Cultura si invatamant
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Pe raza comunei Farcasa, unitatile de invatamant preuniversitar sunt organizate in toate cele 4 sate componente. In fiecare sat ex
in localitatea Farcasa functioneaza Grupul Scolar Farcasa, care cuprinde si scoala de arte si meserii, precum si clasa de liceu. In ca
Farcasa functioneaza un centru de documentare si informare, realizat in cadrul programului franco-roman "Educatie pentru informat
rurale defavorizate".

In localitatea Tamaia functioneaza Scoala cu clasele I-VIII. Scoala din localitatea Tamaia a fost cuprinsa in Programul PHARE "Acce
pentru grupuri dezavantajate" pentru lucrari de finisaje interioare si reamenajarea salilor de clasa.
In localitatea Buzesti procesul de invatamant se deruleaza in cadrul Scolii cu clasele I-IV.

Activitatile culturale se deruleaza in caminele culturale care sunt amenajate in toate satele componente ale comunei, iar Biblioteca
furnizeaza doritorilor de lectura un numar de peste 12.000 de volume, in diverse domenii.

Pentru promovarea traditiilor locale, s-a infiintat un Ansamblu folcloric de copii „Plaiuri Somesene" care a participat la diferite manife
in tara si in strainatate.
Festivalul de colinde

Aflat la cea de-a doua editie, festivalul de colinde "Colindam,Doamne,Colind" a reunit pe scena caminului cultural 16 formatii corale
din comuna Farcasa si din imprejurimi. Pe parcursul a patru seri (18-21 decembrie 2008), cei ce au urcat pe scena au reusit sa adu
celor prezenti spiritul Craciunului. In fata spectatorilor au evoluat urmatoarele formatii: Corurile Bisericilor Ortodoxe din Farcasa, Ma
Coas, Tohat, Ariesul de camp, Barsau de jos; Corul Facultatii de Teologie din Baia Mare, Corul Seminarului Teologic Baia Mare, Co
Penticostale Sarbi, Corul Bisericii romano-catolice Farcasa, copiii de la Biserica penticostala „Betel" Salsig, corul societatii Moeller",
Scoala generala din Tamaia si ansamblul local ,,Plaiuri Somesene".

Manifestarile au fost incheiate o data cu evolutia renumitului cor barbatesc din Finteusul Mare - dirijat de catre Andrei Dragos. Prima
reprezentantii sai: domnul primar Ioan Stegeran si doamna viceprimar Floare Muresan au tinut sa multumeasca oaspetilor pentru ef
oferind tuturor participantilor cadouri, diplome si felicitari. Deasemenea in cadrul festivalului au fost omagiate si premiate 9 cupluri ca
50 de ani de la casatorie.

Si activitatea sportiva a fost in atentia autoritatilor locale care au infiintat o echipa de fotbal al carei sponsor principal este concernu
asemenea, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I.-S.A., in cadrul Programului National "Sali de Sport", s-a construit o sala de s
localitatea Farcasa si este in curs de executie o alta sala de sport in localitatea Tamaia.

