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Republicii Moldova i-a fost acordat premiul UE pentru Patrimoniul Cultural

Comisia Europeană şi Europa Nostra au anunţat câştigătorii ediţiei 2015 ai premiului Uniunii Europene pentru Patrimoniu
Cultural - Premiul Europa Nostra, considerat cel mai prestigios premiu European în domeniul patrimoniului.
Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor din Republica Moldova au primit acest premiu pentru categoria educare,
training şi sensibilizare.

Printre laureații din acest an este şi Republica Moldova, reprezentată de Agenţia de inspectare şi restaurare a
monumentelor, prin proiectul demarat la începutul anului 2013 – „Să salvăm mărturiile trecutului pentru a
construi viitorul”.
Proiectul este unul vast, care cuprinde toate activităţile Agenţiei pe parcursul a doi ani de activitate (20132014), toate acestea având drept scop promovarea atitudinii respectuoase faţă de patrimoniul ţării. Grupul
ţintă au fost atât deţinătorii şi administratorii de monumente cât şi publicul larg.
Scopul principal a fost sensibilizarea cetăţenilor, companiilor şi beneficiarilor - proprietari sau
administratori de monumente, pentru a încuraja adoptarea unei atitudini civice faţă de patrimoniul istoricocultural şi de a dezvolta un profil al potenţialului vizitator al monumentelor din R. Moldova, atât la nivel
local cât şi de peste hotare.
Premiul UE pentru Patrimoniu Cultural Europa Nostra a fost lansat în 2002 de către Comisia Europeană în
parteneriat cu Europa Nostra. Premiul celebrează şi promovează cele mai bune practice legate de
conservarea, managementul, cercetarea, educarea şi comunicarea în domeniul patrimoniului.
Ceremonia de decernarea a premiului a fost organizată în cooperare cu Ministerul Culturii și Delegație UE
în Republica Moldova.

Informații generale:
Premiul Europa Nostra își propune să aducă patrimoniul cultural mai aproape de cetăţenii Europeni şi
contribuie la o recunoaştere publică a patrimoniului cultural ca resursă strategică a societăţii şi economiei
Europene. În fiecare an, organizaţii şi experţi din domeniu din toată Europa depun aplicaţii pentru acest
premiu. Un juriu specializat din care fac parte experţi independenţi analizează aceste materiale şi aleg un
număr de până la 30 de premianţi în cele 4 categorii: conservare, cercetare şi digitalizare, servicii aduse
patrimoniului, educare, training şi sensibilizare.
În acest context, metodele utilizate de către Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor în scopul
promovării protejării patrimoniului cultural au constituit: metode educaţionale moderne; organizarea
expoziţiilor fotografice; mese-rotunde şi conferinţe organizate în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului,
Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor Istorice; au fost editate cărţi prezentând monumente istorice
din diferite raioane, zonă după zonă – seria publicaţiilor Retro, – Retro Chişinău, Retro Soroca, Retro Orhei;
Cartea Neagră a Patrimoniului Cultural din Municipiul Chişinău, Patrimoniul cultural al Republicii
Moldova de la realitate la necesitate; a fost elaborată Lista Roşie a Patrimoniului cultural din Republica
Moldova.
De asemenea a fost elaborat filmul– „Să salvăm mărturiile trecutului pentru a construi viitorul”, ce a venit să
sensibilizeze societatea spre o atitudine responsabilă faţă de patrimoniul cultural istoric cu statut protejat.

Pentru mai multe informații:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/0414-eu-heritage-winners_en.htm
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