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Nr.9602/05.07.2021 

                                                          Informare   

cu privire la deplasarea efectuată în perioada 26 - 28 iunie 2021 în Republica 
Moldova, raionul Strășeni  

 
În data de 02.06.2021, Consiliul Raional Strășeni a transmis Consiliului Județean 

Vaslui adresa nr. 420/01.06.2021, prin care invita o delegație a Consiliului Județean Vaslui 
să participe, în perioada 26 – 28 iunie 2021, la cea de-a XXXV-a ediție a Festivalului de 
muzică și poezie “Eminesciana”. Invitația a fost prilejuită și de sărbătorirea în data de 27 
iunie 2021 a Zilei Naționale a Portului Popular. 

În prima zi a deplasării, delegația Consiliului Județean Vaslui a participat la Parada 
Portului Popular, în cadrul căreia participanții îmbrăcați în straie naționale specifice 
regiunilor din Republica Moldova și România, au defilat din Parcul public municipal “Ștefan 
cel Mare”, cu trecere pe străzile Mihai Eminescu și Ștefan cel Mare, până în Parcul public 
municipal “Mihai Eminescu”. Scopul paradei a fost acela de a promova portul popular de 
pe ambele maluri ale Prutului. 

După terminarea paradei, delegația Consiliului Județean Vaslui a participat la 
ceremonia de omagiere și depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat 
în pacul care îi poartă numele. 

În continuare, delegația a participat la deschiderea oficială a celei de-a XXXV-a ediție 
a Festivalului de muzică și poezie “Eminesciana”. Cu această ocazie, la invitația 
președintelui Consiliul Raional Strășeni, președintele Consiliul Județean Vaslui a susținut 
o alocuțiune în care a evidențiat excelenta cooperare dintre cele două unități 
administrativ teritoriale și a felicitat organizatorii pentru organizarea a celei de-a XXXV-a 
ediții a festivalului.  

În cadrul Festivalului au evoluat peste 25 de coruri, ansambluri folclorice și 
ansambluri vocale din Republica Moldova și România. 

Tot în marja festivalului, delegația CJ Vaslui a vizitat expozițiile meșterilor populari 
care au expus piese de port popular, obiecte cioplite în lemn, ceramică decorativă, 
broderie și alte obiecte artizanale. 

În ultima zi a deplasării a avut loc o întâlnire la sediul Consiliului Raional Strășeni, în 
cadrul cărei au fost abordate aspecte legate de cooperarea dintre Consiliul Județean Vaslui 
și Consiliului Raional Strășeni, în baza înțelegerii de cooperare încheiate în data de 
01.03.2018. 

Ultima activitate din programul propus de către autoritățile raionale a constat în 
vizitarea unui important obiectiv cultural și religios din Raionul Strășeni, respectiv 
Mănăstirea Căpriana, una din cele mai vechi mănăstiri din Republica Moldova. 

Prezenta informare este în conformitate cu art. 225 alin.(4), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 

 
Președinte, 

Buzatu Dumitru  


