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Cu privire la organizarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă  

şi de promovare a produselor autohtone şi a potenţialului turistic  

al Republicii Moldova  

------------------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se organizează, în perioada 15 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018, 

acţiuni dedicate sărbătorilor de iarnă şi de promovare a produselor autohtone şi 

potenţialului turistic. 

 

2. Autorităţile administraţiei publice centrale responsabile de organizarea 

activităților dedicate sărbătorilor de iarnă şi de promovare a produselor autohtone 

şi a potenţialului turistic al Republicii Moldova vor asigura finanţarea acestora 

din contul şi în limitele bugetelor proprii. 

 

3. Se acceptă propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și 

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor de a negocia 

și a contracta Î.S. „Organizaţia Concertistice şi de Impresariat „Moldova-

Concert” pentru organizarea și desfășurarea activităților dedicate sărbătorilor de 

iarnă și de promovare a produselor autohtone și potențialului turistic al 

Republicii Moldova, în perioada 15 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018, în 

conformitate cu prevederile art. 54 alin.(1) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 

privind achiziţiile publice. 
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4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Organizația de Atragere a 

Investițiilor și Promovare a Exporturilor vor aloca, pentru realizarea pct. 3, cel 

mult 3000,0 mii de lei și, respectiv, 5000,0 mii de lei. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei  

și infrastructurii      Octavian CALMÎC 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nоtй iп fоrmаtiчй

la proiectul hotdririi Guvcrnului ,,cu privire la organizarea activita[ilor dedicatc
sarbatorilor de iаrпё qi de рrоmочаrе а produselor autohtone si poten{ialului turistic al

Republicii Moldova iп perioada l5 decembrie 2017 l5 iапuаriе 20l8"

Proiectul hоtdгdrii Guчегпulчi ,.cu рriчirе |а organizarea activitatilor dedicatc

sarbatorilor de iаrпД qi de рrоmочаrе а рrоdusеlоr autohtone ;i poten!ialului turistic al

Republicii Moldova iп perioada l5 decernbrie 20l7 - 15 ianuarie 20l8" este еlаЬоrаt dc

Ministerul Educaliei. Culturii qi Сеrсеtdrii, in scopul чаlоrifiсДгii tradiliilor рорulаrс.
pгornov5rii ritualurilor de iагпД, рrесum Ei а potenlialului есопоmiс al Rcpublicii
Moldova.

Conceptul gепегаl al evenitnentului este axat ре рrоmочаrеа tradiliilor qi

оЬiсеiurilоr de iагпd mаrсаtе anual. dar qi sensibilizarea publicului lаrg fali dc чаIоri|с ;i
importanta па!iопаlД а divcrselor obiceiuri de iamd. Ac{iunile de agretnent. dc

socializarc, de cu|luralizare qi educalie arlistica чоr fl desfEsuratc рс iпtrсаgа реriоаdd.
Totodati in чеdеrеа рrоrпочбrii produselor autohtone qi potcn!ialului turistic,

agenlii cconomici autohtoni чоr ачеа posibilitatea sa-ýi expuna produsele alimentare gi de

с()пsum, оfёritе intr-o garnd larg5 consumatorilor, in locuri special amenajatc. iп stil
tradi!ional репtru diverse activitali.

О соmропспtd de ЬаzД а evenitnentului este participarea f'orma{iilor artisticc dc

аmаtоri Ei рrоfЪsiопistе de ре iпtrеg teritoriu] Republicii Moldova рспtru рrоmочаrса
obiceiurilor gi tradiliilor populare, rеmаrсiпd са, un accent deosebit va fi pus рс
sprijinirea activitatiIor de раrtiсiраrе а teatrelor nationale, tеаtrеlоr pentru copii.
tbrrnagiilor artistice de amatori репtru copii qi а сеlоr reprezentate de grupurile tпiпоritагс
nationale.

De asemenca. cvcnimcntul isi рrорuпе sd рuпЁ in чаlоаrе patrirnoniul cultural пlоЬil
si рrоmочаrеа acestuia drcpt rcsursd репtru dezvoltarea poten[ialuIui turistic. inclusir" la

nivel intemalional, in contextul рrоmочiгii dosarului Теhпiсi tradilioпale de realizare ct

scoar|ei. inscris in Lista reprezentativё IJNESCO а patrimoniului cultural irnaLcrial al

urnanitalii in anul 20 l6.
Megteri рорulаri din localitalile 1drii чоr expune scoarte de valoare istоriсД 1i rог

огgапizа ýezatori tradi{ionale pentru а transmitc tinerii gепеrаtii tehnicilc tгaditionalc dc
rеаIizаrе а sсоаrtеlоr.

in tcmeiul сеlоr cxpuse mai sus, Ministeru] Educa[iei, Culturii qi Сеrссtirii
considerД ороrtчпД si рrорчпе арrоЬаrеа proiectului hotdrArii Guvernului ..cu рriчirе la

organizarea activitaliloг dedicate sdrЬdtоrilоr de iami qi de prornovare а рrоdusсlоr
aulohtone si poten[ialului tuгistic al Rcpublicii Moldova in perioada l5 decembrie 20 l 7

{.l
Мопiса BAl}l,JC]

М iп is tru

l5 iапuаг ic 20 l8"
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