
 

 

AGENDA 

 LA NIVEL LOCAL 

august 2016 

Nr. Localitatea Denumirea evenimentului Data/ora/locul 

1 Mun. Chișinău Concurs de limbă română «Testare pentru 

fiecare» 
August,  

Facultatea de Litere, 

USM 

Masa rotundă «Limba română – vector 

important al integrării europene» 
August,  

Biblioteca municipală 

B.P.Hașdeu 

25 ani ai Bibliotecii Transilvania August, 

Biblioteca 

Transilvania. Aleea 

Clasicilor Pietonala 

Eugen Doga 

Colcviile Limbii Române ed.V-a.  August,  

Casa Limbii Române 

2 Criuleni Cultura rusă Posedelki  21august  

Spectacol Tradițiile poporului ukrainean în s. 

Dolinnoe 
21 august 

3 Hîncești Expoziție foto Ai noștri peste hotare. Muzeul 

de istorie și etnografie Hîncești 
19-21 august 

Ora 8.00-17.00 

Întîlniri și dialoguri cu membrii diasporei 

veniți în vizită la muzeu 
19-21 august 

Ora 9.00-16.00 

4 s. Ciuciuleni, 

Hîncești  

Cea de-a doua Întîlnire a Asociației de 

Băștinași din Ciuciuleni  

- Discutarea proiectelor locale deja 

implementate 

- Identificarea noilor proiecte pentru 

localitate, pentru a fi implementate în 

comun cu migranții 

14 august 

Ora 10.30 

Consultări publice cu migranții și localnicii 

privind prioritățile din localitate  

Ora 12.00 

Program cultural  Ora 14.00 

5 s. Cărpineni, 

Hîncești  

Expoziție cu mijloace de transport vechi și 

deosebite din localitate (ex: căruțe, 

automobile vechi, motociclete cu ataș sau 

chiar inventate de localnici), precum și alte 

obiecte vechi, pe care le dețin localnicii. 

14 august 

Ora 10.00 – 10.30 

Șezătoare Ora 10.00 – 15.00 

Prezentare- degustare a bucatelor pregătite de 

gospodinele din localitate și cele venite în 

vacanță 

Ora 10.30 – 12.30 

Discuții publice: Experiențele-model ale 

băștinașilor migranți, care au investit în 

afaceri proprii 

Ora 12.30- 13.30 

Brainstorming: Arborele ideilor - prezentarea Ora 13.30 – 14.30 



experiențelor personale ale migranților și 

localnicilor, care vor propune într-un arbore 

decorativ ideile lor de a dezvolta serviciile din 

localitate, și contribuțiile lor concrete.   

Realizarea unei inițiative sociale a băștinașilor 

în comun cu APL care vizează susținerea 

educației și școlarizării copiilor din localitate  

Ora 13.30- 15.00 

6 Ungheni Masa rotundă Unghenenii de pretutindeni. 

Centrul de informare a cetățenilor 

Ședinta cu delegațiile de invitați ale orașelor 

înfrățite, APL și membrii Asociației 

„Unghenenii de Pretutindeni” 

28 august  

Ora 10.00 

 

Discuție-panel Hint pentru viitorul tău. 

Biblioteca Public Raională Dmitrie Cantemir 
28 august 

Ora 12.00-13.00 

Excursie: „Ungheni – oraș al sculpturilor” 

 
 

Atelier Gastronomic Cea mai mare 

Mamaliga 

 

Ora 16:00-18:00 

Program cultural ”Hora Unghenenilor de 

Pretutindeni” 

Ora 22.00 

7 Cantemir Ziua ușilor deschise la Muzeul de etnografie 

s. Tartaul. Informații despre migranții satului 
19-21 august 

Expoziție de artizanat la Centrul din s. 

Ciobalaccia. Lucrări realizate de membrii 

diasporei 

19-21 august 

Expoziție foto Zilele Diasporei. Materiale 

documentare. or. Cantemir 
19-21 august 

Festivalul regional al cîntecului și dansului 

folcloric De la neam la neam. Casa de cultură 

s. Cociulia 

21 august 

8 Ialoveni Deschiderea oficială a terenului de fitness din 

parcul Sfatul Țării. Competiții sportive 
14 august  

Ședința Asociației băștinașilor  

9 Nimoreni, r. Ialoveni  Ziua ușilor deschise la sediul Primăriei, 

Gimnaziului, Grădiniței, Oficiul medicilor de 

familie - dedicată necesităților și problemelor 

migranților, serviciilor disponibile pentru 

aceștia, oportunităților de investiții la nivel 

local și posibilelor proiecte comune pentru 

dezvoltarea localității. 

19 august 

Ora 8.00-14.00 

Consultări publice cu localnicii, băștinașii, 

migranții pentru identificarea necesităților, 

problemelor și soluțiilor din localitate 

Ora 12.00-14.00 

Organizarea unui meci de fotbal amical între 

localnicii și băștinașii migranți 

Ora 14.00-16.00 

Festival de bucate tradiționale locale Ora 16.00-18.00 

Program cultural „Dor de casă” cu formația 

„Izvoraș” 

  

Ora 18.00-23.00 

10 s. Ruseștii Noi, 

Ialoveni  

Activități comune cu părinții și copiii 

băștinașilor împreuna cu cei locali: întreceri 

Data urmează a fi 

confirmată 



sportive, discuții și concursuri pentru copii 

pentru a-și împărtăși experiențele de studii din 

școlile din țară și de peste hotare.  

 

suplimentar 

Ora 9.30 – 11.00 

Ședința extinsă a Asociației Ruseștenii de 

Pretutindeni. 

Ședința va avea loc la Casa de Cultură. Se vor 

prezenta rezultatele obținute pînă în prezent, 

se vor consulta problemele principale ale 

satului, se vor discuta soluții comune 

Ora 11.00 – 13.00  

 

Meci de fotbal între selecționata Ruseștii Noi 

cu membrii Asociației Ruseștenii de 

Pretutindeni 

Ora 16.00 – 18.00 

 

Hora satului cu ocazia Zilei Diasporei în 

Ruseștii Noi ”Împreună pentru Ruseștii Noi” 

Ora 19.00 

 

11 s. Slobozia Mare, 

Cahul 

Meci amical de fotbal între echipa de 

fotbalişti din localitate şi echipa 

reprezentanţilor diasporei 

20 august  

Ora 18.00 s. Slobozia 

Mare 

Şedinţa asociaţiei  «Baştina mea - Slobozia 

Mare» cu participarea cetăţenilor din 

localitate şi reprezentanţii diasporei, 

discuţii,concluzii, propuneri, pe tema 

dezvoltării  localităţii 

21 august  

Ora 10.00 s. Slobozia 

Mare 

Matineu la grădiniţă “Satul meu-vatră de 

dor”  
21 august  

Ora 11.00, s. 

Slobozia Mare 

Masă rotundă “Sunt tînăr, ce fac mai 

departe…” Dialog între tinerii din localitate şi 

tinerii plecaţi peste hotarele ţării, vizînd 

perspectivele de dezvoltare şi realizare a 

tinerei generaţii. 

21 august  

Ora 12.00 s. Slobozia 

Mare 

Schimb de experienţă şi de practici avansate 

între producătorii agricoli din Italia şi  

autohtoni 

21 august  

ora 13.00  

Concurs gastronomic: „Cea mai ingenioasă 

expoziție de bucate tradiționale” 

Ora15.00-16.00  

Nunta. Eveniment  socio-cultural de creare a 

unei noi familii 
21 august 
Ora 18.00 

Hora Slobozenilor.  21 august 
Ora 20.00 – 22.00 

12 Crihana Veche, 

Cahul  

Şedinţa de lucru cu membrii Asociației de 

Băștinași și a grupului local de iniţiativă  

 

Vizita unui grup de tineri din localitate la 

studioul de televiziune Publica TV 

 

Ziua uşilor deschise la instituţiilor publice, 

dedicată necesităților și problemelor 

migranților, serviciilor disponibile pentru 

aceștia, oportunităților de investiții la nivel 

local și posibilelor proiecte comune pentru 

dezvoltarea localității, la: 

 

Concurs gastronomic între migranți și 

localnici „Ca la mama acasă” 

 



Expoziţie de fructe crescute în localitate  

Vizita la şantierul arheologic  

Amenajarea comună a stației de autobuz din 

centrul satului (design artistic tradițional) 
 

Nota 10 la Româna 

Crihana. Pagini de istorie. 
 

Program artistic-cultural   

13 Telenești Festivalul  regional  de  poezie  „Pe  o  

ramură  de  grai”  ediția  a X –a,  2016 

Festival regional al tinerilor condeieri care 

este sponsorizat de d. Veronica Bunu, membră 

a diasporei din Italia,în cadrul căruia va fi 

dedicat un compartiment Zilelor Diasporei cu 

genericul „Purtăm țara în suflet” 

12 august  

ora 10:00 

 

Activitate cultural- artistică  „Ambasadori  

ai  neamului”. 

Întîlnire cu membrii diasporei din Italia. 

Istorii  de  succes și secvențe  video despre  

diaspora  moldovenilor de pretutindeni. 

18 august 

Biblioteca  Publică  

Raională  „Vasile  

Alecsandri”  

or. Telenești 

Activitate cultural- artistică „Ambasadori  

ai  neamului”. 

Informații  non-stop  despre  teleneștenii,  

membri  ai  diasporei,  postate  pe  rețelele  de  

socializare, familiarizarea  comunității  cu  

cele  mai  relevante  istorii  a  moldovenilor  

de  peste  hotare. 

19 – 21 august 
Bibliotecile publice  

din localitățile 

raionului Telenești. 

14 Dondușeni Masa rotunda Promovarea imaginii 

Moldovei în lume.  

Vor fi dezvăluite viața și activitatea 

persoanelor oridinare din raionul Dondușeni, 

care activează și locuiesc peste hotare.  

19 august  

Ora 10.00 

Biblioteca Publică 

Raională or. 

Dondușeni 

Competiții sportive cu genericul Cupa 

Diasporei, 

Cu participarea persoanelor de diferite vîrste 

din localitate și din străinătate.  

20 august  

Localitățile raionului 

Concert cu și pentru diasporă Veniți acasă, 

măi copii 
21 august 

Ora 18.00, Piața 

Centrală or. 

Dondușeni 

15 Ștefan Vodă  Ziua uşilor deschise la Consiliul Raional 

Ştefan-Vodă: 

Preşedintele raionului şi sefii secţiilor 

/direcţiilor vor fi gazde pentru vizitatori şi vor 

răspunde la întrebările cetăţenilor. 

19 august 

ora 10.00-12.00 

 

- Ateliere instructive pentru 

reprezentanţii asociaţiilor diasporei: 

„Limba Română pentru Diasporă”; 

„Traficul de fiinţe umane”;  

(Bibliotecile publice) 

 „Costumul tradiţional-marcă a identităţii 

naţionale”. 

(Casele de cultură,muzee) 

20 august 

ora 10.00 -17.00 

 



- Filme documentare: 

„Singur acasă-o tragedie românească” 

„Păcătoasa Teodora”. 

- Spectacole literar –muzicale/expoziţii: 

(muzică, poezie,tîrguri, expoziţii de 

fotografii/cărţi,starturi vesele,etc) 

(BP,C/C, muzee) 

21 august 

ora 15.00-18.00 

 

16 Drochia  Expoziție de fotografii. Istorii de succes, 

dedicată moldovenilor plecați peste hotare. 
19 august,  

Ora 14.00, Biblioteca 

Raională Iu. Filip 

Masa rotundă Moldova privită prin prisma 

tinerilor moldoveni din diasporă plecați la 

studii peste hotare. 

 

Lansarea paginii pe facebook dedicată 

persoanelor originare din Drochia  

«Locuri. Impresii. Oameni» 

20 august,  

Ora 12.00 

Sala de ședințe, 

Consiliul Raional 

Întâlnire cu dl. Constantin Melinte, doctor 

chirurg, băștinaș din or. Drochia. 

Tema: Oportunități și provocări de dezvoltare 

în domeniul medical din raionul Drochia.  

21 august,  

Ora 14.00, Spitalul 

Raional N. 

Testemițanu 

17 Pelinia, r. Drochia Ziua ușilor deschise la primăria Pelinia pentru 

băștinașii reveniți în localitate dedicată 

necesităților și problemelor migranților, 

serviciilor disponibile pentru aceștia, 

oportunităților de investiții la nivel local și 

posibilelor proiecte comune pentru 

dezvoltarea localității. 

18 august 
Ora (tbc) 

Concursul desenelor pe asfalt 

Concurs „Pelinia are talent” 

(prima ediție) 

19 august, 2016 

10.00-13.00 

Sărbătoarea gastronomică „Mămăliga de 

acasă„ 

19 august, 2016 

13.00-15.00 

Expoziția de fotografii în aer liber „Pelinia în 

100 de fotografii”  

(în preajma sărbătorii gastronomice) 

19 august, 2016 

13:00-15:00 

Excursie în localitate 19 august, 2016 

15:00-16:00 

Un meci de fotbal al echipei locale și al 

echipei din r-nul Rîșcani 

19 august, 2016 

16:00-18:00 

Hora satului 19 august, 2016 

18:30-23:00 

18 Călărași Întîlnire cu reprezentanţii diasporei 

moldovenilor  

 

19 august 

ora:10:00 

Biblioteca Publică 

Raională „Grigore 

Vieru” or. Călăraşi 

Masă rotundă “Promovarea imaginii RM 

prin intermediul diasporei”  

Întâlnire cu deputaţi călărăşeni din primului 

Parlament al R. Moldova 

21 august 

ora:10:00 

Biblioteca Publică 

Raională „Grigore 

Vieru” 



Promovarea valorilor culturale, turismului 

local, posibilităţilor de export a mărfurilor 

autohtone. 

Moldova văzută în timp după 25 de ani de 

independenţă de către reprezentanţii 

diasporei şi foştii parlamentari călărăşeni. 

or. Călăraşi 

19 Orhei Expoziție Zilele Diasporei 19-20 august 

Ora 10.00 BPR  

Recital de versuri Marei lumea și frumoasă 21 august, 

Ora 14.00 BPR 

20 Sîngerei Organizarea evenimentelor cultural-artistice şi 

informative cu implicarea membrilor 

diasporei: ateliere pentru, cu şi despre 

migranţi, şezători, tîrguri de artizenat, 

expoziţii de fotografii şi/sau tablouri realizate 

de membrii diasporii, schimb de practice 

avansate în domeniul investiţiilor sau alte 

activităţi pe care le consideră potrivite.  

Secţia Administraţie Publică, Secţia Cultură a 

Consiliului raional, Casa raională de Cultură 

„Nicolae Iorga”, Arhiva raională şi 

instituţiile de cultură din raion. Case de 

Cultură, bibliotecile publice şi instituţiile 

Învăţămîntului artistic din raion 

19-21 august 

Ora 11.00 

21 Chișcăreni, r. 

Sîngerei 

Întîlnirea migranţilor cu primarul şi membrii 

Asociaţiei Baştina-Chişcăreni cu prezentarea 

raportului de activitate al primarului  

21 august, 2016 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

Master clas gastronomic 12.00 - 14.00 

Discuții publice: Împărtăşirea experienţelor 

frumoase ale migranţilor cu localnicii şi 

viceversa 

14.00 - 15.00 

Excursie în localitate. Identificarea 

potenţialelor edificii turistice din localitate 

(movila, şcolile din cărămidă şi beciurile lui 

N.Casso”) 

15.00 - 18.00 

Concert prezentat de ansamblurile din 

localitate, artiştii-băştinaşi. Hora Mare 

19.00 - 24.00 

22 Cimișlia Festivalul Strugurelui 21 august 

ora 10.00 

23 Gura Galbenei, r. 

Cimișlia 

Deschiderea oficială a şedinţei cu băştinaşii de 

către primar. 

Raportul primarului despre cele realizate şi 

problemele cu care se confruntă localitatea. 

Consultare publică cu migranții pe marginea 

implicării lor în dezvoltarea localității: 

priorități locale, soluții, distribuire roluri.  

21 august 
10.00-11.30 

 

 

Foto-expoziţie: ,,Satul de ieri,satul de azi” 10.00 – 12.00 

Excursie în localitate ,,Localitatea noastră în 

timp” 

11.30-13.30 

Concurs gastronomic ,,De unde, ce 

mîncăm?”  

Fiecare mahala își prezinte specificul 

13.30-15.30 



bucatelor. Socializare. Coş de opinii. 

Activităţi distractive cu participarea copiilor 

şi părinţilor migranți și localnici. 

15.30-16.30 

Concurs literar-artistic pe scena publică a 

satului cu participarea copiilor şi părinţilor 

migranți și a localnicilor. 

16.30-18.00 

Program cultural. Hora Băștinașilor  18.00-20.00 

24 Rășcani Întîlnire cu reprezentanții diasporei, originari 

din r. Rîșcani în cadrul Bibliotecilor publice 

 

25 Nisporeni Atelierul „Semănăm semințele speranței”. 

Master class prezentat de membrii atelierului 

de creare a cămășilor tradiționale. 

19 august,  

ora 11.00 

s. Grozești 

„Excursie în trecutul satului”: 

 Ghidaj prin Galeria de Arte vizuale și 

Plastice, cunoașterea aspectului istoric și 

etnografic al satului. 

 Cunoașterea celei mai vechi biserici din 

lemn (1802) 

20 august,  

ora 14.00 

s. Ciutești 

Acțiune culturală dedicată Zilei 

Independenței „ Moldovenii cînd se 

strîng…”,  

Expoziții de artizanat local, cîntece;  

Hora mare a satului 

27 august,  
ora 14.00 

s. Zberoaia 

ECO RUN 2016 Trail prin Codrii Moldovei 

Cursa  de alergare începe în localitatea 

Milești , punctul culminant e dealul Bălănești, 

traversează  Plaiul Fagului, se încheie la 

Milești 

 

27 august,  
ora 10.00 – 18.00,  

s. Milești 

26 UTA Gagauzia 8 Activități culturale cu ocazia Zilei 

Diasporei și aniversării Zilei Independenței 

ATO Găgăuzia. 

19 august 

Activități culturale cu ocazia aniversării 

227 de ani ale or. Comrat 

20-21 august  

Recomandat tuturor primăriilor să includă 

activități pentru diasporă în anul 2017 

 

27 Congaz, UTA 

Găgăuzia  

Întîlnirea băștinașilor din Congaz cu primarul 

și echipa sa 
19 august 

9.00 

Activități de divertisment pentru copii din sat 

și a migranților 

10.00 

Dialog deschis în biblioteca satului între 

băștinașii plecați cu tinerii din localitate – 

ghidare profesională 

12.00 

Concurs gastronomic în Casa de cultură  13.30 

Schimb de experiențe între migranți și 

localnici (domenii educație, afaceri și 

dezvoltare locală) 

15.00 



Excursie în localitate ”De unde am pornit” 18.30 

Dialog deschis între primar cu migranții și 

localnicii despre problemele localității, soluții, 

implicări și roluri.  

18.30 

Program artistic - cultural  19.30 

28 Edineț Manifestarea Universității Populare de 

Vară Vasile Stroenescu, ed. I.  

20-21 august  

Întîlnire cu migranții originari din Edineț ”La 

un ceai cu primarul” 
20 august  

Orele 10.00  

Excursie în or. Edineț – vizitarea locurilor de 

vază din localitate 
20 august  
Ora 12.00 – 13.00 

Ziua ușilor deschise la Primărie dedicată 

necesităților și problemelor migranților, 

serviciilor disponibile pentru aceștia, 

oportunităților de investiții la nivel local și 

posibilelor proiecte comune pentru 

dezvoltarea localității. 

21 august 
12.00-17.00 

(cu participarea 

Nexus) 

Festivalul ”Creativ acasă” (cu participarea 

interpreților – migranți, băștinași din Edineț) 
21 august 

Ora19.00-22.00 

29 s. Larga, r. Briceni Organizarea Celei de-a doua Întîlniri cu 

Asociația Băștinașilor de la Larga  

Identificarea următorilor pași de acțiune 

pentru o bună durabilitate 

Au avut loc pe date 

de 11 august 2016 

Discuție la tema ,,Intensificarea relațiilor 

dintre comunitate și Diasporă” (colectarea 

ideilor pentru colaborare) 

 

Expoziție foto ce caracterizează țările unde s-

au stabilit migranții originari din Larga  
 

Program cultural (concert, bucătarie 

tradițională moldovenească) 
 

30 Scoreni, r. Strășeni  Ziua ușilor deschise la Primărie  12 August 
9.00 – 13.00 

Master class din partea migranților cu 

genericul „Sporirea capacităţilor de rezistenţă 

la secetă a fermierilor mici prin adoptarea 

bunelor practici și tehnologiilor moderne de 

irigare” 

10.00 – 12.00 

Lecție publică la tema: „Sunt tânăr: ce fac mai 

departe”, experiența băștinașilor prezentată 

elevilor și absolvenților instituțiilor școlare 

14 August, 2016 

14.00 – 16.00 

Raportul de activitate a primarului s. Scoreni 13.00 – 13.20 

Concurs gastronomic „Ca la mama acasă” cu 

participarea migranților și localnicilor 

 

13.20 – 15.30 

Concert cu tinere talente din s. Scoreni 16.00 – 18.00 

Hora ”Scorenenii din Lumea Toată” 18.00 – 21.00 

31 Vorniceni, r. 

Strășeni  

Ședința Asociației Băștinașilor din Vorniceni  14 august 
9.00-12.00 

Consultări extinse cu băștinașii pentru a 

colecta idei de dezvoltare a localității și a 

consulta pe marginea priorităților locale 

Cortul ,,Proiectul satului” 

10:00 – 14.00 



Expoziții cu vânzare ale meșterilor populari 

din sat și vînzarea produselor migranților 

reveniti acasa care și-au deschis afaceri.  

Schimb de experiențe și ghidare în afaceri. 

11.00-17.00 

Masă rotundă cu sociologi și psihologi și 

migranții despre problemele familiilor cu un 

părinte sau ambii plecați, consecințele asupra 

psihicului copilului, soluții.  

11.00-15.00 

Dezbatere publică ”Cum atragem și 

implicăm agenții economici în localitate”  

Prezentarea oportunităților de afaceri din 

localitate. 

Sedința lărgită a Consiliului de Administrare a 

Asociației de Băștinași din Vorniceni. 

11.00-14.00 

Deschiderea oficială a stadionului de mini 

fotbal.  

Competiții amicale între echipe de fotbal, cu 

participarea migranților, localnicilor și APL  

15.00 

Program artistic 16.00 

32 c. Coșnița, Dubăsari   Ziua uşilor deschise la primărie, dedicată 

necesităților și problemelor migranților, 

serviciilor disponibile pentru aceștia, 

oportunităților de investiții la nivel local și 

posibilelor proiecte comune pentru 

dezvoltarea localității. În special: 

 Dacă doreşti să afli cum activează primăria 

 Dacă ai o întrebare către funcţionarii 

primăriei 

 Dacă ai o propunere de colaborare cu 

primăria 

19 august  
9.00 – 17.00 

Expoziţie de picturi ale discipolilor şcolii de 

artă din s. Coşniţa 

 

21 august 
11.00 – 17.00 

Ziua uşilor deschise la biblioteca locală cu 

expunerea cărţilor scrise de băştinaşii 

comunei: Dl Ion Soltan – „Sufletul meu şi-a 

găsit alinarea în cuvînt...”, Dl Grigore Vatav – 

„Бои в излучине Днестра 1941-1944” 

culegere de documente 

11.00 – 17.00 

Şedinţa de validare a propunerii de proiect 

pentru a fi înaintată spre finanţare de către 

proiectul MiDL (în sala polivalentă a gr. de 

copii nr. 1 din Coşniţa) 

17.00 – 18.00 

Activitate gastronomică cu degustarea 

bucatelor tradiţionale moldoveneşti. 

19.30 – 20.30 

Program cultural-artisitic  20.30 – 22.00 

33 Soroca Expoziția de carte Moldova – patria mea 14-21 august  
CRDI M.Sadoveanu 

Săptămîna culturii slavone Pușkin și marele 

timp al literaturii 
23-27 august 

Salon literar Universul creației scriitorului 

bulgar Elen Pelin 
23-27 august 



34 Ocnița Deschiderea  oficială 19 august, ora 10.00, 

Piața Consiliului 

raional 

Activități organizate în teritoriu administrat , 

în comun cu asociațiile diasporei și APL 

19 august, ora 11.00, 

Piața Consiliului 

raional 

Ziua ușilor deschise în Consiliul raional 

Ocnița 

19 august, ora 12.00-

15.00, Consiliul 

raional 

Seminar de politici pentru diasporă 20 august, ora 

15.00,Consiliul 

raional 

Competiție sportivă ”Cupa  diasporei” 20 august, ora 10.00, 

Complexul sportiv 

”Olimp” 

Activități organizate în teritoriul administrat 

cu asociațiile diasporei ucrainești, rome, 

poloneze, ruse. 

21 august, ora 10.00, 

Școala de Arte 

or.Ocnița 

Activități organizate în teritoriu, în comun cu 

asociațiile diasporei și APL(primăriile 

Volcineț, Otaci, Rujnița, Naslavcea, 

Corestăuți, Unguri, Calarașeuca, Frunze, 

or.Ocnița)) 

21 august, ora 10.00, 

Piața Consiliului 

raional, în  teritoriul 

administrat 

Concert /Hora diasporei 21 august, ora 12.00, 

Piața Consiliului 

raional, în  teritoriul 

administrat 

 


