populaţiei (proclamată prin H.G.
a lunii
Asistență Socială și Protecția
nr 867 din 20.08.2001)
septembrie
Familiei
Ziua lucrătorului
Consiliul raional
a patra duminică Harghel Vasile, Prim –
din agricultură şi industria prelucrătoare
a lunii
Vicepreședintele r-lui;
(proclamată prin H.G. nr 298 din
noiembrie
Macari Valeriu, șef Direcția
25.11.1994)
Agricultură și Alimentație
Ziua Naţională a Vinului (proclamată
13-14 octombrie Harghel Vasile, Prim –
Piața Renașterii
prin H.G. nr 988 din 23.07.2002)
Vicepreședintele r-lui;
Macari Valeriu, șef Direcția
Agricultură și Alimentație

177500
20000

2 000

5500

8000
8000

15 000

12 000
15 000

15 000

20 000

15

11

Ziua profesională a lucrătorilor din
învățământ (proclamată prin H.G. Nr.
1042 din 03.10.2001)

Consiliul raional

05 Octombrie

Pascaru Alina, șef Direcția
Generală Educație

15 000

12

Ziua Poliţiei (proclamată prin H.P. nr.
1213 din 01.12.1992)

Inspectoratul de
poliţie

18 Decembrie

12 000

13

Sărbătorile de iarnă – Crăciunul, Anul
Nou

Consiliul raional

Decembrie

Vrăjitorul Alexei, șef al
Inspectoratului de Poliție
Telenești
Casian Pavel, șef Secția Cultură
Tineret și Sport

14.

Gala raională a laureaților

Consiliul raional

Cheltuieli de protocol, alte activităţi
neprevăzute.

Consiliul raional

Furculiță Ecaterina –
Vicepreședintele raionului
Manoli Diana, Președintele
raionului;

35000

15

August Decembrie
Pe parcursul
anului 2018

10 000

100 000

Total

292500

Total general

470000
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie nr. ___ din _________
cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru manifestațiile de rang raional
al Secției Cultură Tineret și Sport Telenești pentru anul 2018
Nr. Denumirea manifestării
1
Inaugurarea Expoziției

temporare – concurs
„Mărțișorul tradițional –
2018, ediția a IX-a”

Deschiderea Mărțișorului
2018 (spectacol muzical)

Festivalul – concurs raional
folcloric „De la lume

Descriere succintă
Expoziție cu genericul „Mărțișorul – vestitorul
drag al anotimpului de înviere”, de mărțișoare
confecționate de meșterii populari membrii ai
Filialei UMPR Telenești, la inaugurarea căreia
au participat persoane pasionate de tradițiile
meșteșugărești, elevi de la Liceul Teoretic „L.
Blaga” și copii de la Centrul de Creație
Telenești.
Mărțișoarele vor fi expuse până la data de 30
martie, 2018, când vor fi efectuate totalurile
expoziției – concurs și cei 15 meșteri populari
participanți vor fi nominalizați.
Spectacol muzical organizat și desfășurat în
incinta Centrului de Cultură Telenești. Au fost
prezentate cele mai frumoase mărțișoare
muzicale oferite de copii talentați de la Centrul
de Creație Telenești, Orchestra de muzică
populară „Poiana Codrului” împreună cu soliștii
Vasilisa Răilean, Ilie Cazacu, Alexei Codreanu,
Lilian Balan, ansamblul vocal de bărbați
„Trandafir de la Moldova”, duetul Andrian
Livițchi și Elena Casapciuc, colectivul de dans
„Păuneștenii” și ansamblul de dans popular
„Codrenii” de la Centrul de Cultură Telenești.
Invitatul special al spectacolului muzical a fost
ansamblul vocal din s. Cicîlteni, raionul Orhei,
însoțit de primarul localității.
Festival desfășurat tradițional în a treia zi de
Paști, la care participă colective artistice de la

Scopul, obiective
- Salvarea și revigorarea
tradiției strămoșești de
primăvară;
-dezvoltarea imaginației și
creativității;
-Familiarizarea cu obiceiuriel
primăverii,
-atragerea tinerei generații spre
producerea produselor în stilul
valorilor moștenit de la
străbuni.

-Promovarea și valorificarea
sărbătorilor tradiționale de
primăvară: Mărțișorul și Ziua
internațională a Femeiei;
-Prefecționarea măiestriei
interpretative a membrilor
formațiilor artistice și a
soliștilor vocali;
- Descoperirea și promovarea
tinerelor talente.

-Promovarea tradițiilor și
obiceiurilor pascale;

Deviz de cheltuieli
Pentru amenajarea sălii:
Hârtie creponată
Ace de siguranță 600 lei
Invitații
Diplome
Premiul Mare
Locul I – 1 persoană
Locul II- 2 persoane
Locul III- 2 persoane
3400
lei
TOTAL: 4000 lei
Pentru amenajarea sălii:
Flori artificial – 2000 lei
Pentru desfășurare:
Invitații
Diplome
Pauză de cafea
2000
Total: 4000 lei

Pentru organizare:
Invitații
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adunate”

Tîrgul meșterilor populari
„Păstrăm tradiția neamului
nostru” ediția IX-a, 2018.

Concursul republican,,La
izvoarele
înțelepciunii,,ed.XXVIII-2018

casele/ căminele de cultură din localitățile
raionului cât și colective artistice invitate din alte
raioane. În cadrul Festivalului sunt incluse două
secțiuni: Folclor – în care colectivele vor prezenta
un program artistic în care se include cântece
pascale și folclorice autentice, culese de la
baștină. Secțiunea Bucătăria națională: include
expoziții de ouă încondeiate și produse culinare
pascale (pască, miel, cozonac etc.)
În cadrul Festivalului se desfășoară activitatea
filantopică „Lumina învierii”, de către colectivele
participante sunt aduse în dar copturi tradiționale
pascale care sunt donate familiilor nevoiașe,
aducându-le astfel, lumina sărbătorilor Pascale și
în casele lor.
Toate colectivele participante sunt menționate cu
diplome și premii bănești, în conformitate cu
decizia juriului.

- Valorificarea și promovarea
cântecului pascal;
- Cultivarea dragostei pentru
tezaurul folcloric moldovenesc;
- Valorificarea bucătăriei
naționale;
- Mobilizarea comunităților în
susținerea famiilor vulnerabile
din raion prin acțiunea
filantropică „Lumina Învierii”.

Afișe
Pauză de cafea
Pentru premiere:
Diplome
Premii bănești
Impozitare
Total: 12 000 lei

Târg al meșterilor populari organizat în cadrul
Festivalului „De la lume adunate” la care
participă meșteri populari ai Filialei Uniunii
Meșterilor Populari din raion, cât și meșteri
populari invitați și din alte raioane ale republicii,
prezentând lucrările în diverse genuri de
meșteșugărit.

- Trecerea în revistă a creației
de ultimă oră a celor mai buni
meșteșugari;
-stimularea activității de creație
a meșterilor populari;
-Popularizarea artei
meșteșugărești,
-promovarea genurilor de
creație a meșterilor populari
din raion și din republic.

Diplome
Premii bănești
Inpozitare

Este un concurs de lectură organizat de către
Ministerul Educației,Culturii și Cercetării și
Biblioteca Națională . Concursul se desfășoară în
4 etape: I – etapa locală ( în toate localitățile
republicii), II – etapa raională ( învingătorii din
localități (40 de elevi) se întâlnesc la concursul
raional, organizat de către BPR ,,Vasile Alecsandri,,
Secția Cultură, Tineret și Sport și Direcția
Generală de Educație. Învingătorul va participa la
următoarea etapă), III – etapa republicană, IVetapa finală (care se va desfășura la Iași,
România)

-

promovării lecturii și
familiarizarea elevilor cu
viața și activitatea
personalităților din
literatura, cultura, istoria
națională și universală.

Total: 4000 lei

Concursul este organizat
de către Secția
Cultură,Tineret și Sport în
parteneriat cu Direcția
Generală de Educație, deci
cheltuielile pentru
desfășurarea concursului
sunt suportate de ambii
parteneri.
Cheltuielile suportate de
către Secția Cultură,
Tineret și Sport sunt
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Campania Națională de
Promovare a Lecturii
,,Să citim împreună,,

,,O profesie ce cuprinde întreg
universul,, - Forumul
bibliotecarilor din raionul
Telenești

Festivalul - concurs raional
„ Hora Sânzienilor”.
Invitația unui colectiv din
străinătate la festivalul „Hora
Sânzienilor”

Biblioteca Națională în colaborare cu scriitorii
și bibliotecile publice organizează Campania pe
întreg teritoriul republicii. Organizatorii
selectează și propun pentru lectură în cadrul
campaniei unul sau mai multe titluri de carte,
care va implica atât copii cât și maturii.
Campania se desfășoară în perioada ianuarie –
decembrie 2018. Bibliotecile publice vor
organiza promovarea și lectura cărților
recomandate. În noiembrie la BPR se va
organiza activități de totalizare la nivel de
raion. Cei mai activi cititori vor fi delegați la
Conferința republicană, care va avea loc la
Biblioteca Națională în decembrie 2018.
Se va organiza un concurs cu bibliotecarele din
,,Generația de aur,,- care au în jur de 40 de ani
de activitate.

La Festivalul folcloric „Hora Sânzienilor”,
organizat în aer liber, pe o scenă improvizată, în
parcul din str. Renașterii, or. Telenești, participă
colective folclorice de la casele căminele de
cultură din localitățile raionului cât și colective
artistice din alte raioane. Pentru ediția 2018, se
preconizează de a invita un colectiv artistic de
peste hotarele țării. În cadrul Festivalului,

-

atragerea copiilor și
adolescenților la
lectură,promovarea
cărților valoroase ale
autorilor autohtoni,
încurajarea lecturilor în
familie.

următoarele;
pentru înmânare
participanților se procură:
40 sacoșe cu logoul ,,La
izvoarele înțelepciunii,,2000 lei;
20 cărți - 1000 lei.
TOTAL: 3000 lei
Pentru premierea celor
mai activi cititori din
raion:
-10 diplome - 60 lei;
- suvenire (cărți,Jocuri de
masă)- 1440 lei;
- pauză de cafea – 500 lei.
TOTAL: 2000 lei

-

aprecierea abilităților
precum și a
competențelor profesiei
de bibliotecar, educarea
respectului pentru
activitatea desfășurată și
încurajarea celor mai
buni bibliotecari din
raion și a tinerei
generații care cuprind
această profesie.
-Cercetarea, conservarea și
valorificarea tradițiilor,
obiceiurilor și ritualurilor
populare;
- stabilirea relațiilor de
colaborare culturală cu regiuni
din alte state;
-Valorificarea și promovarea

Diplome - 60 lei;
Suvenire - 1940 lei.
TOTAL: 2000 lei

Pentru organizare și
amenajare:
-Invitații
-Combustibil (pentru
transportarea meselor și
scaunelor)
-Încărcături pentru
microfoane
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colectivele artistice prezintă cântece și dansuri
folclorice autentice de la vatra satului, obiceiuri și
tradiții de muncă practicate de la sărbătoarea
Sg. Gheorghe, până la Sf. Maria Mare. Festivalul
include două secțiuni: Folclor și Bucătăria
națională. La cea din urmă secțiune se prezintă
expoziții culinare cu bucate tradiționale :
sarmale, vărzare, plăcinte, învârtite, ceai din
plante.
Colectivele participante sunt menționate cu
diplome și premii bănești conform deciziei
membrilor juriului.
Tîrgul meșterilor populari

„Ziua Națională a Portului
Popular„ Festival – concurs
regional

Organizat în cadrul festivalului folcloric „Hora
Sânzienilor” la care vor participa meșteri
populari din raion cât și din republic, care își
vor expune lucrările în diferite genuri de
meșteșugărit. Meșterii participanți sunt menționați
cu diplome și un mic suport financiar.

Festivalul - concurs regional cu genericul „Drag
mi-i cântecul și portul”, este organizat cu prilejul
Zilei Naționale a Portului Popular, marcată în a
patra duminică a lunii iunie, prin Hotărârea
Parlamentului RM nr. 194 din 19.11.2015.
Festivalul este organizat, în fiecare an, în diferite
localități din raionul Telenești (anul trecut s-a
desfășurat în s. Căzănești, anul acesta - în s.
Leușeni). Colectivele artistice participante prezintă
un program artistic ce cuprinde cântece și
dansuri folclorice autentice cu caracter ritmic
diferit, vor promova costumul național, specific
vetrei folclorice de proveniență și vor amenaja o
expoziție de obiecte și costume populare.
Colectivele artistice participante sunt menționate

portului popular;
-Încadrarea tinerei generații în
procesul de studiere și
valorificare a folclorului;
-Stimularea activității formațiilor
folclorice;
- Valorificarea bucătăriei
naționale.

-Recepție pentru membrii
juriului.
Pentru premiere:
-Diplome
- Premii bănești
-Impozitarea banilor
Total: 12 000 lei
Cheltuieli pentru cazarea și
alimentarea membrilor
colectivului din străinătate
(11 000 lei)

- Trecerea în revistă a creației
de ultimă oră a celor mai buni
meșteșugari;
-stimularea activității de creație
a meșterilor populari;
-Popularizarea artei
meșteșugărești,
-promovarea genurilor de
creație a meșterilor populari
din raion și din republic.

-Promovarea valorilor autentice
de patrimoniu cultural
reprezentate de costumul
tradițional;
-încadrarea tinerei generații în
procesul de studiere a
valorificare a folclorului,
- Cultivarea interesului și
dragostei pentru costumul
popular;
- Îmbogățirea repertoriului
colectivelor folclorice cu lucrări
noi și stimularea activității lor.

Diplome
Premii bănești
Inpozitare
Total: 4000 lei

Pentru amenajare scenei:
Banner
Combustibil (pentru
deplasări organizatorice)
Pentru premiere:
Diplome
Premii bănești
Pauză de cafea
Total: 8000 lei
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Sărbătoarea națională „Ziua
Independenței”

Sărbătoarea Națională ,,Limba
noastră cea română,,

,,Pe o ramură de grai,,- ed. XI
Festivalul - concurs Regional
al tinerilor condeieri.

cu diplome și premii bănești, conform deciziei
membrilor juriului.
Eveniment festiv consacrat Zilei Independenței
Republicii Moldova, demarat cu depunere de flori
la bustul poetului „M. Eminescu”, cu onorarea
drapelului și imnului de stat, cu mesajul
președintelui raionului Telenești, continuat cu
spectacolul muzical cu genericul „Hora
Neamului” cu evoluarea colectivelor artistice din
localitățile raionului. Pentru toți cei prezenți li se
vor oferi panglici tricolore, ce semnifică
dragostea de țară și de neam. Colectivelor
artistice li se vor oferi diploma de participare.
Sărbătoarea demarează cu intonarea Imnului de
Stat al Republicii Moldova și depuneri de flori la
bustul lui Mihai Eminescu. În continuare urmează
felicitarea cu ocazia sărbătorii din partea
Președintelui Raionului urmat de un recital de
poezii al elevilor de la gimnaziul ,,Mihai
Eminescu,, și Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga,, din
localitate înfrumusețat de un buchet de melodii al
copiilor de la Școala de Creație.
Este un festival organizat o dată la doi ani în
cadrul Sărbătorilor Naționale ,,Ziua Independenței,,
și ,,Limba noastră - cea română,, de fiecare dată
cu un generic actual. În anul 2018 genericul este ,,Legănați în cântec de baladă,,
Sunt invitați să participe persoane de diferite
vârste care au mai multe încercări poetice,cu viza
de reședință în raionul Telenești și raioanele
vecine: Sângerei, Călăraș, Florești, Șoldănești,
Rezina, Orhei.
Participanții vor prezenta 3 poezii în variantă
electronică pe adresa BPR : 2 pe temă liberă,1
va reflecta genericul festivalului.
Dintre toți participanții, care vor înainta creația la
concurs, vor fi selectați 21. Ulterior ei vor fi
invitați la Recitalul Laureaților care va avea loc
la 9 – 10 august 2018, unde vor beneficia de 2
zile la tabăra din Crăsnășeni participând la

-Promovarea valorilor
naționale;
- Prefecționarea măiestriei
interpretative a membrilor
formațiilor artistice și
promovarea cântecului patriotic.

Pentru organizare și
desfășurare:
Panglici tricolore
Diplome pentru colectivele
participante
Flori
Total: 1000 lei

Pentru organizarea și
desfășurarea activității :
- flori(pentru
depunerea la
bustul lui Mihai
Eminescu – 500 lei;
- suvenire pentru
participanți – 500
lei.
TOTAL: 1000 lei
-

depistării și promovării
creatorilor de poezie
autentică, încurajării
afirmării tinerilor talente
în domeniul creației
literare .

-

-

pentru cazarea,
alimentarea
participanților la
tabăra din
Crăsnășeni - 7000
lei;
pentru transport 1500 lei;
pentru premiere –
4000 lei;
Maiouri cu logoul
festivalului – 1500
lei.

TOTAL: 14 000 lei
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Festivalul Național al Cărții și
Lecturii, ed. VII –a 2018

Ringul Părinților Inteligenți ed.
VIII-a 2018

atelierele de creație și prezentări de carte ale
scriitorilor autohtoni.
Fiecare bibliotecă publică din raion va organiza
la nivel local în perioada 31 august-5 septembrie
activități de promovare a cărții și lecturii.
Fiecare bibliotecă va organiza concursuri la nivel
local:
- Cel mai bun cititor;
- Cea mai bună familie cititoare;
- Cel mai original proiect de promovare a
cărții și lecturii.
Până la data 7 septembrie la BPR ,,Vasile
Alecsandri,, va fi prezentat câte un învingător la
fiecare compartiment. Numele învingătorului va fi
însoțit de:
- Tabelul cu note;
- Caracteristica oferită de bibliotecar;
- Eseul scris de către învingător.
La etapa raională se vor selecta cei mai buni
participanți locul 1,2,3 la fiecare compartiment.
Dosarele învingătorilor vor fi transmise la
Biblioteca Națională pentru participare la etapa
republicană.
Gala de premiere a învingătorilor la etapa
raională va avea loc la BPR ,,Vasile Alecsandri,,
la 16 septembrie 2018.
Ringul se va organiza in doua etape
I etapă - la nivel de comunitate, intre cele mai
bune familii care promovează lectura;
II etapă- la nivel raional intre familiile
învingătoare la I etapă.
Fiecare familie va prezenta un spectacol de
familie consacrat eroilor din povești, având un
mesaj educativ .
Familiile participante vor fi premiate.
Cererea de participare se va prezenta până la
data de 4 septembrie 2017.
Concursul se va desfășura în incinta

-







promovarea și
încurajarea lecturii în
rândul cetățenilor de
diferite vârste.

Identificarea şi promovarea
familiilor care citesc;
Promovarea unor modele
veritabile de educație în
familie;
Argumentarea prin acţiuni
practice a importanţei lecturii
pentru formarea
personalităţii ;
Prezentarea varietăţii
metodelor şi formelor de a
dezvolta creativitatea şi
inteligenţa prin lectură.

Pentru organizarea și
desfășurarea festivalului:
Premii Locul I(suvenire)-3;
Premii Locul II(suvenire)3;
Premii Locul III(suvenire)3;
Diplome - 9;
Pauza de cafea – 600 lei.
TOTAL: 3000 lei

Pentru organizarea și
desfășurarea activității:
Pentru premiere(suvenire)3150 lei;
Materiale pentru juriu -150
lei;
Pauza de cafea – 700 lei.
TOTAL: 4000 lei
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Campania Raională de Lectură
,,Tot raionul citește aceeași
carte: Nicolae Esinescu –
romanul,,DOC,,.

Festival – concurs raional
„Cîntec, joc și voie bună,,

Expoziții a meșterilor populari

BPR,,Vasile Alecsandri,, la data de 16.09.2017.
Bibliotecarul va însoți familia selectată la
concurs, iar primăria locală va crea toate
condițiile pentru prezentarea participanților.
Biblioteca Publică Raională ,,Vasile Alecsandri,, în
colaborare cu Secția Cultură , Tineret și Sport
organizează Campania pe întreg teritoriul
raionului. Organizatorii selectează și propun
pentru lectură în cadrul campaniei unul sau
mai multe titluri de carte ale scriitorilor care
sunt de baștină din raionul Telenești, care va
implica atât copii cât și maturii. Campania se
desfășoară în perioada ianuarie – noiembrie
2018. Bibliotecile publice vor organiza
promovarea și lectura romanului recomandat. În
noiembrie la BPR se va organiza activități de
totalizare la nivel de raion. Cei mai activi
cititori vor fi premiați.
Este unul dintre festivalurile organizate în diferite
localități ale raionului. În anii precedenți, s-a
desfășurat în s. Tânțăreni, s. Chițcani și s.Bănești.
Localitatea gazdă, a ediției 2018 a evenimentului,
urmează a fi selectată. La festival participă
formații de muzică și dans popular, formații
folclorice, tarafuri, orchestra de muzică populară,
fanfare, interpreți ai cântecului popular,
ansambluri vocale și instrumentale și interpreți
vocaliști. Manifestarea va include următoarele
secțiuni: Muzică instrumental, dans popular,
formații folclorice, formații vocale, soliști vocali.
Conform deciziei juriului, participanților li se vor
acorda diploma și premii bănești.
Organizat în cadrul festivalului la care vor
participa meșteri populari din raion, care își vor
expune lucrările în diferite genuri de
meșteșugărit. Meșterii participanți sunt menționați
cu diplome și un mic suport financiar.

-

atragerea copiilor și
adolescenților la
lectură,promovarea
cărților valoroase ale
autorilor autohtoni,
încurajarea lecturilor în
familie.

Diplome - 60 lei;
Suvenire - 1940 lei.
TOTAL: 2000 lei

-Reanimarea, valorificarea și
promovarea cântecelor și
dansurilor autentice;
-descoperirea perlelor folclorice
și promovarea lor;
-valorificarea și promovarea
portului popular;
-perfecționarea măiestriei
interpretative a membrilor
formațiilor artistice și a
soliștilor vocali.

Încărcături pentru
microfoane,
Invitații
Afișe
Diplome
Recepție
Premii bănești
Impozit

-Popularizarea artei
meșteșugărești,
-promovarea genurilor de
creație a meșterilor populari
din raion.

Diplome
Premii bănești

Total: 12 000

Total: 1000 lei
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Festivalul tradițiilor și
obiceiurilor de iarnă „Florile
Dalbe”.

Expoziție-concurs de măști
populare.

Festivalul colindelor (stil vechi)

Ateliere de creație a meșterilor
populari și a conducătorilor
colectivelor artistice din
localitățile raionului în
colaborare cu specialiștii
CNCPPCI.

Festivalul se organizează tradițional în data de 25
decembrie, în cadrul căreia participă formații
folclorice și teatrale care valorifică și promovează
tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă culese
de la baștină: cântece de stea, colindul, urătura
tradițională, jocul cu măști zoomorfe. Participanții
sunt menționați cu diplome și premii bănești
conform deciziei membrilor juriului.

-promovarea scenică a
obiceiurilor ce se practică la
sărbătorile de Crăciun și Anul
Nou, precum și a artiștilor
amatori care pun în valoare
acest repertoriu;
-conservarea și valorificarea
materialului folcloric ce se
interpretează în perioada
sărbătorilor de iarnă, ca parte
integrală a partimoniului
cultural;
-Descoperirea și readucerea în
circuitul cultural al creațiilor
dispărute din practica
tradițională;
- Combaterea tendinței de
denaturare, stilizare a creației
populare.

Invitații
Afișe
Pauză cafea
Pentru premierea
colectivelor:
Colaci
Dulciuri
Diplome
Premii bănești
impozitare
Total: 12 000 lei

Organizată în cadrul festivalului, cu participarea
meșterilor populari care practică genul respectiv
de meșteșugărit.

-Stimularea activității de creație
a meșterilor populari;
-Popularizarea artei
meșteșugărești,
-Promovarea și valorificarea
genului de meșteșugărit ca
parte a dramei populare,
jocurilor teatralizate, colindelor
și urăturilor tradiționale.

Diplome
Premii bănești
Impozitare

Festival organizat în preajma Crăciunului pe stil
vechi (7 ianuarie) cu participarea corurilor
bisericești și ansamblurilor vocale dirijate de
preoții din blagocenia Telenești. Toți participanții
din colective primesc cadouri (biscuiți și ciocolate).
Ateliere de creație a meșterilor populari și a
conducătorilor colectivelor artistice din localitățile
raionului (câte un atelier de creație pentru fiecare
domeniu în timpul anului) organizate în colaborare
cu specialiștii Centrului Național de Conservare și
Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial și a
Uniunii Meșterilor Populari din RM, în care vor

-Valorificarea și promovarea
tradițiile colindatului în
sărbătorile de iarnă.
- instuirea metodică a
conducătorilor colectivelor
folclorice și a meșterilor populari;
- facilitarea schimbului de
cunoștințe și experiențe dintre
specialiștii CNCPPCI, UMPRM,

Total: 2000 lei

Cadouri (dulciuri)
Total: 8000 lei
Materiale de birotică:
Mape,
Stilouri
Hârtie vatman
Alocații de hrană
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avea posibilitate să se perfecționeze și să
acumuleze experiență atât meșterii populari
(mai ales meșterii care nu fac parte din Uniunea
Meșterilor Populari, 35 persoane) cât și
conducătorii colectivelor artistice de amatori din
localitățile raionului, astfel îmbunătățindu-se
activitatea artistică a colectivelor folclorice.
Deplasări imprevizibile și alte
cheltuieli ale colectivelor
artistice din localitățile
raionului.

Invitații și participări neplanificate a colectivelor
artistice din localitățile raionului la Festivalurile,
concursurile sau alte evenimente culturale
organizate în republică cât și în afara țării.

Pavel Casian

conducătorii colectivelor
folclorice și meșterii populari
prezenți la instruiri.
- Identificarea și păstrarea
folclorului moldovenesc autentic;

- Popularizarea la nivel
internațional a folclorului
moldovenesc;
- promovarea folclorului
autentic cât și a colectivelor
artistice de amatori din
localitățile raionului.

Total: 8000 lei

Cheltuieli de transport
14 000 lei

şeful Secţiei Cultură Tineret şi Sport

Nota informativă cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de rang raional la Muzeul
Raional de Istorie și Etnografie din Telenești pe anul 2018.
Nr. Denumirea manifestării
1.
Ziua Internațională a
monumentelor și a Siturilor

Descriere succintă
Expoziția temporară de fotografii cu genericul:
,,Monumentele istorice-semn al istoriei pe care se
ține un neam”
Concurs istorico-literar:,,E bine să știi”

Ziua Internațională a
Muzeelor

Deschiderea activității-muzeul raional la 10
ani de activitate cu genericul:
,,Colecții muzeale-dezvoltarea legăturii între
vizitatori,generații și cultură”.

2

Muzeul Raional de Istorie și
Etnografie Telenești la cei
10 ani de activitate.

Scopul, obiective
Promovarea și educarea tinerei
generației de a contribui la
păstrarea,îngrijirea și promovarea
monumentelor istorice din raionul
Telenești.
Promovarea păstrarea,
conservarea și valorificarea a
patrimoniului cultural.
Promovarea muzeului Raional de
Istorie șI Etnografie din
Telenești
Promovarea personalităților

Deviz de cheltuieli
Avem nevoie pentru
amenajarea expoziției
3900-00-??
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a)Amenajarea standului:,, Donatorii Muzeului
Raional de istorie și Etnografie din Telenești.

notore a raionului Telenești.
Promovarea prietenilor
muzeului.

b)Premierea angajaților din domeniul
muzeistic.

Încurajarea angajaților
muzeului.

Premierea donatorilor fideli.
c)Inaugurarea Expoziției temporare de
fotografii cu genericul:,Activitatea Muzeului
Raional de Istorie și Etnografie în decurs de 10
ani”
d)Inaugurarea mochetului,,Cuptorul” și a
,, Sobei”din sec.al XVIII-a.

Inaugurarea expoziției permanente:
,,Istoria Culturii din Telenești”

Masa rotundă cu genericul:,,Politici de
conservare și restaurare a patrimoniului muzeal
în
muzeu.”

Pauza de cafea

Încurajarea donatorilor.

Amenajarea standului –
Lista donatorilor-300-00lei

Diplome
Cadouri - în sumă de 500lei.
Diplome -300lei

Amenajarea expoziției cu
Promovarea activității muzeului în standuri de fotografii.Suma
decurs de 10 ani.
totală-3900-00 lei
Promovarea obiectelor care se
aflau la străbunii noștri.
Promovarea patrimoniului
cultural al muzeului.
Promovarea istoriei Culturii din
raionul Telenești

Amenajarea sălii cu standuri
ce necesită oglindirea,,Istoria
Culturii din raionul Telenești
Suma totală-5500-00

Promovarea modului de
conservare,cercetare,înregistrarea
și păstrare a patrimoniului
cultural muzeistic.

Pauza de cafea-2500-00

Promovarea genurilor de creație
și artă.

Expoziția meșterilor populari.
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Editarea broșurilor:

Promovarea patrimoniului
muzeistic prin mass-media.

Pentru editarea broșurilor4300-00 lei

Istoria MRIE Telenești
Descrierea sălilor MRIE Telenești
Colecția de covoare a muzeului.
Colecția,,Portul popular din trecut și prezent”
Colecția mărțișorului tradițional a muzeului.
Personalitățile notorii ale raionului Telenești.
Filiala Meșterilor populari AO UMRM din
Telenești

3.

Noaptea Europeană a
Muzeelor
Ediția a VII-2018.

Deschiderea oficială a activității.
- Program musical.
- Recital de poezii naționale-concurs.
-Organizarea atelierului-concurs de
creație,construcția machetului,,Fântâna de la sat”
-Concurs de cunoașterea a civilizației
tradiționale:
,,C e ar fi fost acesta?”
Flash- mobil:,,Muzeul din lumea mea”
- Premierea învingătorilor.
-

Devizul de cheltueli pentru
tot programul organizării
evenimentului-2000-00lei

Expoziția meșteriloir populari.
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4

5..

6

Masa rotundă:,,Rolul
Patrimoniului Cultural în
societate”
Simpozionul- literar:
,,Antoniue Luțcan și Ion
Buldina-doi poeți cu destine
legat de satul Ciulucani.
Tîrgul Național a covorului:
,,Covorul dorului”Ed.a V-a
2018.

Importanța Patrimoniului Cultural în dezvoltarea
Promovarea patrimoniului cultural
societății,îmbogățirea culturală,cooperării, înțelegerii al muzeului raional.
reciproce și menținerii păcii între popoare.
Simpozion literar
Promovarea scriitorilor din raionul
Telenești.

Pentru organizarea activității2000-00lei

Participarea cu colecția de covoare din patrimoniul
muzeului.

Pentru transportul deplasării
la tîrgul național-1000-00lei

Directorul MRIE
Telenești

Promovarea colecției de covoare
de la centrul Moldovei.

Pentru organizarea activității2000-00lei

Elena ILESCU
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