
 

 

 

 

28-30 AUGUST 2015 

Nr. RAION 28 AUGUST 29 AUGUST 30 AUGUST 

1. BRICENI 10:00-15:00 
Deschiderea expoziției consacrate 
minorităților de pe teritoriul r-nului 
Briceni (or. Briceni, or. Lipcani, 
s.Mărcăuți, s. Beleavinți, s. Berlinți,        
s. Medveja, s. Șireuți) 

11:00 
Manifestare culturală „Unitate prin 
diversitate”  
(Casa de cultură, or. Briceni) 

11:00 
Masă rotundă cu reprezentanții 
diasporei 
(com. Mihaileni, com. Medveja) 
 

2. CANTEMIR 11:00 
Expoziție „Zilele diasporei” 
(Biblioteca publică, or. Cantemir) 
 
18:00 
Festivalul Regional al cântecului, 
dansului și portului popular „Joc și 
cântec de la Prut” 
(Casa de cultură, s. Antonești) 

9:00 
Ziua ușilor deschise 
(Muzeul de etnografie, s. Tartaul) 
 
10:00 
Expoziție de artizanat 
(Centrul de artizanat, s. Ciobalaccia) 
 
11:00 
Expoziție „Zilele diasporei” 
(Biblioteca publică, or. Cantemir) 
 

9:00 
Ziua ușilor deschise 
(Muzeul de etnografie, s. Tartaul) 
 
10:00 
Expoziție de artizanat 
(Centrul de artizanat, s. 
Ciobalaccia) 
 
11:00 
Expoziție „Zilele diasporei” 
(Biblioteca publică, or. Cantemir) 
 

3. CĂUȘENI 18:00 
Șezătoare 
(Casa de cultură) 

 14:00 
Șezătoare 
(Biblioteca publică, muzeul local,     
s. Baurici) 

4. CRIULENI 10:00 
Concurs raional declamatoriu „BPO 
T.Isac. închinat fraților de pretutindeni” 
/ Criuleni 
 

Serată tematică „Călorind în timp”  
s.Bălăbănești 
 
Recital de poezii 
s. Hrușova 

 
 
 
 
 



Hramul satului 
s. Hrușova 
 
 

Spectacol maraton cu scop caritabil 
s.Boșcana 
 
Recital literar – muzical la tema “ai noștri 
pretutindeni „ (biblioteca publică) 
s.Stețcani 

 
 

5. DONDUȘENI  09:00-17:00 
Expoziție „O carte pentru Diasporă” 
(Biblioteca publică raională or. Dondușeni) 

09:00-17:00 
Expoziție „O carte pentru Diasporă” 
(Biblioteca publică raională or. 
Dondușeni) 
 
10:00 
Masă rotundă „Relații 
interculturale – valori comune” 
(Biblioteca publică raională, or. 
Dondușeni) 

6. LEOVA  18:00 
Concert „Frații lângă noi” 

 

7. OCNIȚA 9:00-17:00 
Expoziție „Zilele diasporei” 
(Biblioteca publică, or. Ocnița) 

9:00-17:00 
Expoziție „Zilele diasporei” 
(Biblioteca publică, or. Ocnița) 
 
11.00 
Ora de informare „Uniunea Europeană 
pentru creșterea ecologică durabilă, locuri 
de muncă decente și întreprinderi” 
(or. Ocnița) 

9:00-17:00 
Expoziție „Zilele diasporei” 
(Biblioteca publică, or. Ocnița) 
 
11.00 
Ședința cenaclului de femei 
„Speranța” 

8. ORHEI 08:00 
„Strada Teleneșteană” 
 
09:00 
„Teleneșteni din Basarabia, ambasadori 
ai neamului” 

08:00 
„Strada Teleneșteană” 
 
09:00 
„Teleneșteni din Basarabia, ambasadori ai 
neamului” 
 
10:00 
Concert 
(Școala de muzică pentru copii, or. Orhei) 
 

08:00 
„Strada Teleneșteană” 
 
09:00 
„Teleneșteni din Basarabia, 
ambasadori ai neamului” 
 



12:30 
Concurs de desene 
(Școala de artă plastică, or. Orhei) 
 
15:00 
Masă rotundă. Recital de poezii 
(Biblioteca publică raională „A. Donici”, or. 
Orhei) 
 
21:00 
Flash Mob „Dor de Moldova” 
(or. Orhei) 

9. RÎȘCANI 09:00 
„La umbra arțărașului” 
(Grădinița nr. 6, or. Râșcani) 
 
10:00 
Expoziție „Valorile netrecătoare ale 
literaturii etniilor” 
(Biblioteca publică Râșcani) 
 
11:00 
Expoziție „Prietenia-comoară sacră a 
națiunii” 
(Biblioteca pentru copii „G. Coșbuc”) 

10:00 
Expoziție „Valorile netrecătoare ale 
literaturii etniilor” 
(Biblioteca publică Râșcani) 
 
11:00 
Expoziție „Prietenia-comoară sacră a 
națiunii” 
(Biblioteca pentru copii „G. Coșbuc”) 

10:00 
Expoziție „Valorile netrecătoare ale 
literaturii etniilor” 
(Biblioteca publică Râșcani) 
 
11:00 
Expoziție „Prietenia-comoară sacră 
a națiunii”  
(Biblioteca pentru copii „G. 
Coșbuc”) 

10. REZINA    Cavalerii Armoniei în cadrul 
„Festivalul Național Trec Anii 
Haiducului” 

11. SOROCA 09:00 
Expoziție „Tradiții și obiceiuri ale 
comunităților etnice” 

09:00 
Expoziție „Tradiții și obiceiuri ale 
comunităților etnice” 
 
10:00 
Atelier „Tezaurul generațiilor„ cu 
genericul „Moldova – Patrie comună”  

09:00 
Expoziție „Tradiții și obiceiuri ale 
comunităților etnice” 

12. ȘTEFAN VODĂ 10:00-22:00 
Sfânta Maria – Hramul localității              
s. Talmaza   

10:00 
Zi de informare dedicată diasporei în 
r.Ștefan Vodă 

16:00 
1.„Bine ați venit acasă” 



  prezentarea serviciilor noi de 
bibliotecă care oferă șansa de a 
comunica mai liber cu cei de acasă 
(Skype, rețele de socializare, etc.) 

 Concert cu implicarea 
băștinașilor veniți din 
străinătate 

2. Proiectul „Tineri activi pentru 
trecut” 

 Vizitate muzeelor din raion 
implicate în proiect 

13. S. TRIBUJENI -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/- -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/- 10:30 
Picnic la Ferma eco cu Tamara 
Șchiopu 

14. GĂGĂUZIA -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/- 09:00 
Festivalul covoarelor “Gagauz kilimneri” 
ediția a III-a  

-/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  -/-/-/-  - 

 

 


