
 

                                 Notă informativă  

       referitor la activitatea  Centrului de cultură 

               or.Telenești pentru anul 2019. 

 

                Centrul de Cultură –instituție publică de cultură, 

activitatea căreia are drept scop satisfacerea necesităților  

culturale și spirituale ale comunității .Pe parcursul perioadei 

respective a fost pus accentul asupra organizării vieții culturale 

a comunității  ,protejarea și valorificarea patrimoniului cultural 

mobil și imobil, depistarea și promovarea tinerelor talente, 

prestarea serviciilor culturale.         

       În cadrul Centrului de cultură activează 9 formații artistice 

de amatory 96 participanți, din ele 2 pentru copii și adolescenți,  

6 dețin titlul de colectiv ,,model.. 

 

1.Orchestra de muzică populară Poiana codrului.  A.Midoni 

2. Taraful Vatra Ciulucului . V.Rotari 

3.A.V.I. ,,Steaua,,     V.Babără 

4.Grupul vocal de bărbați ,,Trandafir de la Moldova,, I.Grițcu 

5. Formația de dans Codrenii.   T.Pleșco 

6.Teatrul de satiră și umor ,,Chipăruș,,   P.Casian 



7.Grup folkloric copii,,Rîndunica,, V.Rotari 

8. Formația de datini și obiceiuri . P.Casian, I.Hrițcu 

9. Formația de dans –copii . Maxim  Burinescu  

 

   Cu aceste formații Centrul de cultură a participat la diverse 

Festivaluri raionale, Internaționale cît și naționale . 

 

   În perioada respectivă  s-au desfășurat 4 manifestații pentru 

copii, serbări populare -7, sărbători tradiționale  -12, concerte 

de amatori34.conerte prof.-9. 

 

   În perioada respectivă  au fost organizate și desfășurate 

manifestații artistice precum sunt : 

 

- Matineu pentru copii , Leru-I ler  - 01 ianuarie 
 

- ,,Și dacă ramuri bat în geam,,-( sărbătoare dedicată Marelui 
Poet M.Eminescu ) Ziua Națională a Culturii – 15 ianuarie  
 

- Deschiderea Mărțișorului     - 01 martie 
( expoziție de mărțișoare) 

 

- Ziua umorului ,, Hai să rîdem împreună,, -01 aprilie 
 



- ,, Hristos a înviat ,, - manifestație dedicată sărbătorilor de 
Paști, susținută de expoziție de produse culinare și ouă 
încondeiate în contextual Festivalului folkloric raional ,, De la 
lume adunate ,,-  aprilie  

 

- Concursul tinerilor talente ,, Constelația talentelor ,, 
 

 

- Ziua comemorării eroilor căzuți pentru integritatea Patriei, 
Ziua Europei .- 9 mai  
 

- Ziua copiilor cu genericul,,Ce frumoasă ești copilărie  01 
iunie  

 

- ,,O rămîi ,, - în conlucrare cu Biblioteca orășenească 
manifestație dedicată poietului M.Eminescu,-15 iunie  

 

- ,, Hora Sînzîienilor ,,- Festival al obiceiurilor de vară,,-7 iulie 
 

 

- Ziua Independenței   /spectacol dedicat sărbătorii în preajma 

Centrului de Cultură/ 27 august                                             

 

- Sărbătoarea Limba Noastră    / la monumentul lui Mihai 
Eminescu /                               31 august 

 

- ,,Azi la noi e sărbătoare ,,- spectacol musical-distractiv 
,,Hramul orașului ,,                                                 28 august 

 



- Festivalul ,, Cîntec joc și voie bună ,,- ( în cadrul sărbătorii  
,,Armoniile Toamnei  Teleneștene,,  desfășurată în Piața 
Renașterii din oraș  - 29 octombrie 

                         

-  ,, V-am ura , v-am tot ura ,,- Felicitări cu prilejul sărbătorilor 

de iarnă în colectivele de muncă din oraș. – decembrie  

 
      

- Festivalul de datin și obiceiuri de iarnă,,Florile Dalbe,, 25.12 
 

- Manifestație dedicată sărbătorii de Anul Nou Revelion  
/ Piața Renașterii / 31 decembrie  

 

- Am concertat la  Ziua Agricultorului, Ziua Recrutului, 
spectacole în localitățile  Budăi, Cîșla, Mihalașa, Căzănești . 
 

- Cu formațiile Centrului de cultură am participat:  
 

-  Festivalul  
Republican La Nistru la mărgioară.                    26 iunie 

/Anenii Noi / 

-  Festivalul folclorik       - Piatra Nemț Romania   mai 

- Festivalul republican ,,  Drăgaica ,, s.Pîrlița r-ul Ungheni  

24 septembrie  

- Festivalul Internațional ,,Pe plaiuri Buzoiene,, or.Buzău      

  Romania 16 octombrie  

 



În perioada respectivă  a fost efectuată parțial- reparație 

curentă a încăperilor, utilajului scenic , cît și tehnic . 

Au fost confecționate costume naționale pentru formația de 

dansatori condusă de Maxim Burinescu . 

Se efectuiază înverzirea și menținerea în ordine a spațiului 

adiacent Centrului de Cultură . 

Probleme ce țin de activitatea Centrului de Cultură: 

Reparația scărilor și îmcăperilor din blocul B 

Reparația sălii de oglinzi 

Reparația parțial a acoperișului . 

Procurarea utilajului și instrumentelor necesare în activitatea 

Centrului de cultură . 

 

 

Director interimar     Liliana Gidei 

 

 

 


