
 

Instituția / 

Localitatea 

Denumirea activității 

 CHIȘINĂU 

MECC 

 în colaborare cu: 

Rezervația 

cultural-naturală 

„Orheiul Vechi”, 

Muzeul Național de 

Artă al Moldovei, 

Muzeul Național de 

Istorie a Moldovei,  

Muzeul Național de 

Etnografie și 

Istorie Naturală, 

Agenția Națională 

Arheologică, 

Centrul Național 

de Conservare și 

Promovare a 

Patrimoniului 

Cultural Imaterial. 

 

PATENERI: IP 

TeleRadio 

Moldova, 

UPS I. Creangă, 

CARITAS 

Moldova 

Campanie de sensibilizare cu privire la importanța patrimoniului cultural: Arheologia patrimoniului. 

21 septembrie - 4 octombrie 

 

21.09.2020, ora 10.30, Muzeul Național de Artă al Moldovei  Conferință de presă privind lansarea ZEP 2020 

21.09.2020, ora 11.00, Muzeul Național de Artă al Moldovei , vernisajul expoziției Patrimoniul MNAM: donați și achiziții 

recente.  

21.09.2020, ora 11:30, Muzeul Național de Istorie a Moldovei  – Vernisarea expoziției Străjerii secularelor hotare. 70 ani de la 

primele cercetări sistematice de pe Nistru.  

 

22.09.2020: Startul campaniei la Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”, cu implicarea Asociației Green Caritas. La 

ora 10.00 voluntarii Asociației și localnicii vor colecta deșeurile de pe teritoriul Rezervației. Pe parcursul campaniei, studenții 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, facultatea Arte plastice și design vor crea obiecte de artă cu utilizarea unor 

fragmente de deșeuri, care vor fi expuse în cadrul evenimentului de închidere ZEP în cadrul expoziției ArtObiect de Butuceni. 

În finalul zilei, în colaborare cu APL I,  va fi organizată sesiunea de informare privind specificul patrimoniului arheologic, 

etnografic, construit al zonei, va avea loc un spectacol folcloric susținut de Teatrul epic de etnografie și folclor Ion Creangă. 

 

23.09.2020 - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte plastice și design, la sediul ARTCOR organizează 

Workshopul Educație pentru patrimoniu: tehnologii artistice versus arta tehnologiilor. Prezintă – Constantin Șarcov, moderator – 

Simion Zamșa, artist plastic, profesor, Laureat al premiului de Stat. 

 

Campanii de salubrizare și sesiuni de informare privind specificul patrimoniului arheologic, etnografic, construit al 

zonelor, spectacole etno-folclorice susținute de artiști amatori locali și interpreți de folclor din Chișinău, în colaborare cu 

APL I. 

 

Activități în localitățile Republicii Moldova: 

24.09.2020 - Văleni, Slobozia Mare, Crihana Veche; 

26.09.2020 - Cheile Butești, Cobani; 

28.09.2020 - Climăuții de Jos, Vadul lui Rașcov; 



30.09.2020 - Mateuți; 

01.10.2020 – Cimișlia. 

 

04.10.2020 Închiderea ZEP:  

La postul public de televiziune Moldova 1, va fi difuzată o emisiune cu durata de 2 ore, de pe teritoriul Rezervației, la care vor 

participa: MECC și partenerii de dezvoltare, administrația Rezervației, reprezentanții APL și specialiști în domeniu. Vor fi puse 

în discuție politicile în domeniul patrimoniului cultural, de dezvoltare a Rezervației, vor fi făcute totalurile campaniei Arheologia 

patrimoniului. Pe parcursul emisiunii vor fi intercalate filmări din cadrul campaniei, intervenții și interviuri cu localnicii, cu 

studenții care transformă deșeurile în artă, va fi inaugurată expoziția ArtObiect de Butuceni. Partea emisiunii vor fi și reportaje 

despre piesele arheologice descoperite pe teritoriul Republicii Moldova care se păstrează la MNIM și MNEIN. Pentru a prezenta 

publicului diversitatea patrimoniului cultural, vor fi înregistrate reportaje de la MNAM și Muzeul de istorie a orașului Chișinău; 

reportaje din 5 muzee din localitățile implicate în proiect, care au în patrimoniul lor piese arheologice deosebite, descoperite în 

timpul cercetărilor arheologice; deschiderea expoziției ”Arheologie și antropologie ” în cadrul Centrului expozițional al 

Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. 

 ZEP 2020 la instituțiile din subordinea MECC 

Muzeul Național de 

Literatură „Mihail 

Kogălniceanu” 

21.09.2020 - Lansarea paginii electronice a muzeului mnl.md; 

21.09.2020 – 27.09.2020 - Familiarizarea instituțiilor educaționale din domeniul artelor plastice din municipiu cu expoziția 

virtuală „Omagiu Limbii Române: scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu”. 

22.09.2020 - Lansarea filmului despre vernisarea expoziției „Valentin Mândâcanu – un ostaș neînfricat al Limbii Române. 90 de 

ani de la nașterea cărturarului”. 

25.09.2020 - Momente poetice: 

- „Mihai Eminescu, 175 de ani de la naștere”, 

- „Poezia poeților șaizeciști”,  

- „Scriitori din localitatea mea”,  

cu participarea laureaților concursului național. 

27.09.2020 - „Citesc, deci sunt...”: lecturi în maraton la muzeu, cu participarea scriitorilor, muzeografilor, cititorilor de toate 

vârstele. 

Agenția de 

Inspectare și 

Restaurare a 

23.09.2020, ora 14:00 - Lansare de carte Retro Bălți, publicația realizata de AIRM in colaborare cu Aureliu si Constantin 

Ciobanu. În spațiul adiacent al AIRM este planificată o expoziție tematică Arhitectura populara din Republica Moldova: de la 

cercetare la valorificare. 



Monumentelor  

Casa-muzeu 

„A.Pușkin” 

21.09.2020, ora 12:00, eveniment festiv consacrat aniversării a 200 ani de la exilarea lui A. Pușkin în Basarabia. 

 22.09.2020 – Festivalul Toamna pușkinistă, ed. a V-a. 

26.09.2020 – Școala tânărului ghid.  

Detalii https://www.facebook.com/casamuzeu.puskin 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural în 

colaborare cu 

Biblioteca 

Municipală „B.P. 

Hasdeu”, 

24.09.2020 (online) – Simpozionul național de studii culturale ed. a II-a. Subiecte abordate: 

- Cartea ca element al patrimoniului cultural; 

- Patrimoniul etnografic: expresie a spiritualității și modului tradițional de viață; 

- Patrimoniului artistic – valoare culturală, educativă și economică pentru societatea sec. XXI. 

 

 

https://www.facebook.com/casamuzeu.puskin

