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Obiectivul Anului european al patrimoniului cultural este de a
încuraja cât mai multe persoane să descopere şi să aprecieze
patrimoniul cultural al Europei şi de a consolida sentimentul de
apartenenţă la un spaţiu european comun.

https://europa.eu/culturalheritage/about_ro

Sloganul Anului- Patrimoniului: la confluenţa dintre trecut şi

viitor https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro

https://europa.eu/culturalheritage/about_ro
https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro


Patrimoniul cultural îmbracă numeroase forme:

tangibile – clădiri, monumente, obiecte, articole vestimentare, opere de artă, cărţi, 

maşini, oraşe istorice, situri arheologice;

intangibile – practicile, reprezentările, expresiile, cunoştinţele, aptitudinile -

împreună cu instrumentele, obiectele şi spaţiile culturale aferente - pe care oamenii 

le preţuiesc. Printre acestea se numără dialectele şi tradiţiile orale, arta 

spectacolului, practicile sociale şi meşteşugurile tradiţionale;

naturale – peisajele, flora şi fauna;

digitale – resursele create în formă digitală (de exemplu arta digitală sau filmele de 

animaţie) sau care au fost digitalizate pentru a putea fi păstrate (texte, imagini, 

materiale video, înregistrări etc.).



În fiecare an sunt desemnate două Capitale europene ale culturii cu scopul de a

scoate în evidenţă bogăţia culturală a Europei. În 2018, capitalele sunt Valletta

(Malta) şi Leeuwarden (Ţările de Jos).

Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural / Premiul Europa Noastră

aduce anual recunoaştere bunelor practici legate de conservare, gestionare,

cercetare, educaţie şi comunicare în domeniul patrimoniului cultural.

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/ro/

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
http://valletta2018.org/
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/ro/


IDENTITATE - DIVERSITATE







DIN COLECŢIA CENTRULUI DE DOCUMENTARE A ONU 



DIN COLECŢIA CENTRULUI DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE 

CU TRIMITERE LA OFICIULUI DE PUBLICAŢII AL UNIUNII EUROPENE 

https://PUBLICATIONS.EUROPA.EU/RO/PUBLICATION-DETAIL/-/PUBLICATION/

Patrimoniul cultural face parte din viața noastră

cotidiană, el ne înconjoară în orașele, peisajele naturale

și siturile arheologice din Europa. Îl regăsim nu numai în

literatură, artă și obiecte, ci și în meșteșugurile învățate

de la strămoșii noștri, în poveștile pe care le spunem

copiilor, în mâncarea pe care o savurăm, precum și în

filmele pe care le urmărim și în care ne recunoaștem.

Patrimoniul cultural unește întreaga Europă prin istoria și

valorile noastre comune. El include, de asemenea, 

bogăția și diversitatea tradițiilor noastre culturale.

Patrimoniul nostru cultural comun trebuie înțeles, prețuit

și celebrat.Cu toate acestea, patrimoniul cultural nu este

doar o moștenire din trecut. El ne ajută să mergem

înainte și să ne construim viitorul. 

https://publications.europa.eu/RO/PUBLICATION-DETAIL/-/PUBLICATION/


MARCA PATRIMONIULUI EUROPEAN

Marca Patrimoniului European adună la un loc cele mai de seamă situri de patrimoniu cu o 

valoare europeană simbolică. Toate siturile marcate au jucat un rol semnificativ în istoria şi

cultura Europei sau în integrarea europeană. Vizitatorii se pot bucura de siturile de

Patrimoniu European ca destinaţii individuale sau ca parte a unui tur. În ambele

alternative, vor simţi cu adevărat diversitatea şi amploarea a ceea ce are de oferit Europa

şi a ceea ce a realizat. Născută în 2006 ca iniţiativă comună a guvernelor naţionale, marca

este astăzi administrată de Comisia Europeană. Siturile de Patrimoniu European sunt

selectate riguros la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Sunt alese pentru

valoarea lor simbolică şi activităţile pe care le oferă, care evidenţiază locul şi rolul acestor

situri în istoria europeană şi/sau în dezvoltarea şi promovarea valorilor care stau la baza

integrării europene.

Oficiul de Publicaţii al Uniunii Europene 

https://publications.europa.eu/ro/web/general-publications/publications

https://publications.europa.eu/ro/web/general-publications/publications


Preţuindu-ne patrimoniul cultural ne putem descoperi diversitatea şi putem

iniţia un dialog intercultural despre lucrurile pe care le avem în comun



CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANÂ

Capitală Europeană a Culturii este un titlu onorific conferit de Parlamentul

European unui oraș sau mai multora pentru un an. Programul se derulează

din 1985.

Începând din 2007 programul a cuplat câte un oraș din țările Europei

occidentale cu altul din țările central și est-europene. Pînă în present cu

titlul de Capitale Europene ale Culturii au fost numite 56 de oraşe. Orașul

olandez Leeuwarden și capitala Maltei, Valletta, dețin pe parcursul anului

2018 titlul de Capitală Culturală Europeană. În anul 2007, orașul Sibiu a 

deținut acest titlu împreună cu Luxemburg, iar în 2021 un alt oraș

românesc se va bucura de acest prestigiu, și anume Timișoara.

Leeuwarden Valletta

https://ro.wikipedia.org/wiki/Capital%C4%83_European%C4%83_a_Culturii

https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_European
https://ro.wikipedia.org/wiki/1985
https://ro.wikipedia.org/wiki/2007
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capital%C4%83_European%C4%83_a_Culturii


CAPITALA MONDIALĂ UNESCO A CĂRȚII 2018

Atena este cel de-al 18-lea oraș pentru a 

deveni Capitala Mondială a Cărții. Titlul a 

mai fost deținut de Madrid (2001), 

Alexandria (2002), New Delhi (2003), 

Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin 

(2006), Bogota (2007), Amsterdam 

Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), 

Yerevan (2012), Bangkok (2013), Port 

Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw 

(2016) și Conakry (2017). Astfel, începând

cu aprilie 2018, până în aprilie 2019, 

Atena este Capitala Mondială a Cărții

pentru un an întreg. Inima universală a 

cuvântului scris! Orașele desemnate ca 

UNESCO World Book Capital se 

angajează să promoveze cărți, să

citească și să organizeze activități pe

parcursul anului, începând cu celebrarea

Zilei Mondiale a Cartelor și a Drepturilor

de Autor (23 aprilie).

https://ziarmm.ro/atena-a-devenit-capitala-mondiala-

a-cartii-2018/

https://ziarmm.ro/atena-a-devenit-capitala-mondiala-a-cartii-2018/


• Republica Moldova a devenit membru UNESCO cu drepturi depline pe data de 27 mai 1992. 

• Republica Moldova a ratificat prin Legea nr.1113 din 6 iunie 2002 Convenția UNESCO privind 

protejarea patrimoniului mondial natural şi cultural (adoptată la Paris de Adunarea Generală 

UNESCO în anul 1972), iar prin Legea nr.12 din 10 februarie 2006 - Convenţia privind 

salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (adoptată la Paris la 17 octombrie 2003).

• Odată cu ratificarea Convenţiilor, Republica Moldova beneficiază de dreptul de a propune 

bunuri/situri de patrimoniu cultural şi natural pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO şi, respectiv, de a propune bunuri de patrimoniu cultural imaterial pentru înscriere în 

Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii.

• Elaborarea Listei indicative (de aşteptare) UNESCO reprezintă primul pas în procesul de înscriere 

a bunurilor/siturilor de patrimoniu cultural şi natural naţional în Lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO.

• Este un fel de „inventar”/repertoriu al celor mai importante situri de patrimoniu cultural şi 

natural amplasate pe teritoriul naţional prin intermediul căruia statul respectiv îşi anunţă intenţia, 

le nominalizează pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în următorii 5-10 ani.

• Totodată, unul dintre scopurile Listei indicative este de a permite Comitetului pentru Patrimoniu 

Mondial al UNESCO să evalueze fiecare nominalizare în contextul conceptului de „valoare 

universală excepţională” („outstanding universal value”).

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312913
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315222


PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL ÎN LISTA 

UNESCO
Actualmente Republica Moldova are înscrise în Lista 

indicativă UNESCO două situri. Un sit de patrimoniu 

cultural – Rezervaţia Orheiul Vechi şi unul de 

patrimoniu natural – Cernoziomul din stepa

Bălţilor.http://mecc.gov.md/ro/content/monumente-

din-rm-lista-unesco

http://mecc.gov.md/ro/content/monumente-din-rm-lista-unesco


„SĂ NE PĂSTRĂM TRECUTUL PENTRU A NE 

CREA VIITORUL”

Proiectul transfrontalier - „Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul” MIS ETC 2317.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de
Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-
finanţat de statele participante în program. Partenerii proiectului transfrontalier trilateral cu
genericul „Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul”: Consiliul Judeţean Suceava şi
Muzeul Bucovinei (România), Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi
(Ucraina) şi Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi (Republica Moldova). În cadrul proiectului
au fost realizate patru cataloage ilustrate care vizează portul popular, mobilierul, textilele de
interior şi ceramica din colecţiile de etnografie ale muzeelor din Suceava, Cernăuţi şi Bălţi.
http://www.ro-ua-md.net

http://www.ro-ua-md.net/


PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL



PATRIMONIUL CULTURAL ŞI ISTORIC

(oraşe, cetăţi)
Vechile orașe, sau târguri moldovenești au fost întemeiate, mai ales pe

malurile râurilor. Orașele moldovenești sunt mai vechi decât prima lor

atestare documentară, unele au fost fondate înainte de întemeierea Țării

Moldovei. În secolul al X-lea este menționată în izvoarele istorice Cetatea

Albă (Maurocastron, Moncastro); în secolul al XIII-lea – Chilia; în secolul al 

XIV-lea – Hotin, Soroca, Orheiul Vechi (arheologic secolul al XIV-lea); în 

prima jumătate a secolului al XV-lea – Tighina, Chişinău; Lăpușna etc. 

1793 târgul Sorocii sau Raluca Mavrocordat stăpânea în 1795 târgul

Telenești. În secolul XIX orașele, pe diferite căi, și-au recăpătat statutul de 

entități libere. În secolul XX orașele devin importante centre economice și de 

cultură. http://www.moldovenii.md/md/section/409

http://www.moldovenii.md/md/section/409


VESTIGII ANTICE (SATE VECHI) 2000 DE ANI 

Satul Palanca, raionul Ștefan-Vodă, este

considerat cel mai vechi sat atestat

documentar din Republica Moldova .
www.adevarul.ro.

Prima atestare documentară este din anul 1410. ,,Palanca

este renumită prin tradiţii vechi de nuntă şi botez, dansuri, 

cultivarea cartofului, săpături arheologice şi drumul Odesa-

Reni”.http://provincial.md/la-noi-in-sat/cel-mai-vechi-sat-

atestat-documentar-in-republica-moldova

Butuceni, satul împietrit în timp
De-a stânga și de-a dreapta uliței prăfuite zărești tot felul de 

case vechi și colorate. Unele te îmbie să le treci pragul, altele

sunt locuite de oamenii care au rămas țintuiți acolo, între

existența lor de odinioară și agroturismul acesta nou.

Sunt multe spații de cazare în case vechi și multe

restaurante unde poți să prânzești sau să cinezi cu bucate

pe care le credeai pierdute undeva în negura vremurilor: 

slană cu usturoi, mămăliguță cu brânză de burduf și vițel la 

ceaun, compot și colțunași umpluți cu vișine sau brânză

dulce. Te simți teleportat imediat între paginile Amintirilor din 

Copilărie ale lui Ion Creangă.

Satul Ciobanovca din Anenii Noi

este vizitat în fiecare an de zeci de 

turişti din Germania. Este o 

localitate care, la prima vedere, nu 

se deosebeşte de altele. Cu toate

acestea, mai bine de un deceniu, 

aici vin în fiecare an grupuri de 

turişti germani, câte 20–30 de 

persoane. Vizitele germanilor se 

explică prin faptul că Ciobanovca la 

origine a fost o colonie germană, 

Hirtenheim.

http://adevarul.ro/moldova/social/biserica-ingropata-causeni-traseul-vechiului-drum-medieval-moldovenesc-1_565478507d919ed50e897f82/index.html
http://provincial.md/la-noi-in-sat/cel-mai-vechi-sat-atestat-documentar-in-republica-moldova


BISERICI, CETĂŢI



MĂNĂSTIRI
Cea mai veche dintre mănăstirile basarabene

este, dupa datele documentare, Mănăstirea

Vărzăreşti. Prima menţiune despre această

mănăstire datează din 25 aprilie 1420. 

Mănăstirea Vărzăreşti este ctitoria boierului Stan 

Vărzari, contemporan cu domnitorul Alexandru

cel Bun (1399-1432), care îşi făcuse faimă în

ţară tocmai prin întemeierea şi sfinţirea acestei

mănăstiri, care îi poartă numele. 

http://ortodox.md/manastirea-nasterea-maicii-

domnului-s-varzaresti-r-nisporeni

,,MĂNĂSTIREA CUŞELĂUCA” este situată in  

raionul Şoldăneşti, pe o pantă, lângă râul Negru. 

Din partea de est, mănăstirea este deschisă, iar

din celelalte parţi este inconjurată de păduri. 

Este întemeiată in anul 1786 de evlavioasa

răzăşiţă din satul Cotiujeni - Maria Tocanos, 

călugariţa cu numele Mitrodora. Are doua

biserici - cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului" 

şi ,,Sf. Impăraţi Constantin şi Elena". 

http://logos.md/harta/cuselauca.html

https://www.google.com/search?q=manastirea+varzaresti&tbm

=isch&imgil=61DfFMmedCyI9M%253A%253B0M0ja4kqcIELD

M%253B

https://www.google.com/maps

http://ortodox.md/manastirea-nasterea-maicii-domnului-s-varzaresti-r-nisporeni
http://logos.md/harta/cuselauca.html
https://www.google.com/search?q=manastirea+varzaresti&tbm=isch&imgil=61DfFMmedCyI9M:;0M0ja4kqcIELDM;
https://www.google.com/maps


COMPLEXUL MUZEAL „SAHARNA-ŢIPOVA”, S. SAHARNA, REZINA; 

S. ȚIPOVA, ORHEI. MĂNĂSTIREA DE LA SAHARNA

Ansamblu monastic rupestru din Ţipova este stabilit pe vărful unor stănci abrupte, deschizînd o privelişte

fermecatoare a luncii fluviului Nistru, fiind situat la 100 m deasupra nivelului apei. Unele chilii au fost săpate in malul

stăncos al Nistrului incă în sec.X-XII. Mănăstirea Țipova este una dintre cele mai frumoase din Basarabia. Este 

situată deasupra Nistrului și cuprinde trei complexe mănăstire săpate în stîncă. Primul ansamblu este alcătuit din 

câteva chilii și o biserică cu hramul înăltarea Sfintei Cruci și datează din perioada secolelor XI-XII. Biserica Sfîntul

Nicolae a fost centrul celui de-al doilea complex mănăstiresc, întemeiat în veacul al XIV-lea. Cea mai mare 

aglomerare de chilii se afla în jurul bisericii Adormirii Maicii Domnului, datată din secolele XVI-XVIII.

https://manastireatipova.wordpress.com/

page/8/https://manastireatipova.wordpress.com/page/8/

https://manastireatipova.wordpress.com/page/8/


PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 



Insituţii culturale, actori



COMORILE MUZEELOR EUROPENE







CĂLĂTORII VIRTUALE  PRIN MUZEELE  LUMII 

(din colecţia  Mediatecii)



MINUNILE LUMII



MUZEELE 

REPUBLICII MOLDOVA



MUZEE DIN ROMÂNIA



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





BAZE DE DATE ABONATE DE BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%20%7B%22que

ry_string%22%3A%20%7B%22query%22%3A%20%22tourism%22%2C

%20%22default_operator%22%3A%20%22AND%22%7D%7D%7D#.WY

rbQ7ZLeM8

http://www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainable-

development/index.html

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications

http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=4&sid=e57f0af2-fda4-4c6e-b622-

9a94b4c4e8fb%40sessionmgr4010&bquery=(European+AND+Heritage+AND+year)&bdata=JmRiPXJzdCZkYj1lN

mgmZGI9ZTBoJmxhbmc9cnUmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d

http://cordis.europa.eu/home_en.htm

http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=tourism

https://openknowledge.worldbank.org

/

https://link.springer.com/search?query=European+Heritage+

https://doaj.org/search?source={"query": {"query_string": {"query": "tourism", "default_operator": "AND"}}}#.WYrbQ7ZLeM8
http://www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=4&sid=e57f0af2-fda4-4c6e-b622-9a94b4c4e8fb@sessionmgr4010&bquery=(European+AND+Heritage+AND+year)&bdata=JmRiPXJzdCZkYj1lNmgmZGI9ZTBoJmxhbmc9cnUmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://cordis.europa.eu/home_en.htm
http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=tourism
https://openknowledge.worldbank.org/
https://link.springer.com/search?query=European+Heritage


PREZENŢE ÎN INTERNET

http://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-

cultural

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arcul_geodezic_Struve https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_Patrimoniul_Mondial_UNESCO

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/sta

te=md

https://publications.europa.eu/ro

http://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-cultural
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arcul_geodezic_Struve
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_Patrimoniul_Mondial_UNESCO
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=md
https://publications.europa.eu/ro


СOLECŢIA BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE USARB--https://PRIMO.LIBUNIV.MD

 http://www.unesco.org/new/en/brussels/eych-2018/

 https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro

 http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=4&sid=e57f0af2-fda4-4c6e-b622-
9a94b4c4e8fb%40sessionmgr4010&bquery=(European+AND+Heritage+AND+year)&bdata=JmRiPXJzdCZkYj1
lNmgmZGI9ZTBoJmxhbmc9cnUmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d

 https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/

 http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html

 https://ec.europa.eu/culture/node_en

 https://ec.europa.eu/culture/gallery_en

 https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%20%7B%22query_string%22%3A%20%7B%22query
%22%3A%20%22tourism%22%2C%20%22default_operator%22%3A%20%22AND%22%7D%7D%7D#.WYrbQ7
ZLeM8

 https://link.springer.com/search?query=European+Heritage

 http://cordis.europa.eu/home_en.htm

 http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=tourismhttps://openknowledge.worldbank.org

 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_selected_projects_6.pdf

 http://whc.unesco.org/en/activities/875/

 http://www.unesco.org/new/en/brussels/about-this-office/single-
view/news/deputy_director_general_of_unesco_attends_high_level_confere/

https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro
http://primo.libuniv.md/
http://www.unesco.org/new/en/brussels/eych-2018/
https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro
http://web.a.ebscohost.com/ehost/results?vid=4&sid=e57f0af2-fda4-4c6e-b622-9a94b4c4e8fb@sessionmgr4010&bquery=(European+AND+Heritage+AND+year)&bdata=JmRiPXJzdCZkYj1lNmgmZGI9ZTBoJmxhbmc9cnUmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/
http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html
https://ec.europa.eu/culture/node_en
https://ec.europa.eu/culture/gallery_en
https://doaj.org/search?source={"query": {"query_string": {"query": "tourism", "default_operator": "AND"}}}#.WYrbQ7ZLeM8
https://link.springer.com/search?query=European+Heritage
http://cordis.europa.eu/home_en.htm
http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=tourismhttps://openknowledge.worldbank.org
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_selected_projects_6.pdf
http://whc.unesco.org/en/activities/875/
http://www.unesco.org/new/en/brussels/about-this-office/single-view/news/deputy_director_general_of_unesco_attends_high_level_confere/


MUZEE VIRTUALE

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project

http://www.louvre.fr/

http://www.mfa.org/explore

http://www.britishmuseum.org/

http://www.guggenheim.org/

http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp

http://www.musee-virtuel.com/

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
http://www.louvre.fr/
http://www.mfa.org/explore
http://www.britishmuseum.org/
http://www.guggenheim.org/
http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp
http://www.musee-virtuel.com/
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