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Promovarea patrimoniului cultural național în contextul 
implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-UE

Serghei SPRINCEAN
Cultivarea valorilor culturale comune pentru UE și Republica 
Moldova este obiectivul central al procesului de integrare europeană 
a Republicii Moldova prin apropierea de standardele europene. 
Documentul politic fundamental în acest proces, reprezintă Acordul 
de Asociere a Republicii Moldova cu UE, semnat la 27.06.2014, 
stipulând în Preambul că acest act de o importanță crucială 
urmărește să intensifi ce contactele interpersonale, inclusiv prin 
cooperare și schimburi în domeniul cercetării și dezvoltării, educației 
și culturii. Dintre multitudinea de aspecte care țin de cultură, în Acord 
se evidențiază domeniul patrimoniului cultural național. Importanța 
promovării patrimoniului cultural național este evidențiată într-o serie 
de articole ale Acordului, cum ar fi  art. 99, unde se menționează 
necesitatea digitalizării patrimoniului cultural din Republica Moldova, 
prin art. 104 se impune principiul importanței patrimoniului cultural ca 
fi ind unul fundamental pentru cooperarea internațională a Republicii 
Moldova pe viitor. Art. 110 impune ca obiectiv central - promovarea 
turismului și patrimoniului cultural, a activităților culturale, sporirea 
cooperării transfrontaliere pe râul Prut. În contextul diversifi cării 
politicii de tineret, Acordul stipulează la art. 125 importanța promovării 
dialogului intercultural și acumularea de cunoștințe de către tineri 
prin promovarea patrimoniului cultural. Pe lângă cele menționate, 
cooperării în domeniul culturii în Acord i se dedică întregul Capitol 
25 întitulat „Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale 
și al mass-media”. Aici se pune un accent deosebit pe dezvoltarea 
industriilor culturale în UE și în Republica Moldova, iar art. 132 
prevede expres cooperarea în cadrul forurilor internaționale pentru a 
dezvolta diversitatea culturală, de a conserva și valorifi ca patrimoniul 
cultural și istoric, precum și alte aspecte importante pentru racordarea 
domeniului culturii din Republica Moldova la standardele europene și 
preluarea bunelor practice. Aceasta va facilita procesul de aderare, 
cu timpul, a Republicii Moldova la UE.


