
ANEXA 3 

Evenimente culturale sau sportive de interes turistic de nivel naţional şi internaţional 

desfăşurate în ultimii 3 ani 

Anotimp Raion/Mun. Localitatea Denumirea 

Primăvara 

m. Bălți or.Bălți 

Activități culturale complexe dedicate zilei și Hramului mun. 

Bălți. Expoziția-concurs a meșterilor populari /portul 

popular: Pe un picior de plai   

Concursul republican al elevilor școlilor de muzică  

G.Enescu  

Festivalul muzical tradițional Mărțișor 

Festivalul Republican cântecele Credinței,Speranței și Iubirii 

- Victoria  

r. Briceni 
Grimancauti 

Contanament comun cu lotul de box a Kayahstanului 

Turneul Open ŢSS de box din s.Grimăncăuţi între juniori şi 

copii 

Întâlnire amicală între boxerii ŢSS de box din s.Grimăncăuţi 

şi lotul Kazahstanului 

or.Briceni Velo Hora 

r. Dondușeni or.Dondușeni 
 Festivalul muzical raional „Dăruim un mărţişor". 

Festivalul Cântecului Pashal  

r. Edineț or.Edineț 

Festivalul republican a interpreților rapsozi “Lăutarii 

Moldovei” 

Sărbătoarea familiei 

Ziua sportului și a mișcării olimpice 

Festivalul Internațional de muzică “Mărțișor” 

Festivalul concurs zonal al cântecului pascal “Hristos a 

Înviat” 

r. Fălești or.Fălești 

Activitate artistică publică dedicată Zilei scrisului și culturii 

slavone 

Concursul literar republican „La izvoarele înțelepciunii”, 

ediția a XXIV-a, consacrată vieții și creației scriitorului 

Dumitru Matcovschi 

Concursul literar republican „La izvoarele înțelepciunii”, 

ediția a XXV-a, consacrată vieții și creației scriitorului 

american Mark Twain 

Concursul literar republican „La izvoarele înțelepciunii”, 

ediția a XXVI-a, consacrată vieții și creației scriitorului 

român Ionel Teodoreanu 

Concursul raional al Tinerilor Interpreţi, ediţia a X-a 

Concursul raional al Tinerilor Interpreţi, ediţia a XI-a 

Concursul raional al Tinerilor Interpreţi, ediţia a XII-a 

Festivalul Internațional de Muzică “Mărţişor” 



Sărbătoarea slavonă ,,ШИРОКОЙ  МАСЛЕНИЦЕ – 

ДОРОГУ!” 

Spectacolul teatralizat „Demult, demult a fost război...”, 

dedicat  Zilei Victoriei şi a Comemorării eroilor căzuţi pentru 

Independenţa Patriei în anii 1941-1945 

Hramul orașului şi patronului spiritual Sfântul Ierarh Nicolae 

Întâlnire cu poetul băștinaș Haralampie Dilion și lansarea 

volumului de poezie „Reportaje din Pădurea Domnească” 

Întâlnire cu scriitoarea pentru copii Maria Osoianu-Niconov, 

originară din com.Horești 

Întâlnire cu scriitoarea băștinașă pentru copii Raisa Plăieșu, 

originară din s.Valea Rusului 

or.Făleștii 

Noi 

Festivalul raional al cântecului pascal „Cânta-voi 

Dumnezeului meu...”, ediţia a VI-a 

Pirlita 
Festivalul raional al cântecului divin „cântă-Voi Domnul 

Meu”, ediţia a IV (Blagocinia I) 

Sarata Veche 
Festivalul raional al cântecului divin „cântă-Voi Domnul 

Meu”, ediţia a IV (Blagocinia II) 

r. Râșcani 

or.Râșcani 

 Concursul La izvoarele înțelepciuniiIonel Teodoreanu 

Concert de bilanț Aisedora 

Concert de bilanț Brîndușele 

Decada mărțișor-2014 

Festivalul covorului Național ed. a II 

Miss Smărăndița-concurs literar 

Ziua Biruinței 

Serată literar-muzicală Liviu Damian, ocrotit de neuitarea 

noastră 

or.Râșcani Decada mărțișor-2015 

Recea Lumina Învierii-Festivalul cântecului Pascal 

r. Sîngerei 

Bocancea-

Schit 

Festivalul-concurs al cântecului popular-pascal cu genericul 

„Pentru Tine, Doamne”, ediția a VI-a 

Chiscareni Festivalul-concurs al formațiilor de teatru, satiră și umor 

Flaminzeni 
Turneul republican la volei masculin în memoria ostaşului 

căzut în conflictul armat din a.1992 „Iurie Bodiu” 

or.Sîngerei 

„Ziua Sportivului” la nivel raional 

Crosul atletic raional consacrat. „Zilei Mondiale Olimpice”  



Festivalul „Tinerețe pe portativ” a interpreților de muzică 

ușoară sub genericul „De ce plîng chitarele” în memoria 

compozitorului Mihai Dolgan 

Festivalul internațional de muzică “Mărțișor” 2016 

Festivalul-concurs „Două inimi gemene” în memoria lui Ion 

și Doina Aldea-Teodorovici 

Ziua orașului Sîngerei și Hramul Bisericii “Sfântul 

Gheorghe” 

Festivalul – tradițional a cântecului și dansului popular „La 

umbra nucului bătrân” 

Turneul Republican în memoria Maestrului sportiv „Ilie 

Stratan” la JUDO 

r. Soroca or.Soroca Festivalul de teatru “Rampa Nistreană” 

Iarna 

m. Bălți or.Bălți PMC Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă Colinda  

r. Briceni 

Grimancauti 

Turneul Open ŢSS de box din s.Grimăncăuţi între juniori şi 

copii 

Turneul Internaţional de box „În memoria Pavel 

Luşcevschii” 

Larga Sărbătorile de iarnă „Cartea de vizită a raionului Briceni” 

or.Briceni Sărbătorile de iarnă „Cartea de vizită a raionului Briceni” 

or.Lipcani Sărbătorile de iarnă „Cartea de vizită a raionului Briceni” 

Pererita 
Festival internaţional în cinstea poetului Grigore Vieru „Eu 

sunt poetul acestui neam” 

r. Drochia or.Drochia Festivalul de obiceiuri şi tradiţii de iarnă 

r. Edineț 

or.Edineț 

Festivalul concurs al colindelor “Aprindeți luminile” 

  
Festivalul concurs al obiceiurilor și tradițiilor de iarnă “V-am 

ura v-am tot ura” 

r. Fălești or.Fălești 

Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Să 

trăiţi, să-nfloriţi!” 

Lansare de carte a tînărului poet făleștean Petru Cliofos 

„Suflet pe altar” 

Sărbătoarea tradiţională «Масленица» 

r. Râșcani or.Râșcani 
Decada mărțișor-2015 

Grigore Vieru-Necunoscutul poet cunoscut 

r. Sîngerei Sîngerei 

„Gala Sportului” la nivel raional 

Festivalul - concurs al obiceiurilor și tradițiilor de iarnă „V-

am ura, v-am tot ura” 

Turneul internaţional la şah „Familia Şahistă” în memoria 

„Ştefan Garbuz” 

Toamna m. Bălți or.Bălți Concursul tinerilor talente: Steluța Bălțului  



Festivalul Etniilor: Unitate prin Diversitate  

r. Briceni 
Grimancauti 

Turneul Internaţional de box „Cupa Independenţei” 

Turneul Internaţional de box „Cupa Independenţei” ediţia 

2016 

Cantanamentul comun cu Loturile de box ale Ucrainei, 

Franţei şi României 

Întâlnire amicală între boxerii ŢSS de box din s.Grimăncăuţi 

şi echipa Egri Varosi Sportiskola () 

or.Briceni Sărbătoarea roadei (a cartofului) 

r. Dondușeni 
or.Dondușeni 

„Nadejda Serediuc" 

Festivalul –concurs de interpretare vocală „Microfonul 

Tinereţii” 

Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „Din timpuri 

străvechi” 

Teleseuca) Festivalul Etniilor 

r. Drochia or.Drochia Târgul internaţional al olarilor 

r. Fălești or.Fălești 

Deschiderea oficială a Palatului raional de Cultură 

Festivalul Național al Cărții și Lecturii dedicat consemnării a 

25 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova 

și Anului Mihai Grecu 

Festivalul Național al Cărții și Lecturii dedicat poetului 

Grigore Vieru și cîntăreței cu renume mondial, sopranei 

Maria Bieșu 

Festivalul Național al Cărții și Lecturii dedicat scriitorului 

Dumitru Matcovschi 

Festivalul Vinului în cadrul sărbătorii Ziua Națională a 

Vinului 

Festivalul Vinului în cadrul sărbătorii Ziua Națională a 

Vinului-2014 

Sărbătoarea raională „Totalurile secerişului culturilor 

cerealiere, roada anului 2014” 

Întâlnire cu scriitorii din mun.Bălți Margareta Curtescu, 

Nicolae Leahu și Anatol Moraru 

r. Glodeni or.Glodeni Campionatul internațional sportiv de automotocross 

r. Râșcani 
or.Râșcani ExpoTârg Toamna la Râșcani 

Pirjota Festivalul concurs între pescarii slabvăzători 

r. Sîngerei 

Chiscareni Festivalul Sarmalelor și Plăcintelor, Ediția a VI-a 

Draganesti 
Turneul raional la tenis de masă în  memoria antrenorului 

emerit „Nicolae Tiurin” 

Sîngerei 

Sărbătoarea națională „Toamna de Aur”, ediția a IV-a, 

Expoziția Meșterilor populari “Tezaur 2016” 

Turneul Republican în memoria antrenorului sportiv „Vasile 

Tabarcea” la JUDO 



Vara 

m. Bălți or.Bălți 

Expoziții ale pictorilor profesioniști din Bălți, membri UAP 

din RM (N. Ghibalenco, 70 de ani de la naștere ) 

Sărbătoarea Națională : Limba Noastră  

Sărbătoarea națională Ziua Independenței Republica 

Moldova - 25  

Târguri, expoziții de lucrări ale meșterilor populari și a 

elevilor Școlilor de Arte Plastice, cu genericul: Grai și Suflet  

r. Briceni 

Coteala Festivalul raional a dansului popular „Hangul din Coteala” 

Grimancauti Contanament comun cu lotul de box al Poloniei. 

  
Întâlnire amicală între boxerii ŢSS de box din s.Grimăncăuţi 

şi lotul Poloniei 

or.Briceni Festivalul raional Folcloric   „Lada cu Zestre” 

r. Dondușeni 
Criscauti Festivalul folclorului autentic  

or.Dondușeni „Hristos a înviat” 

r. Drochia 
Chetrosu Festivalul plăcintelor 

Nicoreni Festival de Ispas 

r. Edineț 

Gaspar 
Festivalul cântecului și dansului folcloric “Cîntă de răsună 

lunca” 

or.Edineț Expoziție-Târg a meșterilor populari 

Parcova Tabăra internațională de creație “Parcova- Nova” 

r. Fălești 

Horesti 

Festivalul Naţional al Dinastiilor de Familie „La izvorul 

Osoiencelor”, ediţia a III-a 

Festivalul Naţional al Dinastiilor de Familie „La izvorul 

Osoiencelor”, ediția a IV-a 

or.Fălești 

Parada portului popular în cadrul sărbătorii naționale Ziua 

Independenței 

Spectacol festiv dedicat Sărbătorii Naţionale „Ziua 

Independenţei” cu expoziţia de artizanat şi artă plastică 

r. Râșcani 

Horodiste Întâlnire cu scriitorul băștinaș- Vlad Zbîrciog 

Mihaileni 
Simpozion științific 95 de ani de la nașterea lui Eugen 

Coșeriu  Lansare de carte 

or.Râșcani 

Ziua copilului – program artistic 

Ziua Independenței - 25 de ani de la proclamarea Republicii 

Moldova –festivitate solemnă, parade portului popular, 

concert festiv 

Ziua Limbii române 

Ziua Limbii și festivalul Cărții și Lecturii 

Zaicani 
75 de ani de la nașterea regizorului, dramaturgului, poetului 

Iacob Burghiu 



r. Sîngerei 

Biruinta 
Festivalul Internațional „Un popas la noi cu cântec, dans și 

voie bună” în memoria fraților Țurcanu  

Coscodeni 
Festivalul-concurs raional „Folclorul la el acasă”, ediția a 

XXII-a 

Pepeni Festivalul Național de Folclor „Nicolae Glib” 

Sîngerei 
Cursurile Universității Populare “Mitropolit Iosif Naniescu”, 

ediția a IV-a 

 


