În perioada 19-22 mai 2016 Comitetul Național ICOM Moldova aorganizat seminarul internațional
”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural: calea spre atingerea obiectivelor". Seminarul s-a
desfășurat în cadrul Programului Internațional CHOICE: Patrimoniu cultural: oportunitate pentru
îmbunătățirea angagamentului civic.

Seminarul a început cu un cuvânt de salut din partea Președintelui ICOM Moldova- Valeria Suruceanu,
care deasemenea a prezentat scopul și obiectivele seminarului.
Experții din cadrul seminarului: Sergiu Musteață- Decanul Facultății de Istorie și Geografie a Universității
Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”; Svetlana Pociumban, Șeful Direcţiei generale politici culturale din
cadrul direcţiei generale a Ministerului Culturii al Republicii Moldova; Veaceslav Reabcinschi- Institutul
de Politici Culturale; Vladimir Matskevich (Belarus); Ihar Rakhanski – ICOMOS Belarus; Yulia Golodnicova
(Ucraina); Gheorghe Caraseni (Moldova).
Echipa internațională de experți și participantii din Moldova, Ucraina Armenia și Belarus din cadrul
programului CHOICE, au discutat timp de 4 zile despre problemele actuale de revitalizare a patrimoniului
cultural și implicarea societății civile, cum aceasta să participe activ în procesul de elaborare şi reformare
a politicilor ţării în domeniul patrimoniului cultural, ce înseamnă campanie advocacy, cum poate fi
elaborată și implementată și exemple de succes.

A fost organizată o vizită de studiu la conacul Manuc- Bei din orașul Hîncești, fiind prezentat proiectul
privind dezvoltarea turismului transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană.
Participanții din țările partenere prezenți la seminar au făcut cunoștință cu patrimoniul cultural din
Moldova în cadrul Nopții Europene a Muzeelor 2016. Au vizitat Muzeul Casa Părintească din Palanca, r.
Călărași unde au fost efectuate și totalurile seminarului.
In ultima zi a seminarului a fost organizata excursie la rezervația istorico-naturală Orheiul Vechi.
Proiectul „CHOICE” - Patrimoniu cultural: Oportunitate pentru sporirea angajamentului civic”
este inițiat de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația
agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța), Asociația “EuroBelarus” (Vilnius, Lituania), Centrul
Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundația Millenium (Erevan, Armenia) și Asociația “Centrul
inovațiilor culturale” (Minsk, Belarus) din mijloacele Uniunii Europene în cadrul Programului
Parteneriatului Estic.

