
 

 

 

28-30 august 2014 

LOCALITATE 28 AUGUST 29 AUGUST 30 AUGUST 
 

CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI  

s. CRĂSNĂȘENI 

 

10:00 
Inaugurarea solemna a Zilelor Diasporei 
(Casa de cultură) 

 Atelier informative  

 Stand despre și pentru migranți 
 (Biblioteca publică) 

Întreceri sportive 

s. SCORȚENI Medalion literar-muzical 
Tema: ”Ziua independenței RM, ziua 
națională limba noastră-I o comoară”. 
”Patria mea de ieri, de azi și de mâine”. 
Cântece, poezii pe versurile lui D. 
Matcovschi. 

  

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

s. BĂLĂUREȘTI 10:00  
Expoziția  meșterului popular “Silvia 
Munteanu” 

10:00  
Expoziția meșterului popular „ Ilie 
Munteanu” 

17:00  
Concert cu ansamblul - model „Busuioc 
moldovenesc „ 
(Casa de cultură) 

s. ZBEROAIA   15.00-15.30 
Deschiderea oficială 
 
15.30-16.00 
Organizarea atelierelor informative pentru 
migranți 
 
16.00-19.00 
Întreceri sportive la: fotbal, șah, alergări, 
volei, ciclism 
 
19.00-21.00 
Concert cu participarea artiștilor amatori 
din localitate 
 
 



21.00-24.00 
Joc, distracții, carusel 

CONSILIUL RAIONAL FĂLEȘTI 

s. PIETROSU   10.00  
Spectacol literar-muzical ”Veniți părinților 
acasă” 
 
11.00  
Expoziție a meșterilor populari 
 
11.30  
Expoziție de desene, tablouri 
 
12.00  
Standuri informative 

s. PÂNZĂRENI 10:00-10:30  
Deschiderea oficială 
 
10:30-16:00  
Întreceri sportive cu participarea 
membrilor diasporei 

10:30-13:00 
 Expoziție de carte 
 
13:00-16:00  
Ateliere informative 

10:30-14:00 
Concert cu participarea reprezentanților 
diasporei 
 
14:00-17:00  
Expoziție de desene realizate de membrii 
diasporei 
 
 

CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI 

or. SÎNGEREI 10:00 
Masă rotunda cu genericul „Împărtășirea 
experienței de muncă peste hotare și 
inițierea unei afaceri acasă” cu 
participarea primarilor localităților din 
raion, conducătorilor serviciilor 
desconcentrate în teritoriu și 
subdiviziunilor Consiliului raional (Sala de 
Șed. Cons. Raional) 
 
14:00  
Întâlnirea tinerilor din or. Sîngerei cu 
antreprenorii Vasile și Tatiana Luca 
(Cafeneaua Vasile Luca) 

10:00 
 Expoziția obiectelor de artizanat (Piața 
centrală) 

10:00  
Decernarea premiilor celor mai active 
membri ai diasporei originari din r. Sîngerei 
(Piața centrală) 

s. BILICENII VECHI    16.00  
Activități cultural artistice  cu ocazia Zilelor 
Diasporei 



com. DRĂGĂNEȘTI    10:00  
Deschiderea sărbătorii Zilelor Diasporei 
 
11:00-16:00  
Târguri de artizanat, expoziții 

 10:00 
Întreceri sportive 
 
16:00  
Concert / Șezătoare 
 
19:00  
Hora de sărbătoare 

s. GRIGORĂUCA 10:00  
Atelier informative pentru migranți 
 

10:00  
Expoziție de fotografii ”Condiții de trai în 
migrație”, realizată de membrii diasporei 

12:00  
Concert pentru promovarea dialogului 
cultural artistic cu implicarea membrilor 
diasporei 

CONSILIUL RAIONAL RÎȘCANI 

or. RÎȘCANI   Organizarea atelierelor informative 
pentru și despre migranți 

 Atelier informative a privind programul 
de atragere a remitențelor în economie 
1+1 

 

Organizarea unui concert al colectivelor 
artistice din raion și a membrilor diasporei 

s. GRINĂUȚI   10:00  
Întreceri sportive 
(Stadionul sătesc) 
 
13:00  
Expoziții cu obiecte de artizanat și obiceiuri 
prezentate de membrii diasporei 
 
20:00  
Concert și șezătoare cu participarea 
membrilor diasporei 
 

com. ȘUMNA 10:00-  
s. Ceparia 
Întreceri sportive 
 
13:00  
s. Bulhac 
Întreceri sportive 
 
20:00 
s. Bulhac 

  



Concert  cu participarea membrilor din 
diaspora și a cetățenilor satelor Șumna, 
Bulhac, Cepăria 
 

CONSILIUL RAIONAL OCNIȚA 

r. OCNIȚA 10.00  
Deschiderea oficială 
 
11.00  
Expoziție de fotografii a reprezentanților 
diasporei 
 
12.00-15.00  
Ziua ușilor deschise în Consiliul raional 
Ocnița 
 
15.00  
Seminar de politici pentru diaspora 
(accesul la finanțe, pensii, infrastructură) 

10:00  
Competiție sportivă ”Cupa Diasporei” 
(complexul sportiv ”Olimp”) 
 
10:00  

 Târgul obiectelor de artizanat 

 Ateliere de olărit cu reprezentanții 
diasporei 

10:00  
Activități organizate cu asociațiile diasporei 
și APL (primăriile Volcineț, Otaci, Rujnița, 
Naslavcea, Corestăuți, Unguri, Calarașeuca, 
Frunze, or. Ocnița),(Piata Cons. Raional) 
 
12:00  
Concert/Hora diasporei 

or. FRUMOASA 10:00-10:30  
Deschiderea oficiala 
 
10:00-13:00  
Ziua ușilor deschise la Primăria orașului 
 
14:00-16:00 
Orășelul Diasporei 

11:00-16:00  
Întreceri sportive ”Cupa Diasporei” 

16:00-18:00  
Concert și șezătoare cu implicarea 
membrilor diasporei 

CONSIULIUL RAIONAL SOROCA 

or. SOROCA 16:00 

 Concertul prieteniei 

 Expoziție de fotografii, tablouri, obiecte 
de artizanat 

Întreceri sportive ”Cupa Diasporei”  

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

or. UNGHENI  Festivalul iilor 

 Expoziție meșteri populari 

 Expoziție de fotografii  

 Concert  

 Atelier de informare la Centrul de 
Servicii NEXUS Ungheni 

 Conferință de presă privind Diaspora R. 
Moldova și relațiile de înfrățire între 
orașele Cascais, Portugalia și Ungheni (la 
sediul CS NEXUS Ungheni) 

 

com. BOGHENII NOI   10:00  
Atelier informativ pentru și despre migranți  
 



17:00  
Concert cu implicarea membrilor diasporei 
”Mi-e dor de satul meu” 
 
 

s. CORNEȘTI   17:00 
Ziua majoratului 
(Omagierea tinerilor ce au atins vârsta de 
18 ani, atât localnici cât și persoane din 
diasporă) 
 

com. PÎRLIȚA 10:00- 16:00  

 Expoziție de cărți 

 Expoziția meșterilor populari (Muzeul 
satului) 

10:00- 16:00  

 Expoziție de cărți 

 Expoziția meșterilor populari  
(Muzeul satului) 

10:00- 16:00  

 Expoziție de carte 

 Expoziția meșterilor populari 
   (Muzeul satului) 
 
 
16:00- 23:00  
Spectacol muzical 

s. CONDRĂTEȘTI  Expoziție de tablouri 

 Expoziție de cărți- ”Pământenii noștri 
plecați ca să se întoarcă” 

 Expoziție de cărți - ”Pământenii noștri 
plecați ca să se întoarcă” 

 Expoziție de cărți - ”Pământenii noștri 
plecați ca să se întoarcă” 

 Concert la tema ”Ni-i dor de voi, reveniți” 

com. VALEA MARE   10:00 

 Concert  

 Expoziții de fotografii și obiecte de 
artizanat 

 Expoziții de desene, compuneri și lucrări 
și meșteșuguri 

 
11:00  
Întreceri sportive 
 
13:00  
Ateliere informative pentru migranți. 
NEXUS Ungheni 
 
15:00  
Migrația în imaginea copiilor 
 
 



CONSILIUL RAIONAL REZINA 

com. PERENI Expoziție de fotografii (Biblioteca publică) Expoziție de fotografii (Biblioteca publică) Expoziție de fotografii (Biblioteca publică) 
 
10:00  
Concert ”Dor de casă” 
(Căminul cultural) 
 
11:00 
 Întreceri sportive 
 
17:00  
Hora diasporei 

s. PECIȘTE 10:00-12:00  

 Concerte și șezători cu participarea 
membrilor diasporei 

10:00  
Întreceri sportive ”Cupa Diasporei” 

10:00  
Concert ”Hora Diasporei” 

s. LIPCENI 10:00-12:00  
Concertul  artiștilor amatori din localitate 
 
12:00  
Trânta   
(Casa de cultură) 

11:00-13:00 
 Organizarea atelierului informativ pentru 
si despre migranți 
(Biblioteca sătească) 
 

 

s. TRIFEȘTI Expoziție de fotografii ale membrilor 
diasporei 
(Biblioteca sătească) 

Expoziție de fotografii ale membrilor 
diasporei 
(Biblioteca sătească) 
 
 

Expoziție de fotografii ale membrilor 
diasporei 
(Biblioteca sătească)  
 
10:00  
Concert organizat  de ansamblul folcloric 
din localitate  cu genericul  
“Dor de casă “ 
(Căminul cultural) 
 
12:00  
Întreceri sportive 
 
19:00 
 Hora Diasporei 
 

CONSILIUL RAIONAL GLODENI 

r. GLODENI    Vernisajul fotografiilor membrilor 
diasporei din activitățile pe care le susțin 
în străinătate (Centrul de cultură Glodeni) 



 Prezentare de carte a dnei Lilia Bicec, 
membru al diasporei in Italia (biblioteca 
Vasile Corobn) 

 Târg al obiectelor de artizanat (Casa de 
cultură) 

 Recepție la Consiliul Raional pentru 
reprezentanții diasporei 

CONSILIUL RAIONAL DROCHIA 

r. DROCHIA 20:00  
Concert cu participarea colectivelor din 
or. Drochia 
(bd. Independenței 15) 

18:00  
Spectacol ”Hopa, hopa vrem și noi în 
Europa” (Casa de cultură) 

 

CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ 

s. BĂRDAGII VECHI   20:00 
Concert cu ocazia Zilelor Diasporei (Căminul 
cultural) 

s. VIIȘOARA 10:00-15:00  
Ziua ușilor deschise la Primăria Viișoara 

10:00-16:00  
Întreceri sportive 

10:00-16:00  
Concerte și șezători cu participarea 
membrilor diasporei 

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI 

com. BUDA   15:00  

 Masa  rotundă despre persoanele din 
localitate stabilite peste hotare precum si 
posibilitatea întețirii colaborării cu ei. 

 Expoziție  de  fotografii  realizate  de  
membrii  diasporei 

s. FRUMOASA 12:00  

 Expoziții  meșteri populari 

 Horă  cu  implicarea membrilor 
Diasporei. 

 

10:00 
Lecții publice susținute de către 
reprezentanții  diasporei  în  domeniul  
economie, cultură. 
 
15:00  
Concerte,  șezători  cu implicarea 
membrilor  diasporei și APL 

12:00   
Întreceri  sportive  cu  participarea  
membrilor  Diasporei 

s. PETICENI 12:00  
Deschiderea oficială. Ziua ușilor deschise la 
primăria Peticeni 

12:00   

 Expoziție de cărți 

 Expoziție de fotografii realizate la 
tematica ”Zilele Diasporei în RM” 

(Biblioteca publică) 

12:00  
Program artistic cu cântece, istorii din 
diaspora, poezii 
Întreceri sportive 
(Căminul cultural 
 
) 



CONSILIUL RAIONAL IALOVENI 

s. VĂSIENI 16:00  
Sărbătoarea meșterilor populari ”La 
poalele Țiglei”, ed.VII  

  

s. CĂRBUNA  10:00  
Competiții sportive, pentru localnici și 
reprezentanții  diasporei 

 

CONSILIUL RAIONAL COMRAT 

or. COMRAT Concert cu participarea colectivelor 
artistice din diaspora 

Spectacol cu participarea teatrului 
muzical-dramatic din localitate ”Despre 
stilul de viata al gagauzilor” 

 

CONSILIUL RAIONAL BRICENI 

s. CORJEUȚI 12:00-13:00  
Deschiderea oficială 
 (stadionul satului) 
 
13:00- 15:00  
Activități culturale organizate    în comun  
cu  reprezentanții  diasporei. 
 
12:00- 18:00  

 Expoziția meșterilor  populari; 

 Expoziții  de  fotografii  a  membrilor  
diasporei   

 
15:00-16:00  
Loterie 
 
16:00-18:00  
Activități sportive 
 
18:00-22:00  
Hora satului 

10:00- 18:00  
Vizitarea locurilor pitorești 
( Tiglăul , stînca   mare  din sat,  Peştera         
„Borta  lui Ciuntu”  popas   la  peșteră, 
schimb  de  opinii de  păreri între  tineri.) 
 

 

 

16:00-23:00 
Activități culturale 

s. CRIVA 15:00  

 Concert 

 Șezătoare cu implicarea membrilor 
diasporei 

  

 CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI 

s. GRIGOREIVCA   10:00  

 Atelier informativ în incinta Bibliotecii 
Publice. 



 Competiții sportive la volei, şah, tennis de 
masă. 

 Concert cu evoluarea ansamblului artistic 
model “Mria” de la CC din localitate. 

CONSILIUL RAIONAL LEOVA 

or. LEOVA 17:00 
 Întâlnire cu genericul 
,, Dor de casă” cu poetesa din 
Austria(Viena) de origine  
din raionul Zacon- Peclic Alexandra 
 

 15:00  
 Întâlnire cu genericul 
,, Cu gândul la baștină” cu Ecaterina Gliciuc 
reprezentanta diasporii  din or. Padova 
(Italia) 

s. TIGHECI 17:00  

Întâlnire cu genericul 
,, Dor de casă” cu poetesa din 
Austria(Viena) de origine  
din raionul Zacon- Peclic Alexandra 
 

  

CONSILIUL RAIONAL ORHEI 

or. ORHEI 10:00 

 „Țara mea – vatra viselor mele” – 
atelier informativ. 

      (BPR „A. Donici”) 

 Expoziția meșterilor populari, obiecte 
de artizanat confecționate de 
reprezentanții diasporei. 

10:00  

 „„Țara mea – vatra viselor mele” – 
atelier informativ. 

      (BPR „A. Donici”) 

 Expoziția meșterilor populari, obiecte 
de artizanat confecționate de 
reprezentanții diasporei. 

 „Dorul Basarabiei” – concert cu 
participarea colectivelor de artiști 
amatori. (CRC „A. Suruceanu”) 

10:00  

 „Țara mea – vatra viselor mele” – atelier 
informativ. 

      (BPR „A. Donici”) 

 Expoziția meșterilor populari, obiecte de 
artizanat confecționate de reprezentanții 
diasporei. 

 „Prin vreme rătăcind” –  

 Expoziție de publicații (fotografii) 

 Masă rotundă privind oportunitățile 
celor reveniți acasă  

(Muzeul de Istorie și Etnografie) 

s. IVANCEA     ”La vatra horelor” 
serată de odihnă 
 

 

CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI 

s. HOLERCANI 10:00-10:30  
Deschiderea oficială cu prezentarea 
obiectivelor ce țin de diaspora (Casa de 
cultură) 
 
 

10:00-12:00 Reactualizarea istoriei- masă 
rotundă cu proiectarea unor filme istorice 
(Casa de cultură și biblioteca) 
 
15:00-18:00  

14:00-17:00  
Concert cu ansamblurile din localitate 
 
20:00-22:00  
Rug, cu cântece și amintiri 



 
14:00-15:00  
Vizitarea locurilor sfinte din localitate 

Măsură cultural sportivă ”Omenia învinge 
totul” 
(Terenul sportiv) 
 
20:00-22:00  
Discoteca retro pentru reprezentanții 
diasporei 
(Casa de cultură) 

s. MARCĂUȚI 10:00 
Recital de poezie  cântece  cu genericul 
“Moldova-tara mea de dor” (Căminul 
cultural) 
 
 

10:00  
Întreceri sportive 
(Terenul sportiv gimn. Marcăuți) 

10:00   
Șezătoarea  “Nu noi suntem stăpânii limbii, 
ci limba e stăpâna noastră” 
(Căminul cultural) 

s. MOLOVATA 10:00  
Activități organizate în teritoriu de comun 
cu instituțiile APL şi membrii familiei 
diasporei 
(Căminul cultural, biblioteci) 
 
10:00-14:00  

 Expoziție de desene „Lângă mamă, 
lângă tată vreau să fiu mereu” 

 Lecție publică „Valorile creează familia, 
familia creează valori”. (Căminul 
cultural, biblioteci) 

 

14:00  
Întreceri sportive 
(Stadionul sportiv) 
 
10:00-16:00  

 Expoziție cu obiecte de artizanat 

 Atelier informativ „„Întrebaţi-
răspundem „Cine suferă mai mult din 
cauza migraţiei ? “ 

 Expoziții de fotografii realizate de 
membrii diasporei 

 Târg al bucatelor (Căminul cultural, 
biblioteci) 

14:00  
Șezătoare literar-muzicală „Am un dor care 
mă cheamă, lângă tine să fiu mamă”. 
 (Casa de cultură) 

CONSILIUL RAIONAL TARACLIA 

s. NOVOSIOLOVCA   10:00  
Deschiderea zilei Diasporei Bulgărești 
10:30  
Expoziție dedicate Diasporei Bulgărești 
(fotografii, desene, cărți) 
 
11:20 
Concert cu participarea colectivelor artistice 
din localitate 
 
13:00  
Întreceri sportive 
 
20:00  
Hora Bulgărească 



CONSILIUL RAIONAL HÂNCEȘTI 

s. SOFIA 10:00-13:00  

 Organizare de târguri de artizanat 

 Expoziții de fotografii si tablouri 
realizate de membrii ai diasporei. 

 
15:00-16:00  
Prezentare videoclipuri Covrig Tudor 
student al Institutului de Arta  din  RM si 
clipuri filmate de Administrația Publica 
Locala 

11:00-14:00 
 Întreceri sportive 

16:00-18:00  
Concert prezentat de colectivele artistice 
din localitate 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

or. CAHUL  18:00  

 Balul emigranților 
(Restaurant ”La Umbra”. Vor fi organizate 
mai multe numere artistice, tradiționale, 
unele cu implicarea emigranților. Vor fi 
invitați interpreți de muzică populară din 
regiune ) 

 Se vor colecta resurse financiare pentru 
ajutorarea unei familii aflate în 
dificultate. 

10:00 
Campanie de informare a cetățenilor cu 
privire la migraţie 
(eveniment organizat de comun cu Cons. R. 
Cahul, NEXUS Moldova (Cahul), Centrul ”Pro-
Europa”. Presupune o întâlnire a migranților 
din Regiunea de Sud a Moldovei) 
 
16:00  
Activități distractive cu copiii părinții cărora 
sunt plecați peste hotarele țării. 
Desen pe pavaj. 
(Parcul central Gr. Vieru) 

CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI 

r. STRĂȘENI  10:00-14:00  
Expoziții de meșteșuguri, pictură 
(Casa de cultură Strășeni) 
 
10:00-14:00 
Competiții sportive 
(terenul sportiv liceul ”N. Necrasov”) 
 
14:00-16:00 
Spectacol artistic 

 

 

 


