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Instituția / 

Localitatea 

Denumirea activității 

 CHIȘINĂU 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării, în 

colaborare cu  

Muzeul Național 

de Etnografie și 

Istorie Naturală, 

Centrul Național 

de Conservare și 

Promovare a 

Patrimoniului 

Cultural 

Imaterial 

 

24 iunie – 04 iulie 2020 Concurs al celor mai autentice și reprezentative ii și cămăși românești din Basarabia create în 

ultimii ani 

Concursul urmează să aducă în atenția publicului cele mai recente realizări în domeniul iei și a cămășii tradiționale 

românești din Basarabia, este organizat de către Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală în parteneriat cu Institutul 

Cultural Român M. Eminescu din Chișinău, astfel încât la final să poată fi apreciată amploarea fenomenului de revenire la 

tradițiile autentice, tendințele și promotorii acestuia. Bilanțul Concursului, care va ține cont de aprecierile exprimate online, 

va fi făcut în data de 04 iulie 2020.Vor fi premiate trei ii/ cămăși (fără a le diferenția în femeiești sau bărbătești) după o 

selecție riguroasă – juriul urmează să aleagă doar trei ii/cămăși din cele circa 125 pretendente. 

 

26 iunie – 31 iulie 2020 Expoziția Costumul popular – element de identitate culturală va prezenta piese de port și imagini 

din colecția MNEIN. În sălile muzeului vor fi repartizate 14 costume de nuntă, de sărbătoare și cotidiene, din zona 

Basarabiei și Bucovinei. Oaspeți de onoare ai expoziției vor fi costumele din colecțiile personale ale interpreților de muzică 

populară– Maria Iliuț, Nicolae Gribincea, Mariana Dobzeu, Ioana Căpraru, precum și a membrilor comunității „Șezătoarea 

Basarabia”. 

 

Concurs de fotografie pentru copii, cu genericul De la străbuni lăsat!. Scopul concursului este de a promova tradiția 

portului popular din toată țara. Participanții la concurs pot trimite, până pe data de 26 iunie, fotografii realizate de copiicu 

vârsta de până la 15 ani, îmbrăcați în costum tradițional autentic, însoțite de informații despre istoria costumului. 

 

Pe pagina de Facebook a MNEIN (https://www.facebook.com/muzeu.md) pot fi urmărite următoarele rubrici:  

 Cămașa zilei 

Alese cu grijă din spectrul mare de cămăși din patrimoniul MNEIN, zilnic vor fi prezentate cămăși tradiționale deosebite 

prin motive, simboluri și cromatică, caracteristice tuturor zonelor Republicii Moldova și regiunii Bucovina (Ucraina). 

https://www.facebook.com/muzeu.md
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Aceste postări sunt dedicate susținerii proiectului de înscriere a cămășii cu altiță în patrimoniul cultural imaterial al 

umanității UNESCO, la dosarul căreia (Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica 

Moldova) depun efort etnografi de pe ambele maluri ale Prutului. 

 Prezentarea video Mărturie identitară a trecutului românesc 

Doamna Maria Ciocanu, cercetător științific, Secția Etnografie, MNEIN va descrie elementele costumului popular. 

 Știați că... 

Biblioteca on-line a Portului Popular va împărtăși curiozități, mențiuni etnografice și informații științifice despre istoria 

costumului tradițional.  

 Prezentarea video Comorile neștiute ale bunicii mele!  

O lecție de vacanță, cu descrierea elementelor costumului popular oferită de către adolescenți pentru adolescenți 

(prezentator Lucia Barbu). 

 Retrospectiva în imagini a Zilei Iei și a Zilei Naționale a Portului Popular (2012-2019) 

Vor fi publicate cele mai memorabile momente de la evenimentele dedicate Zilei Naționale a Portului Popular, organizate 

sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu participarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. 

 

28 iunie, ora 11:00 Cu mândrIe, dor de Ie! 

Eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Portului Popular, ediția a V-a.  

Evenimentul va putea fi urmărit în direct la postul public de televiziune Moldova1.   

 

 BĂLȚI 

Pinacoteca 

„Antioh 

Cantemir” 

25 iunie: Expoziția Opere cusute 

http://balti.md/?lang=rob 

https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Antioh-Cantemir/ 

Muzeul de 

Istorie și 

Etnografie Bălți 

25 iunie: Prezentare Portul popular – emblemă cultural-identitară a țării 

http://balti.md/?lang=rob 

https://www.facebook.com/MuzeuBalti/ 

 

Biblioteca 

Municipală „E. 

Coșeriu”, Bălți, 

27 iunie: Revistă informativă Portul popular: de la origini și până în present 

http://balti.md/?lang=rob 
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipală-Eugeniu-Coșeriu-Bălți-Filiala-7 

http://balti.md/?lang=rob
https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Antioh-Cantemir/
http://balti.md/?lang=rob
https://www.facebook.com/MuzeuBalti/
http://balti.md/?lang=rob
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Filiala Carte 

românească 
 

Centrul de 

Cultură și 

Tineret 

27 iunie: Lecție interactivă Graiul veșmântului popular 

 http://balti.md/?lang=rob 
https://www.facebook.com/pages/Centrul-De-Cultură-Și-Tineret-Din-Balti 

Palatul 

Municipal de 

Cultură 

27 iunie: Spectacol folcloric Portul popular – o perlă strămoșească 

http://balti.md/?lang=rob 

 

Organizațiile 

etnoculturale din 

municipiul Bălți 

27 iunie: Prezentare video Bogăția costumului popular 

http://balti.md/?lang=rob 

 

 CĂLĂRAȘI 

Consiliul 

Raional 

Călărași, 

Direcția Cultură 

și Turism 

Sesiunea de promovare online  a portului popular Drag mi-i portul popular.  

Publicul este invitat să participe la promovarea costumului popular prin expedierea fotografiilor ce țin de tematica portului 

național, tehnicilor de confecționare, simbolurilor acestuia la adresa electronică: cultura@calarasi.md. Ulterior, fotografiile 

vor fi adunate într-un album online care va fi publicat în data de 28 iunie 2020, pe pagina oficială a Direcției Cultură și 

Turism Călărași. 

Totodată, vă îndemnăm să urmăriți pagina de facebook a Direcției de Cultură și Turism Călărași pentru a vizualiza 

expozițiile din raionul Călărași dedicate portului național. 

https://www.facebook.com/Direcţia-Cultură-şi-Turism-Călăraşi 

 

 EDINEȚ 

Secția Cultură 

Edineț 

Din data de 1 iunie, Secția Cultură Edineț, în colaborare cu alte instituții de cultură din raion, au pregătit câteva proiecte 

culturale desfășurate în mediul online și care pot fi vizualizate accesând linkul de mai jos:  

ProiectulCostumul tradițional de la origini (în parteneriat cu Muzeul Ținutului Edineț); 

Meșterii populari ai raionului: creatori ai iei și ai costumului național 

Ia în chip și emoții 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469648802&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARA7hoLKr7ZscoK_Y5QmABlODA2ja1VWFQcJ1i0sVzVjkW08aqyEi68-auh3VbHWHtL55g_vqaCijrWo 

 

 FĂLEȘTI 

Secția Cultură și 

Turism DGEC 

22 – 28 iunie: Festivalul on-line de Artă Populară Din zestrea Neamului, prilejuit de Ziua Națională a Portului Popular. 

Trecerea în revistă a meșteșugurilor artistice și a meșterilor artizani ai raionului din diverse domenii ale artei populare: 

http://balti.md/?lang=rob
http://balti.md/?lang=rob
http://balti.md/?lang=rob
mailto:cultura@calarasi.md
https://www.facebook.com/Direcţia-Cultură-şi-Turism-Călăraşi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469648802&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA7hoLKr7ZscoK_Y5QmABlODA2ja1VWFQcJ1i0sVzVjkW08aqyEi68-auh3VbHWHtL55g_vqaCijrWo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011469648802&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA7hoLKr7ZscoK_Y5QmABlODA2ja1VWFQcJ1i0sVzVjkW08aqyEi68-auh3VbHWHtL55g_vqaCijrWo
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broderie artistică, crestarea tradițională a lemnului, textile tradiționale, icoane și pictură populară, măști, podoabe şi, mai 

ales, port popular . 

https://www.facebook.com/SectiaCulturasiTurismFalesti/ 

 

Muzeul raional 

de Istorie și 

Etnografie 

„Lazăr 

Dubinovschi” 

22-28 iunie:Muzeul raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” (MRIE) organizează un șir de evenimente online, 

care pot fi urmărite pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/muzeulraional.lazardubinovschi 

Postări pe Facebook: 

- Costumul național moldovenesc dăruit de Sofia Vicoveanca în anul 2008;  

- Costum popular bărbătesc de iarnă (suman, căciulă); 

- Costum popular lucrat manual – ia pe pânză de mătase, dăruit de Olga Vizitiu, a.1944; 

- Ia  de mireasă lucrată manual pe pânză de mătase, anii 40-50, dăruită de Luca Anastasia, moștenită de la Silvia Rusu;  

- Proiect Transfrontalier – Ițari, pânză de casă, confecționați de meșterul popular    Silvia Antohi; 

- Cămașă în stil național cu broderie, pânză de casă, dăruit de Silvia Antohi, moștenită de la bunica sa; 

- Costumul popular bărbătesc și femeiesc  înc. sec XX. 

Com.Horești, 

filiala MRIE 

„Lazăr 

Dubinovschi” 

28 iunie: Expoziție virtuală pe Facebook Costumul popular moldovenesc – valoare a patrimoniului național 

https://www.facebook.com/MuzeulSatuluiHorestiFalesti/ 

S. Glinjeni, 

Muzeul Sătesc 

de Istorie și 

Etnografie 

22 iunie:Expoziție on-line Portul popular – din zestrea neamului 

https://www.facebook.com/Muzeul-sătesc-de-Istorie-şi-Etnografie-sGlinjeni 

 LEOVA 

https://www.facebook.com/SectiaCulturasiTurismFalesti/
https://www.facebook.com/muzeulraional.lazardubinovschi
https://www.facebook.com/MuzeulSatuluiHorestiFalesti/
https://www.facebook.com/Muzeul-sătesc-de-Istorie-şi-Etnografie-sGlinjeni
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Muzeul de 

Istorie și 

Etnografie Leova  

22 iunie: Muzeul de Istorie și Etnografie Leova organizează un șir de evenimente online, care pot fi urmărite pe pagina de 

Facebook 

https://www.facebook.com/Muzeul-de-Istorie-%C8%99i-Etnografie-Leova-505465732967730/ 

Expoziție tematică Costumul popular – valoare patrimonială. 

23 iunie: Publicație Din istoria costumului moldovenesc  

24 iunie: Expoziția de fotografii din colecțiile muzeului cu genericul Moștenit-am din bătrâni 

25 iunie: Un recital de poezie și cântece, cercul Luceafărul al Casei de Cultură a or. Leova. 

26 iunie : Prezentarea costumului bulgăresc din s. Troița  

28 iunie: Prezentarea costumului moldovenesc  

Expoziție tematică„ Portul popular –lucrări create de copii”, Școala de Artă „Petru și Ion Teodorovici” 

Muzeul de istorie 

și Etnografie s. 

Borogani 

20 iunie-30 iunie: Expoziție online Modele de ii din spațiu basarabean și la Borogani 

26 iunie: Expoziție online  Prezențe interculturale bulgare și găgăuze în arta tradițională 

https://www.facebook.com/muzeulborogani/ 
 

 REZINA 

Secția Cultură, în 

colaborare cu 

instituțiile 

culturale din 

raion 

22 iunie: Prezentare online: Promovarea portului popular în raionul Rezina prin prisma evenimentelor desfășurate 

https://www.facebook.com/Sec%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Rezina-1470179436644419/ 

 

Secția Cultură, în 

colaborare cu 

bibliotecile 

publice din raion 

24 iunie: Expoziție de carte și publicații Tezaur istoric – portul popular. Ziua Universală a Iei. 

https://www.facebook.com/Sec%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Rezina-1470179436644419/ 

 

Secția cultură 

CNCPPCI 

25 iunie Conferință online cu participarea directorilor caselor de cultură Costumul Popular din Moldova.  

 
 

Secția Cultură, 

Palatul raional de 

Cultură  

28 iunie: Spectacol online Drag mi-i portul strămoșesc 

https://www.facebook.com/Sec%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Rezina-1470179436644419/ 

https://www.facebook.com/groups/200046807545346/ 

https://www.facebook.com/Muzeul-de-Istorie-%C8%99i-Etnografie-Leova-505465732967730/
https://www.facebook.com/muzeulborogani/
https://www.facebook.com/Sec%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Rezina-1470179436644419/
https://www.facebook.com/Sec%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Rezina-1470179436644419/
https://www.facebook.com/Sec%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Rezina-1470179436644419/
https://www.facebook.com/groups/200046807545346/
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„N. Lupov”  

 UNGHENI 

Secția Cultură și 

Turism 

22-28 iunie: Mediatizarea pe pagina de Facebook a unui itinerar virtual Heptagonul Portului Popular: o călătorie virtuală 

în 7 localități unghenene pentru a cunoaște portul popular local. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011857068628&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARBVIk8xs9rrsWjvWbwdkd3cZUMSPHmIfWSjPFGLrLXA8MBeUUNT48VWaO96rJ5fiYaW5LgN1yviAkpu 

 

Muzeul s. Pârlița Expoziție temporară a portului popular din localitate 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010924478780 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011857068628&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBVIk8xs9rrsWjvWbwdkd3cZUMSPHmIfWSjPFGLrLXA8MBeUUNT48VWaO96rJ5fiYaW5LgN1yviAkpu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011857068628&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBVIk8xs9rrsWjvWbwdkd3cZUMSPHmIfWSjPFGLrLXA8MBeUUNT48VWaO96rJ5fiYaW5LgN1yviAkpu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010924478780

