
 

 

 

Notă informativă 
privind  activitatea Casei raionale cultură 

în perioada primului  semestrul  2017 

 

Compartimentul activitate artistică de amatori: 

         Pe parcursul primei jumătăţi a anului 2017 activitatea artistică a Casei raionale cultură se 

desfăşoară în conformitate cu programul de activitate pentru anul respectiv. În colaborare cu 

Secţia cultură, turism şi sport, Casa de cultură participă şi contribuie la organizarea şi desfăşurarea 

tuturor acţiunilor cultural-artistice din raion. Prestează servicii de sonorizare, creează condiţii de 

desfăşurare:  amenajarea  scenei, evoluarea formaţiilor artistice care activează în cadrul instituţiei. 

   Casa raională cultură colaborează în aspect artistic şi cu alte instituţii în organizarea şi 

desfăşurarea manifestărilor social-culturale: 

 Direcţia  învăţămînt, CR Străşeni, 

 Inspectoratul de Poliţie Străşeni, 

 Instituţiile medico-sanitare publice, 

 Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, CR Străşeni, 

 Organizaţii obşteşti, 

 Primăriile din raion etc. 

  

Obiectivele prioritare de activitate ale formaţiilor artistice pentru perioada anului 2017: 

 - promovarea la nivel înalt a valorilor culturale naţionale prin genul de creaţie pe care îl 

reprezintă; 

 - îmbogăţirea repertoriului cu creaţii autentice de valoare, din tezaurul clasic naţional, universal şi 

contemporan; 

 - promovarea portului popular autentic conform vetrei folclorice de provenienţă, repertoriului 

artistic; 

- colaborarea cu colective artistice profesioniste; 

 - promovarea activităţii artistice a formaţiilor în mass-media, participarea la emisiuni radio şi 

televizate. 

     

      La Casa raională cultură activează 10 formaţii artistice de amatori:  

 Formaţia folclorică “ Dumbrava verde ”, 

 Formaţia corală “ Burebista ” , 

 Formaţia corală “ Poliţistul ”, 

 Ansamblul de dans popular “ Baştina ” (tineret), 

 Ansamblul de dans folcloric “ Cununa ” (maturi), 

 Ansamblul de muzică uşoară “ VV  KRAB ”, 

 Ansamblul de muzică uşoară “ Succes”, 

 Ansamblul vocal “ Divertis ”, 

 Orchestra de muzică populară “ Alunelul ” (copii), 

 Ansamblul de muzică rock “ Flash Blood ”. 

   

        Formaţia folclorică “ Dumbrava verde”, constituită din 22 persoane, îşi desfăşoară 

repetiţiile în incinta Casei  raionale cultură şi dispune de 2 unităţi salarizate: 

 Conducător al formaţiei, 

 Acompaniator al formaţiei. 



       Este dotată cu vestimentaţie naţională respectivă. Participă activ la majoritatea acţiunilor 

culturale de nivel local, naţional şi internaţional, ocupînd doar  locuri de frunte. În perioada 

respectivă a participat cu succes la următoarele acţiuni culturale: 

 - „Ziua Unirii” – 27 martie 2017; 

 - Festivalul – concurs raional „Armoniile primăverii” – 05 martie 2017; 

 - Festivalul de cîntec şi poezie în memoria lui Adrian Păunescu desfăşurat în s. Copăceni, raionul 

Sîngerei – 04 iunie 2017; 

 - Festivalul Internaţional de Poezie şi Muzică „Eminesciana” – 26 iunie 2017; 

 

      Formaţia corală „ Burebista” compusă din 30 membri, dispune de 2 unităţi salarizate:  

 Dirijor,  

 Acompaniator. 

      Repetiţiile se desfăşoară în Casa raională cultură. Colectivul nominalizat participă mai mult în 

cadrul spectacolelor organizate cu ocazia sărbătorilor naţionale, dar şi concursurilor de muzică 

corală. Au participat: 

 - Omagierea poetului Mihai Eminescu – 15 ianuarie 2017; 

 - Festivalul – concurs raional „Armoniile primăverii” – 05 martie 2017; 

 - Spectacol - concert “Rapsodii cu flori de tei” – 25 iunie 2017; 

 

       Formaţia corală “Poliţistul” îşi desfăşoară repetiţiile în incinta Comisariatului raional de 

poliţie, este dotată cu vestimentaţie respectivă, este compusă din 20 persoane şi  dispune de 2 

unităţi salarizate: 

 Dirijor,  

 Acompaniator. 

Au participat la: 

 - Festivalul Internaţional de Poezie şi Muzică „Eminesciana” – 26 iunie 2017; 

 

       Ansamblul de dans popular “ Baştina” este dotat cu costumaţie naţională respectivă, dispune 

de 2 unităţi salarizate: 

 Coregraf,  

 Acompaniator. 

      În palmaresul său de activitate obţine cele mai înalte menţiuni, diplome de onoare. Ne 

reprezintă raionul la festivaluri şi concursuri de rang internaţional. Au participat la: 

 - Festivalul – concurs raional „Armoniile primăverii” – 05 martie 2017; 

 - Spectacol în incinta Casei raionale cultură cu participarea colectivului de dans din oraşul 

Dnepropetrovsk, Ukraina –  mai 2017; 

 - Mărţişorul copiilor (gr. mică) – 02 martie 2017; 

 - „O familie unită – o copilărie fericită” (gr. mică) – 28 mai 2017; 

 

      Ansamblul de dans folcloric “Cununa” îşi desfăşoară cu regularitate repetiţiile în sala de 

coregrafie a Casei raionale cultură. Este constituită din 22 persoane şi dispune de 2 unităţi 

salarizate : 

 Coregraf, 

 Acompaniator. 

      Este un ansamblu relativ nou, atestat la 18.12.2015, are menirea de a păstra şi promova portul 

popular şi dansul folcloric autentic. Nu dispune de vestimentaţia respectivă genului de artă pe care 

îl promovează. Au participat la: 

 - Festivalul – concurs raional „Armoniile primăverii” – 05 martie 2017; 

 - Spectacol - concert „Rapsodii cu flori de tei” – 25 iunie 2017; 

 

    



 

  Ansamblurile de muzică uşoară „VV KRAB” şi „ Succes” dispun de cîte 1 unitate salarizată: 

 Conducător artistic „VV KRAB”, 

 Conducător artistic „Succes”. 

Angajaţii acestor 2 formaţii prestează şi servicii de sonorizare la toate manifestările culturale 

organizate de Secţia cultură, turism, tineret şi sport, alte instituţii care solicită acest serviciu. 

 

Ansamblul vocal ” Divertis ” îşi desfăşoară repetiţiile în incinta Şcolii de arte Străşeni. 

Dispune de îmbrăcăminte respectivă naţională şi clasică. Este constituit din 8 persoane şi sunt 

finanţate 2 unităţi: 

 Conducător artistic, 

 Acompaniator. 

Se bucură de un palmares bogat în menţiuni şi diplome obţinute la mai multe activităţi 

culturale de rang local, naţional şi chiar internaţional. Au participat la: 

 - Omagierea poetului Mihai Eminescu – 15 ianuarie 2017; 

 - Festivalul – concurs raional „Armoniile primăverii” – 05 martie 2017; 

 - Festivalul cîntecului patriotic or. Botoşani, România – 05 – 07 aprilie 2017; 

 - Festivalul Internaţional de Poezie şi Muzică „Eminesciana” – 26 iunie 2017; 

 

      Activitatea orchestrei „Alunelul” pentru perioada  anului 2017 se încadrează mai mult în 

planul de acţiuni al instituţiilor de învăţămînt artistic din raion şi republică. La 05 martie 

evoluează la  Festivalul – concurs raional „Armoniile primăverii”. Acest ansamblu este constituit 

din 24 membri şi sînt salarizate 2 unităţi: 

 

 Dirijor, 

 Acompaniator. 

 

     Ansamblul de muzică rock “ Flash Blood ” dispune de sală de repetiţii în Casa de cultură.  

Nu beneficiază de salarizare. Este un colectiv cu iniţiativă, participă la activităţi pentru tineret. 

 

 
II. Compartimentul activitate economico-financiară  
     a Casei Raionale Cultură  
 

Casa Raională Cultură este persoană juridică în subordinea Consiliului raional. Bugetul 
pentru anul 2017 este aprobat în mărime de 2260,0 mii lei. Pe lîngă bugetul  aprobat, instituţia 
acumulează venituri care provin din darea în locaţiune a încăperilor, sălii festive. Veniturile 
calculate pentru aceasta perioada constituie 18.3 mii lei, iar achitările au fost efectuate în mărime 
de 22.4 mii lei. 

Pe parcursul semestrului I, 2017, din suma totală aprobată în mărime de 2260,0 mii lei au 

fost executate cheltuieli în sumă de 1440.8 mii lei sau 64 la suta din volumul de mijloace 

executate pe anul curent.   

La moment instituţia are 43 persoane angajate pe bază de contract individual de muncă, 

acestea alcătuind 40,5 unități; 2,5 unități sunt vacante - regizor 1,0 unitate, metodist superior 0,5 

unitate, metodist 1,0 unitate. Pentru salarizarea personalului, inclusiv contribuţiile angajatorului, 

au fost executate mijloace financiare în sumă de 810.0 mii lei din 1562.4 mii lei, aprobat pentru 

anul 2017.  

Suma aprobată a cheltuielilor de întreţinere, dotare cu utilaje, materiale de uz gospodăresc, 

materiale de construcție pentru reparaţii curente alcătuiesc 697.6 mii lei. În luna martie s-au 

efectuat lucrări de reparaţie la faţada şi piedestalurile instituţiei în sumă de 116.9 mii lei. S-au 

efectuat procurări de materiale şi lucrări  de iluminare exterioară a instituției. Suma cheltuielilor de 



întreţinere cu materiale de uz gospodăresc, materiale de construcţie pentru reparaţii curente 

constituie 58.6 mii lei.  

Pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice, asigurarea cu apă potabilă a angajaţilor 

şi procurarea altor materiale au fost utilizate mijloace bugetare în mărime de 11.1 mii lei. 

 Pentru buna activitate şi funcţionare a instituţiei au fost procurate utilaje de sonorizare,  

materiale: 
 
 

 Splitter DMX              1 5484 

 Boxe acustice              1 38650 

 Microfon              1 31294 

 Cablu pentru aparataj sonorizare 1 14300 

 Pavilion pentru aparataj  1 3478 

 Fondal scena tricolor             1 8881 

 Materiale decorative pentru scenă 1 13002  

 Aparat de sudat             1 2500 

 Frigider Atlant             1 7300 

 Vas de acumulare             1 3391 

 Maşină de tuns gazon             1 6250 
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