
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
Secţia Cultură activează ca subdiviziune structurală în 
subordinea Consiliului Raional. Sarcinile Secţiei constă în 
asigurarea  implimentării politicii statului şi raionului în 
domeniul culturii, programelor de dezvoltare a culturii şi 
turismului cultural în teritoriu prin organizarea diverselor 
activităţi culturale, concursuri, expoziţii, acţiuni de 
valorificare a creaţiei populare şi asigurarea condiţiilor 
necesare pentru manifestarea  talentului şi de dezvoltare a 
turismului cultural. 
Scopul Secţiei Cultură este crearea condiţiilor prielnice de 
dezvoltare a culturii, descoperind, stimulînd şi organizînd 
colaborarea elementelor culturale ale raionului.                            
Secţia Cultură este responsabilă de elaborarea concepţiei 
privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a 
programelor complexe de activităţi culturale: de acordarea 
asistenţei metodologice tuturor instituţiilor de cultură din 
teritoriu. 

 

 

 
        Biblioteca modernă nu mai este doar un loc liniștit 
unde poți să te retragi și să citești o carte. Ea tinde să 
devină un adevărat centu cultural, informational și 
comunicational, o piață de schimb pentru idei. În era 
dezvoltării informațio-nale a început automatizarea 
bibliotecilor, urmată de interconectarea lor în rețele de 
biblioteci.  
       Și în Republica Moldova, datorită cererii tot mai mari, 
au fost create biblioteci  electronice.  
        Astfel, inițial a fost creat Catalogul electronic pentru a 
facilita accesul utilizatorilor la fondul bibliotecilor. Apoi 
are loc scanarea cărților, în special a celor vechi și rare, cu 
imagini, hărți etc., care numai cu greu ar putea fi puse la 
dispoziție publicului în mod tradițional. 
        Și totuși, nimic nu poate înlocui plăcerea mirosului de 
carte tipărită și foșnetul paginilor în mâinile cititorului. 

 
 



Biblioteca publică raională a fost fondată la 1 martie 2009.  
Este amplasată în clădirea Şcolii de Arte “Mihai Dolgan”.  
Dispune de patru săli luminoase, echipate cu mobilierul necesar pentru desfăşurarea activităţii, cu 
spaţii agreabile ce oferă o ambianţă plăcută, atractivă şi predispusă la studii, lectură şi comunicare, 
cu colecţii bogate şi tradiţii frumoase.  
Clădirea este gazificată, asigurată cu energie electrică. 
Biblioteca Publică Raională dispune de o Sală Multimedia amenajată special şi dotată cu patru 
calculatoare conectate la Internet, scaner, imprimantă, copiator etc. 
La ora actuală Biblioteca Publică Raională oferă o gamă de servicii: 

 acces la Internet; 
 consultarea colecţiilor de CD/ROM-uri; 
 înregistrări pe orice suport; 
 baze de date de referinţă; 
 bibliografii naţionale; 
 colecţie de împrumut de documente tipărite şi multimedia; 
 suport profesional pentru navigare şi căutare; 
 diverse servicii de informare la distanţă; 
 oportunităţi pentru învăţământ deschis şi instruire; 
 servicii de furnizare a documentelor electronice şi de printare/copiere. 

 
Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Publice Raionale Sângerei se orientează spre 
satisfacerea necesităţilor şi intereselor beneficiarilor, și anume 

 extinderea şi modernizarea serviciilor prestate,  
 sporirea eficacităţii activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicile, strategiile şi 

programele din domeniu la nivel local, naţional şi internaţional.   
 

Prin activitatea desfăşurată BPR şi-a dovedit rolul pe care-l are în dezvoltarea comunitară. 
Biblioteca se menţine ca centru informaţional, documentar şi de culturalizare pentru comunitate. 
Este cel mai potrivit loc pentru beneficiarii săi, care pot să-şi satisfacă necesităţile de informare, 
pot găsi răspuns la orice întrebare, îşi pot petrece cu folos timpul liber. 
Pe parcursul anilor ne-am ocupat de îmbunătăţirea formelor şi metodelor de organizare a 
activităţii bibliotecii, a căilor de furnizare a cunoştinţelor. 
Pentru buna funcţionare a bibliotecii am creat o colecţie de documente care corespunde cerinţelor 
benefiarilor săi. 
Una din cerinţele principale ale activităţii bibliotecii este cea de a oferi utilizatorilor săi programe 
cultural-educative. Animaţia culturală joacă un rol important, fiind principala modalitate prin care 
ne facem cunoscuţi ca instituţie culturală în comunitate. permanent ne propunem să satisfacem 
necesităţile de informare a diferitor grupe de beneficiari ai bibliotecii pentru a ne crea o imagine 
pe potrivă în oraş şi raion. 
 

Site-uri, bloguri, rețele sociale: 
 

 
         
 

 

 

 

 

 Prezentarea bibliotecii pentru public; 
 Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii; 
 Acces la sediul bibliotecii, la instrumentele de informaredespre resursele informaíonale; 
 Servicii de împrumut interbibliotecar; 
 Servicii de referințe; 

Servicii de bibliotecă 



 Deservirea prin vizita la domiciliu a personelor în vârstă, cu dizabilități; 
 Îmrumut a echipamentului bibliotecii  (proiector, tablete); 
 Instruirea non formală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora; 
 Organizarea expozițiilor și a evenimentelor virtuale; 
 Difuzarea Selectivă a informației; 
 Acces la resurse informaționale: colecții de documente, calculatoare, tablete, printere; 

 

Video, reportaje despre bibliotecile din rețea: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Festival Concurs „Eminesciana” 
 Campania Naíonală „Să citim împreună!” 
 Programul Lectura Central 
 Concurs „Recital de cântec și poezie dedicat poetului Grigore Vieru” 
 Întîlnire cu scriitorul Titus Știrbu 

 

 
 
 

 Concurs Național: „La izvoarele înțelepciunii”, ediția XXX-a, dedicat 125 de ani de la nașterea 
scriitorului Lucian Blaga 

 Concurs „Cel mai bun bibliotecar al anului” 
 Concurs Națíonal „Istorii locale în povestiri digitale” 
 Concurs Internațional „Pe aceiași undă” 
 Concurs de pledoarii „Și tu ai dreptul…” 
 Cei mai activi cititori ai Bibliotecii 
 Cel mai original infografic de promovare a serviciilor de bibliotecă în comunitate 
 Concurs de desene  „Tradiții și obiceiuri de iarnă” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociația Presei Independente(API), 
 Direcția Ocupării Forței de Muncă Sângerei, 
 Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, România, 
 AO „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți, 
 Centrul de plasament „Agapie”, 
 Liceul Teoretic „Olimp”, 
 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”. 

 
 
 
 

 Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova”, Ora să ȘTIM, 

Parteneriate: 
 

Proiecte: 

 Link-ul la „80 ani de la instituirea raionului Sângerei  
 https://www.facebook.com/bibliotecaraionalasingerei/posts/1038672729928065 

 Link-ul  la „Cu drag de Sângerei…” Biblioteca Publică Iezărenii Vechi 
 

 Link-ul la fimulețe despre „Istoria Bibliotecilor”  
 https://www.facebook.com/Svetlana.Fedoruta/videos/1093177691163575/ 

 

Activități cultutral - educative 

Concursuri  

https://www.facebook.com/bibliotecaraionalasingerei/posts/1038672729928065
https://www.facebook.com/Svetlana.Fedoruta/videos/1093177691163575/


 Punguța cu două cărți” 
 Lucrări elaborate de bibliotecile publice din raion: 
 Link-ul la la filmulețul „80 ani de la instituirea raionului Sângerei   

https://www.facebook.com/bibliotecaraionalasingerei/posts/1038672729928065 
 Link-ul „ Istoria Bibliotecii Publice Rădoaia –

 https://www.facebook.com/BibliotecaRadoaia/posts/1608962159313877 
 
 
 
 

 „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova”, 
 Biblioteca pe roate”, 
 „Ședința săptămânală online”, 
 „Engleza pentru începători”, 
 „O șansă de angajare cu ajutorul IT”, 
 „Sănătatea în era digitală”, 
 Biblioteca în ajutorul apicultorului contemporan”, 
 Lecturi de suflet;  

o      Povestea săptămânală online vine la tine;  
o Învățăm franceza la bibliotecă;  
o Școala altfel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nr. 

d/o 
Adresa 

Anu l  

fond ării 
Director / Şef 
de bibliotecă 

Telefon de 

contact 
e-mail 

Biblioteci publice raionale/orăşeneşti 

1 
Biblioteca Publică 
Raională 2009 

Vera 
Traciuc 

026226662 
biblraionsg@mail.ru 

traciuc2015@gmail.com 

2 
Biblioteca Orășenescă 

Sîngerei 
  1949 

    Aliona        
Cibotaru 

026222753 biblorsingerei@gmail.com 

Biblioteci publice  comunale/săteşti 

3 
Biblioteca Publică  
Vrănești 1968 

Stela 
Miloslavschi 

026265470 pbsgvranesti@gmail.com 

4 
Biblioteca Publică 
Biruința 

1971 
Larisa 

Livadari 
026260642 bpsgbiruinta@gmail.com 

5 
Biblioteca Publică 
Țîplești 1968 

Tatiana 
Ciubaciuc 

069160724 bpsgtiplesti@gmail.com 

6 
Biblioteca Publică  
Țîplețești 1967 

Temporar 
 nu activează 

 bpsgtipletesti@gmail.com 

 

Istorii de succes și servicii noi de bibliotecă din teritoriu  
 

Studii/cercetări locale (despre localitate, personalități etc.)  
 

 Link-ul la  filmulețul „80 ani de la instituirea raionului Sângerei 
 https://www.facebook.com/bibliotecaraionalasingerei/posts/1038672729928065 
 

https://www.facebook.com/bibliotecaraionalasingerei/posts/1038672729928065
https://www.facebook.com/BibliotecaRadoaia/posts/1608962159313877
mailto:biblraionsg@mail.ru
mailto:traciuc2015@gmail.com
mailto:biblorsingerei@gmail.com
mailto:pbsgvranesti@gmail.com
mailto:bpsgbiruinta@gmail.com
mailto:bpsgtiplesti@gmail.com
mailto:bpsgtipletesti@gmail.com
https://www.facebook.com/bibliotecaraionalasingerei/posts/1038672729928065


7 
   Biblioteca Publică 

Heciul Vechi 
1955 

Natalia 

Gabur 
068488513 bpsgheciulvechi@gmail.com 

8 
Biblioteca Publică 
 Bălășești   1957 

Tatiana 
Botnarenco 

069191483 bpsgbalasesti@gmail.com 

9 
Biblioteca Publică 
Sloveanca 

1960 
Clara 

Breslaș 
068825118 bpsgsloveanca@gmail.com 

10 
Biblioteca Publică 
Bilicenii Noi 

1967 
Tatiana 
Odainic 

060228081 bpsgbiliceniinoi2@gmail.com 

11 
Biblioteca Publică 
Mîndreștii Noi 

1950 
Aliftina 

Baveliscai a 
068824410 bpsgmindrestiinoi@gmail.com 

12 
Biblioeca Publică 
Bilicenii Vechi 

1950 
Maia 
Bălan 

069275176 biblbiliceniivechi@yahoo.com 

13 
Biblioteca Publică 
Coada Iazului 

1964 
Nadejda 
Botnari 

068646756 bpsgcoadaiazului@gmail.com 

14 
Biblioteca Publică 
Bursuceni 

1958 
Alexandra 

Ciolpan 
060365067 bpsgbursuceni@gmail.com 

15 
Biblioteca Publică  

Chișcăreni 1948 
Nadejda 

Ciugurean u 
068590235 bpsgchiscareni@gmail.com 

16 
Biblioteca Publică 
Chișcăreni c.m. 

1950 
Elena 

Barbacari 
026293448 bpsgchiscarenicp@gmail.com 

17 
Biblioteca Publică 

Slobozia Chișcăreni 1963 
Valentina 
Perepcic 

026255147 bpsgslobodachiscareni@gmail. com 

18 
Biblioteca Publică 

Ciuciuieni 
1959 

Lidia 

Andoni 
061153412 lidiaandoni223@gmail.com 

19 
Biblioteca Publică 

Copăceni 1958 
Victoria 

Botnaru 
069471815 bpsgcopaceni@gmail.com 

20 
Biblioteca Publică 

Petrovca 
1953 

Lucia 

Fostei 
068476195 bpsgpetrovca@gmail.com 

21 
Biblioteca Publică 

Coșcodeni 1957 
Zinaida 

Gîrbu 
068129651 bpsgcoscodeni@gmail.com 

22 
Biblioteca Publică 

Bobletici 
1958 

Eugenia 

Rusica 
069673857 abpsgbobletici@gmail.com 

23 
Biblioteca Publică 

Cotiujenii Mici 
1953 

Svetlana 

Fedoruță 
078796778 bpsgcotiujeniimici1@gmail.com 

24 
Biblioteca Publică 

Cubolta 
1965 

Ala 

Serbușan 
068061126 bpsgcubolta@gmail.com 

25 
Biblioteca Publică  
Dobrogea Veche 

1969 
Irina 

Rahmanova 
069235117 irina.rahmanova59317@mail.r u 

26 
Biblioteca Publică 

Drăgănești 1956 
Galina 

Cibotaru 
026239330 bpsgdraganesti@gmail.com 

27 
Biblioteca Publică 

Sacarovca 
1980 

Pleșca 

Valentina 
026238496 bpsgsacarovca@gmail.com 

28 
Biblioteca Publică 

Dumbrăvița 
1959 

Dina 

Bradu 
026243303 bpsgdumbravita@gmail.com 

29 
Biblioteca Publică 
Grigorăuca 

1959 
Svetlana  

Iațcovscaia 
026281496 bpsggrigorauca@gmail.com 

30 
Biblioteca Publică 
Petropalovca 1969 

  Nadejda     
Ojehvscaia 

079672012 bpsgpetropavlovca@gmail.co m 

31 
Biblioteca Publică 

Cozești 1979 
Ioana 

Smirnov 
0602567882 bpsgcozesti@gmail.com 

mailto:bpsgheciulvechi@gmail.com
mailto:bpsgbalasesti@gmail.com
mailto:bpsgsloveanca@gmail.com
mailto:bpsgbiliceniinoi2@gmail.com
mailto:bpsgmindrestiinoi@gmail.com
mailto:biblbiliceniivechi@yahoo.com
mailto:bpsgcoadaiazului@gmail.com
mailto:bpsgbursuceni@gmail.com
mailto:bpsgchiscareni@gmail.com
mailto:bpsgchiscarenicp@gmail.com
mailto:lidiaandoni223@gmail.com
mailto:bpsgcopaceni@gmail.com
mailto:bpsgpetrovca@gmail.com
mailto:bpsgcoscodeni@gmail.com
mailto:abpsgbobletici@gmail.com
mailto:bpsgcotiujeniimici1@gmail.co
mailto:bpsgcubolta@gmail.com
mailto:irina.rahmanova59317@mail.r
mailto:bpsgdraganesti@gmail.com
mailto:bpsgsacarovca@gmail.com
mailto:bpsgdumbravita@gmail.com
mailto:bpsggrigorauca@gmail.com
mailto:bpsgpetropavlovca@gmail.co
mailto:bpsgcozesti@gmail.com


32 
Biblioteca Publică 

Heciul Nou 
1961 

Nina 

Vrabie 
026257449 bpsgheciulnou@gmail.com 

33 
Biblioteca Publică 

Iezărenii Vechi 
1955 

Ștefan 

Gorea 
069384794 bpsgiezareni@gmail.com 

34 
Biblioteca Publică 
 Izvoare 

1968 
Ana 

Cerevatova 
026239465 bpsgizvoare@gmail.com 

35 
Biblioteca Publică 

Valea Norocului 
1986 

Tamara 

Surujiu 
026292949 bpsgvaleanorocului@gmail.com 

36 
Biblioteca Publică 
Pepeni (m) 

1961 
Angela 
Jigău 

068586000 bpsgpepeni@gmail.com 

37 
Biblioteca Publică 
Sângerei Noi 

1955 
Valentina 
Damian 

026273799 bpsgsingereiinoi@gmail.com 

38 
Biblioteca Publică 
Răzălăi 1967 

Nina 
Morari 

026242713 bpsgrazalai@gmail.com 

39 
Biblioteca Publică 
Prepelița 

1957 
Sofia 

Aparatu 
026252639 bpsgprepelița@gmail.com 

40 
Biblioteca Publică 
Mihailovca 

1950 
Natalia 
Pavlova 

068735315 bpsgmihailovca@gmail.com 

41 
Biblioteca Publică 
Rădoaia 

1958 
Zinaida 
Petrov 

067497044 bpsgradoaia2015@gmail.com 

42 
Biblioteca Publică 
Marinești 1962 

Galina 
Țaranu 

026253990 bpsgmarinesti@gmail.com 

43 
Biblioteca Publică 
Tăura Veche 

1961 
Ina 

Ceaica 
026292412 bpsgtauraveche@gmail.com 

44 
Biblioteca Publică 

Țambula 
1954 

Ludmila 

Plataș 
026223845 bpsgtambula@gmail.com 

45 
Biblioteca Publică 
Octeabriscoe 

1952 
Nina 

Reabaia 
078081427 bpsgocteabriscoe@gmail.com 

46 
Biblioteca Publică 
Pepeni (c) 

1959 
Nu 

funcționea ză 
  

47 
Biblioteca Publică 
Grigorești 1961 

Nu 
funcționea ză 

  

 

 

În contextul diverselor publicaţii consacrate istoriei locale (istorii de sate, oraşe, regiuni) un  loc 
aparte îi revine lucrării recent apărute la Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, dedicate raionului Sângerei – „Sângerei. Oameni, istorie, spiritualitate”. 
 

   

 

 

La 6 mai 2012, Institutul de Studii Enciclopedice a lansat  volumul 
enciclopedic Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate în orașul 
Sângerei, de hramul localității.  
Cartea a fost prezentată de :  academicianul Gheorghe Duca și 
poetul Ion Hadârcă - coordonatori și redactori științifici ;  
În volumul encyclopedic „Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate”, 
sunt prezentate cadrul geographic, evoluția istorică, culturală și 
economică, personalitățile notabile ale zonei respective. Oamenii 
şi faptele lor, momentele principale din viaţa materială şi spiritual 
a populaţiei, modul ei de viaţă, ocupaţiile, obiceiurile, tradiţiile, 
perioadele şi etapele de dezvoltare a localităţilor, evenimentele şi 
întâmplările prin care au trecut comunităţile rurale şi urban – 
toate şi-au găsit reflectare în această lucrare.  

mailto:bpsgheciulnou@gmail.com
mailto:bpsgiezareni@gmail.com
mailto:bpsgizvoare@gmail.com
mailto:bpsgvaleanorocului@gmail.co
mailto:bpsgpepeni@gmail.com
mailto:bpsgsingereiinoi@gmail.com
mailto:bpsgrazalai@gmail.com
mailto:bpsgprepelița@gmail.com
mailto:bpsgmihailovca@gmail.com
mailto:bpsgradoaia2015@gmail.com
mailto:bpsgmarinesti@gmail.com
mailto:bpsgtauraveche@gmail.com
mailto:bpsgtambula@gmail.com
mailto:bpsgocteabriscoe@gmail.com


 
 

Numărul total de meșteri populari din raionului Sîngerei 233

 

Numărul total al centrelor de meșteșuguri tradiționale/artizanat 
contemporan din raionul Sîngerei 

8

 

1. 
Atelier de  
suvenire  

satul Chişcăreni prelucrarea artistică a loziei Bejenaru 
Raisa 

2. 
Atelier de  
suvenire 

satul Cozăşti prelucrare artistică a lemnului, 
croşetare 

Cavca 
Aurel 

3. 
Centrul de 
meşteşugărit  satul Heciul Nou 

prelucrarea artistică a 
pănuşilor și confecționarea 
costumelor populare 

Rusu 
Vera 

4. 
Atelier de feroniere 
artistică 

orașul Sîngerei confecționarea lucrărilor 
artistice în metal 

Hadîrcă 
Constantin 

5. 
Atelier de 
croitoriere 

orașul Sîngerei confecționarea vestimentației 
naționale 

Bîrsanu 
Lidia 

6. 
Atelier de 
prelucrare a pielei 

satul Mîndreștii Noi confecționarea articolelor din 
piele (căciule, opinci)  

Oleinic 
Artur 

7. 
Centrul de 
meşteşugărit 

orașul Sîngerei prelucrarea artistică a loziei Mazur 
Ion 

8. 
Atelier de  
feronerie 

satul Lipovanca 
confecționarea articolelor 
artistice din metal 

Daraban 
Dumitru 

 

 

 

 

      

 



       

 

 

        

 

 
      Fondatorul Casei raionale de Cultură este Consiliul raional Sîngerei.  
      A fost construită în anul 1956. 
      Declarată instituţie de utilitate publică, conform Deciziei consiliului raional Sîngerei, Casa 
raională de Cultură are ca misiune organizarea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice, 
educative, de informare şi de divertisment, precum şi alte servicii înscriindu-se astfel în rândul 
instituţiilor de profil cu o contribuţie semnificativă la educarea şi formarea diverselor categorii 
socio-profesionale şi de vârstă ale populaţiei prin mijloace specifice domeniului cultural artistic şi 
ale educaţiei non-formale. Prin programul adoptat, echipa de conducere a Casei de Cultură este 
hotărâtă să promoveze în egală măsură tradiţiile acestor locuri precum şi valorile cultural-
artistice  în concordanţă cu necesităţile variate ale unei societăţi pluraliste, pentru afirmarea cu 
vigoare a spiritualităţii naţionale în cadrul modelului european de civilizaţie. 

În decursul celor 65 de ani de activitate, Casa raională de Cultură s-a făcut cunoscută ca instituţia 
îndrăgită de sîngereineni unde îşi desfăşoară activitatea diferite formaţii cultural-artistice, cursuri 
tehnico aplicative, cercuri cultural sportive etc. Totodată, pe scena Casei raionale de Cultură au 
evoluat cele mai prestigioase formaţii, cei mai renumiţi artişti, din ţară, precum şi numeroase 
formaţii şi artişti celebrii din străinătate. 
      Sala Casei raionale de Cultură găzduieşte peste 100 de acţiuni anual şi oferă cadrul ideal pentru 
desfăşurarea unei game variate de manifestări culturale : spectacole de teatru, festivaluri, concerte 
de muzică clasică dar şi pop, rock, dance, serbări şcolare precum şi alte tipuri de activităţi: şedinţe, 
conferinţe, seminarii, întruniri publice, proiecţii de film sau diapozitive. 
     Sala este structurată astfel:  
- 1 sală de spectacole cu balcon însumând un număr total de 550 locuri 



Dimensiunile scenei (deschidere 9 m, adâncime 12 m), sistemul de lumini şi sunet performant şi 
acustica deosebită a sălii de spectacol permit desfăşurarea în condiţii excelente a tuturor tipurilor 
de manifestări inclusiv a spectacolelor de dansuri folclorice sau moderne, festivaluri sau alte 
manifestări de mare anvergură.  
- 1 cabină (cabina este dispusă la întrarea laterală a scenei şi este dotată cu: oglinzi, mese pentru 
machiaj, scaune, cuiere etc. ) 
- 1 sală de balet (cu oglinzi) 
- 1 sală pentru protocol cu 35 locuri dotată cu televizor. 
- 4 birouri pentru repetiţii                                                                                                                                         
- 1 sală mică pentru întruniri 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa raională de Cultură, organizează: 

 Festivaluri şi concursuri de nivel raional şi naţional; 
 Spectacole şi activităţi cultural-educative în scopul satisfacerii nevoilor de cultură ale 

diverselor categorii de public; 
 Expoziţii de artă tradiţională şi contemporană; 
 Târguri şi Expoziţii de produse din toate domeniile; 
 Cursuri şi Cercuri tehnico aplicative; 
 Închirieri ocazionale de spaţii şi anexe pentru desfăşurarea  unor manifestări variate; 
 Închirieri de spaţiu publicitar. 

 
Pentru realizarea activităţilor specifice, Casa raională de Cultură colaborează cu Direcţia Educaţie, 
sindicate, autorităţi locale, instituţii publice, agenţi economici, partide politice, precum şi cu 
persoane fizice, fără a angaja politic instituţia. 
 

      Indiferent de profesie sau vârstă, fiecare cetățean se poate implica în activităţile Casei raionale 
de Cultură ca membru în:  

 Ansamblul folcloric „Frasîn” 
 Fanfară 
 Orchestra de muzică populară „Busuioc Moldovenesc” 

consiliul artistic al CRC 

Consiliul de Administraţie al Casei de Cultură  

Conducerea Executivă a Casei de Cultură 
 

Director                           Ceresău Ion  
Director  artistic           Anastasia Rusu 
Regizor  a CRC               Anastasia Rusu 
Operator de sunet        Mistreanu Georghe 

 

Pe lîngă Casa raională de Cultură activează 
Organizaţia concertistică „Busuioc moldovenesc” 

Conducător Artistic                                  Cojocaru Vasile  
Dirijorul orc. de muzică populară       Anatol Viţu 
Coregraf                                                        Alexandru Balanici 
Dirijorul orchestrei de fanfară              Ion Nisfoeanu 

 



 Ansamblul de dans popular 
 Ansamblul de muzică uşoară „Alfabetul” 
 Ansamblul vocal „Gaudeamus”  
 Cercul de declamatory 

 Formaţia de tradiţii şi obiceiuri 
 Teatrul de satiră şi umor „Rampa” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe lângă acţiunile organizate de către Secţia Cultură, Sala CRC 
mai găzdueşte manifestări de valoare cum ar fi: 

 Festivalul concurs „Colinda”  
 Concursul literal-muzical în cadrul Festivalului „Eminesciana” sub 

genericul „Luceafărul poeziei noastre”;                                                             
 Festivalul –concurs „Tinereţe pe portativ” cu genericul „De ce plîng 

chitarele” în memoria lui Mihai Dolgan (muzică uşoară de estradă şi 
folc); 

 Festivalul-concurs a dansului modern şi de gală sub genericul 
„Ghioceii”; 

 Festivalul muzical „Mărţişor”; 
 Festival-concurs „De la lume adunate” (satiră şi umor); 
 Festivalul cîntecului pascal (muzică sacră) sub genericul „Pentru tine 

doamne”;   
 Festivalul – concurs în cadrul sărbătorii „Ziua teatrului” „Rampa”; 
 Festivalul- concurs „La umbra nucului bătrăn” (muzică cîntec şi dans 

popular); 
 Festivalul Secerişului; 
 Sărbătorile Naţionale „Ziua Republicii”, „ Limba Noastră”;  
 Manifestări teatralizate consacrate zilei Victoriei asupra fascizmului; 

Sărbătoarea consacrată zilei lucrătorului din domeniul culturii, 
concursul „ Profesia mea mîndria şi demnitatea mea” cu participarea 
specialiştilor din instituţiile de cultură din raion”Gala laureaţilor din 
domeniul culturii”; 

 Sărbătoarea „Ziua internaţională a copiilor”; 
 Sărbătoarea comemorării Marelui Voevod „Ştefan cel Mare şi Sfînt”; 
 Sărbătoarea profesională a Medicului; 
 Festivalul Internaţional „Un popas la noi cu cîntec dans şi voie bună” 

în memoria fraţilor Ţurcanu. 
 Manifestări culturale şi concursuri consacrate sărbătorilor 

profesionale „Ziua profesorului”; 
 Sărbătoarea raională„Toamna de aur”; 
 Festivalul Formaţiilor folclorice „Folclorul la el acasă”; 
 Expoziţia meşterilor populari „Tezaur”; 
 Sărbătoarea „Ziua naţională a tineretului”; 
 Sărbătoarea „Ziua Agricultorului”  raională; 
 Sărbătoare profesională „Ziua Poliţiei”  raională 
 Festivalul – concurs „V-am ura v-am tot ura”  

 



 

           În subordinea Secţiei Culturii există o reţea alcătuită din 3 instituţii de învăţământ artistic 
extraşcolar, ce activează ca verigă a şcolii naţionale, conform Regulamentului instituţiilor de 
învăţământ artistic extraşcolar din Republica Moldova şi îşi desfăşoară activitatea atât în edificii 
proprii, cât şi în cel al Caselor/ Căminelor culturale din raion.  
 

          Amplasamentul geografic se extinde în :  
 satul Chişcăreni  
 orașul Biruinţa  
 orașul Sîngerei 

 

         Reţeaua instituţiilor de învăţămînt artistic vocaţional include şi 6 filiale:  
 Școala de muzică din satul Chişcăreni cu 2 filiale în satele Coşcodeni și Dumbrăviţa   
 Școala de arte din orașul Sîngerei și Școala de arte din orașul Biruinţa cu 4 filiale  în satele 

Bilicenii Vechi, Copăceni, Rădoaea şi Sîngereii Noi 
 

       Şcoala de Arte „Mihai Dolgan” din or. Sîngerei cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea 
Consiliului raional Sîngerei, dispune de sediu propriu cu 2 nivele, suprafaţa totală e de 749,5 m2  din 
care pentru spaţiu de instruire revin 666,4 m2, se încălzeşte de la cazangeria proprie (cu gaze 
naturale).  
Numărul elevilor la începutul anului de învăţămînt 101 care sunt ghidaţi de 12 profesori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Şcoala de muzică Chişcăreni cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului raional 
Sîngerei,este amplasată în clădirea gimnaziului rus din satul Chişcăreni, suprafaţa totală de 96 m2, 
96 m2  suprafaţa de instruire (cu filiala satul Dumbrăviţa care îşi desfăşoară activitatea în şcoala de 
cultură generală suprafaţa totală 48 m2, suprafaţa de instruire 48 m2, în  timpul rece a anului se 
încălzeşte de la reşouri electrice şi filiala din satul Coşcodeni care îşi desfăşoară activitatea în Casa 
de Cultură suprafaţa totală 48 m2 suptafaţa de instruire 48 m2, în  timpul rece a anului se încălzeşte 
de la cazangeria Casei de Cultură).  
Numărul elevilor la începutul anului de învăţămînt 36 care sunt ghidaţi de 5 profesori. 
 

 

 

 
 
      Şcoala de arte din or. Biruinţa cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului 
raional Sîngerei, îşi desfăţoară activitatea în incinta Casei de Cultură din or. Biruinţa, dispune de  
o suprafaţă de 90 m2, dintre care pentru instruire sunt repartizaţi 70 m2. În perioada rece a anului 
sălile de clasă se încălzesc de la cazangeria Casei de Cultură. 
  

Filialele 
 

 Bilicenii Vechi (îşi desfăşoară activitatea în grădiniţa de copii din localitate, suprafaţa totală 
75 m2, 50 m2 suprafaţa de instruire, se încălzeşte de la reşouri electrice. 
 

 Copăceni suprafaţa totală 40 m2  suprafaţa de instruire 30 m2 se  încălzeşte de la reşouri 
electrice. 



 Sîngereii Noi cu suprafaţa totală 110 m2 şi 80 m2 suprafaţa de instruire, se încălzeşte de la 
condiţionere filiala se află în Casa de Cultură din localitate.  
Numărul elevilor la începutul anului de învăţămînt 177 care sunt ghidaţi de 21 profesori. 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Învăţământul artistic îşi aduce aportul la păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor existente în arta 
naţională, asigură deschiderea unor noi perspective  spre dezvoltarea ei ulterioară, determină 
evoluţia continuă a culturii  unei societăţi civilizate.  
       Învăţământul artistic este orientat spre stimularea continuă a  creativităţii individului şi este  
parte integrantă a sistemului general de învăţământ, reflectă direcţiile şi obiectivele majore ale 
acestuia racordîndu-le şi corelîndu-le la specificul activităţii artistice. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

     

 

Intensificarea activităţii instituţiilor de învăţămînt artistic 
extraşcolar prin: 

 dinamizarea activităţii 
 ameliorarea condiţiilor activităţii; 
 crearea bazei tehnico-materiale şi metodico didactice; 
 atragerea tinerilor specialişti; 
 implimentarea unui mecanizm de stimulare a elevilor şi 

pedagogilor care obţin performanţe în activitate. 
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