
MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
or. C hişinău

U  - f i  U ' i X  nr. J £ 3 _____________

■
< u privire la instituirea 

C o m is ie i  Naţionale

în scopul protejării şi promovării patrimoniului cultural imaterial naţional şi 
Iptmciii în aplicare a prevederilor Convenţiei UNESCO privind salvgardarea 
gpHli imoniului cultural imaterial (Paris, 17.10.2003), la care Republica M oldova 
jbk* parte, Legii nr. 12 -  XVI din 10.02.2006 pentru ratificarea Convenţiei privind 
pilvj.-ardarea patrimoniului cultural imaterial, Legii nr.58 din 29.03.2012 privind 
i^olcjarea patrimoniului cultural imaterial, Legii culturii nr. 313 -  XIV din 
|§ÎM)S.1999, Legii privind meşteşugurile artistice populare nr. 135 -  XV din 20 
jţinilic 2005,

|  ORDON:

Se instituie Com isia N aţională pentru salvgardarea patrimoniului naţional 
imaterial al Republicii M oldova în urm ătoarea componenţă:

Varvara Buzilă, conferenţiar universitar, doctor în filologie, director 
adjunct, M uzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, preşedintele 
comisiei.
Victor Ghilaş, conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor, secretar 
ştiinţific, Secţia Ştiinţe Umaniste, Academ ia de Ştiinţe a M oldovei, 
vicepreşedintele comisiei.
Corina Rezneac, cercetător ştiinţific, Secţia Etnografie, Muzeul Naţional de 
I etnografie şi Istorie Naturală, secretarul comisiei.
Svetlana Badrajan, conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor, 
Academia de M uzică, Teatru şi Arte Plastice.
Ion Bălteanu, preşedintele Uniunii M eşterilor Populari din Moldova.
Andrei Tamâzlâcaru, muzicolog, folclorist, şe f Sector Folclor, Uniunea 
M uzicienilor din Moldova.



Iulian Filip, doctor, şe f Sectorul de Folclor, Academ ia de Ştiinţe a 
M oldovei.
Nicolae Gribincea, coregraf, folclorist, şe f Secţie cultură tineret şi sport, 
Pretura Botanica, mun. Chişinău.
Diana Dicusarî, director general, Centrul Naţional de Conservare şi 
Prom ovare a Patrim oniului Cultural Imaterial.
Silvia Zagoreanu, şe f Secţie Arte Tradiţionale, Centrul Naţional de 
Conservare şi Prom ovare a Patrim oniului Cultural Imaterial.
Valentin Tomuleţ, doctor habilitât, decan, Facultatea Arte Frumoase, 
Universitatea de Stat din M oldova.
Nicanor Ţurcanii, lector superior, Facultatea Litere, Universitatea de Stat 
din M oldova.
Grigorii Oxente, consultant, Secţia politici culturale în teritoriu şi cultură
scrisă, M inisterul Culturii.

/ \

2. In term en de pînă la 28 decembrie 2012, com isia va elabora Programul de 
activitate pentru anul 2013, care va fi prezentat M inisterului Culturii spre 
aprobare.

3. Responsabilă de executare a prezentului ordin este Secţia politici culturale 
în teritoriu şi cultură scrisă (dna Olga Bârlad).

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcină dlui 
Gheorghe Postică, Vicem inistrul culturii.


