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Analiza SWOT – Puncte Forte
Număr mare de comunităţi purtătoare de elemente de patrimoniu immaterial
Distribuţia teritorială relativ echilibrată
Existenţa unei cereri locale constante pentru produse culturale ce incorporează
elemente de patrimoniu imaterial
Diversitatea mare a formelor de expresie culturală ale diferitelor comunităţi
Existenţa unui cadru normativ pentru protejarea patrimoniului cultural imaterial
Elaborarea reglementărilor secundare şi a metodologiilor de aplicare a legislaţiei
Constituirea reţelei informatice naţionale pentru instituţiile de patrimoniu
Includerea unui număr minim de elemente în PMI UNESCO
Adoptarea unui program naţional de salvgardare, protejare și punere în valoare a
patrimoniului cultural imaterial și a unor programe similare sprijinite de
autorităţile judeţene
Dezvoltarea colaborărilor bilaterale şi internaţionale în domeniu

Analiza SWOT – Puncte Slabe
Greșita înţelegere a definiţiei patrimoniului cultural imaterial, prin extensia
domeniului asupra unor elemente care au aparenţa patrimoniului imaterial, dar
cărora le lipsește valoarea culturală.
Lipsa de interes a autorităţilor publice centrale și locale faţă de patrimoniul
cultural imaterial, în raport cu alte categorii de patrimoniu cultural
Insuficienta cunoaștere a cadrului normativ și a programului naţional de
salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
Neintegrarea programului naţional de salvgardare, protejare și punere în valoare
a patrimoniului cultural imaterial cu programele pentru protejarea și punere în
valoare a patrimoniului cultural material (mobil și imobil) și a patrimoniului
natural atât la nivel naţional, cât și în plan local
Menţinerea, în cadrul normativ, a unor prevederi confuze, cu privire la atribuţiile
instituţiilor implicate în protejarea patrimoniului cultural imaterial
Slaba pregătire profesională a personalului din centrele de cultură
Nivelul scăzut de salarizare a personalului de specialitate din domeniu

Analiza SWOT – Oportunităţi

Creșterea interesului, pe plan internaţional, pentru bunurile culturale care fac
parte din patrimoniul cultural imaterial al umanităţii
Existenţa unei cereri locale constante pentru
materializează patrimoniul cultural imaterial

produse

culturale

care

Apariţia unui interes economic/comercial, în România, legat de exploatarea
elementelor care fac parte din patrimoniul cultural imaterial
Implicarea unor instituţii publice (muzee și centre de cultură) în activităţi legate
de promovarea patrimoniului cultural imaterial.
Existenţa unui public extrem de numeros pentru evenimentele

Analiza SWOT – Ameninţări
Dispariţia rapidă a bunurilor culturale imateriale care posedă valoare de patrimoniu cultural
Subfinanţarea cronică a programelor de protejare a elementelor care fac parte din patrimoniul cultural imaterial și a instituţiilor
care au asemenea atribuţii de protejare și promovare
Finanţarea publică locală a unor evenimente care promovează false valori de patrimoniu
Procesul de aculturaţie care transformă valorile tradiţionale
Interesul scăzut din partea tinerilor pentru asigurarea continuităţii elementelor patrimoniului cultural imaterial
Lipsa reală a colaborării la nivel de sistem între cultură (care oferă resursa) şi turism (care oferă piaţa) şi între cultură (care
oferă piaţa) şi educaţie (care oferă resursa)
Infrastructura de acces deficitară către zonele în care se păstrează patrimoniul imaterial în forme puţin alterate
Lipsa unei imagini clare a cantităţii şi calităţii resurselor culturale din patrimoniul immaterial
Dispariţia treptată a meșteșugurilor tradiţionale, din cauza producţiei industrial ieftine care se răspândește în comunităţile
locale
Deficienţele sistemului normativ actual privind protecţia proprietăţii intelectuale în raport cu specificul patrimoniului imaterial situat la confluenţa dintre protecţia drepturilor de autor și protecţia proprietăţii industriale (mărci colective, denumiri de
origine controlată, indicaţii geografice)
Nesancţionarea contrafacerilor (artizanale, dar mai ales industriale) care produc prejudicii comunităţilor purtătoare de tradiţii
Transpunerea nediferenţiată a unor reglementări cu consecinţe negative asupra practicării unor obiceiuri tradiţionale
(reglementări din domeniile: protecţia consumatorului, siguranţa alimentară, regimul juridic al concurenţei, fiscalitate, comerţ,
inclusiv în ceea ce privește formarea profesională şi educaţia pe parcursul întregii vieţi)
Existenţa unor constrângeri legislative insuficient articulate cu specificul practicanţilor tradiţionali şi, pe cale de consecinţă,
facilitarea activităţilor și produselor de substituţie (cerinţe de autorizare similare cu cele aplicabile companiilor medii şi mari,
cerinţe administrative şi fiscale similare cu cele aplicabile activităţilor economice de serie)
Vârsta înaintată a purtătorilor de tradiţii culturale care ar putea primi titlul de Tezaur Uman Viu
Influenţa negativă a mijloacelor de informare în masă, care propagă false valori, sub eticheta de valori tradiţionale

Direcţii principale de acţiune pe termen scurt (2014 - 2015)
- Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii
Modificarea cadrului normativ prin includerea legislaţiei existente în Codul patrimoniului
cultural naţional
Susţinerea activităţii de conservare şi protejare a culturii traditionale, inclusiv prin
creșterea gradului de încadrare cu personal de specialitate
Constituirea cadrului administrativ pentru realizarea efectivă a Registrului naţional al
mărcilor tradiţionale distinctive și omologarea acestora;
Construirea unui sistem legislativ coerent de protejare a drepturilor asupra comunităţilor
purtătoare a tradiţiilor
Elaborarea dosarelor pentru înscrierea bunuri culturale imateriale în Lista PMI UNESCO
Dezvoltarea unui program de finanţare partenerial pentru susţinerea activităţilor de
salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural immaterial
Realizarea unor programe de dezvoltare locală, cu sprijinul instituţiilor de cultură, care să
integreze dimensiunea conservării și transmiterii către generaţiile următoare a
meșteșugurilor tradiţionale și a altor elemente din patrimoniul cultural imaterial naţional,
într-o perspectivă de creștere economică
Implicarea comunităţilor locale în susţinerea programelor pentru protejarea patrimoniului
cultural imaterial
Conceperea în parteneriate inter-sectoriale de proiecte pilot de incubatoare de afaceri
pentru artizanii culturali
Scutiri de taxe pentru persoanelor declarate Tezaure Umane Vii
Continuarea procesului de digitizare a arhivelor de patrimoniu imaterial

Direcţii principale de acţiune pe termen mediu (2016 - 2018)
- Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii
Iniţierea unor proiecte de dezvoltare durabilă, în care să fie elemente din patrimoniul
cultural imaterial
Continuarea proceselor de descoperire a personalităţilor care pot primi titlul de Tezaur
Uman Viu
Susţinerea și dezvoltrea parteneriatelor inter-sectoriale pentru dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale ale artizanilor și meșteșugarilor culturali
Sprijinirea constituirii de structuri asociative ale membrilor comunităţilor purtătoare de
elemente de patrimoniul imaterial, pentru protejarea drepturilor lor
Susţinerea și diversificarea parteneriatelor inter-sectoriale pentru realizarea de proiectepilot de ucenicie și formare profesională în meșteșugurile și ocupaţiile tradiţionale
Dezvoltarea de proiecte pilot de incubatoare de afaceri pentru artizanii culturali
Susţinerea activităţilor de educaţie culturală și de conștientizare adresate publicului
Identificarea unor noi bunuri culturale care să poată fi înscrie în Lista PMI UNESCO
Identificarea unor exemple de bună practică în protejarea și promovarea patrimoniului
cultural imaterial care să poată fi înscrise în Lista UNESCO a exemplelor de bune practici
Includerea indicatorilor utilizaţi în cercetarea etno-folclorică în indicatorii statistici
naţionali
Inventarierea produselor şi serviciilor tradiţionale care pot beneficia de marca produs
tradiţional, aplicabilă naţional şi european

Direcţii principale de acţiune pe termen lung (2018 - 2020) Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii
Actualizarea Programului naţional de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural
imaterial, pe baza experienţei acumulate
Susţinerea și diversificarea proiectelor de conservare și transmitere către generaţiile următoare a
elementelor din patrimoniul cultural imaterial naţional
Creşterea numărului de certificări de produse tradiţionale la nivel naţional cu 70% faţă de nivelul din
2011
Creşterea numărului de persoane care beneficiază de recunoaşterea competenţelor profesionale
dobândite pe căi informale cu 50% faţă de anul 2011
Acordarea de sprijin pentru funcţionarea asociaţiilor comunităţilor purtătoare de patrimoniu imaterial
Realizarea de parteneriate cu asociaţiile comunităţilor purtătoare de elemente de patrimoniu imaterial
pentru configurarea și diversificarea serviciilor aşezămintelor culturale referitoare la cultura tradiţională
Crearea de parteneriate cu organizaţii de drept privat în vederea reabilitării şi utilizării unor imobile
pentru activităţi dedicate direct patrimoniului imaterial (spaţii de expunere și de practicare a acestor
activităţi, ateliere, centre de ucenicie și formare profesională)
Întărirea capacităţii de decizie şi acţiune la nivel local, în context regional
Scăderea disparităţilor între mediul urban şi cel rural
Dezvoltarea comunităţilor multipolare
Creșterea coeziunii intra-comunitare, prezervarea identităţilor culturale și dezvoltarea dialogului intercultural
Maximizarea utilizării resurselor locale, disponibile în cantităţi mici, care nu pot fi utilizate ca atare în
cadrul producţiei de masă sau industriale

Propunerile României pentru Lista Reprezentativă
a Patrimoniului Mondial Imaterial (PMI) UNESCO
Scoarţele populare: dosarul a fost elaborat de acad. Sabina Ispas, dr. Georgeta Roșu, Muzeul Naţional al
Ţăranului Român, dr. Doina Ișfănoni, Muzeul Satului, dr. Narcisa Știucă, Universitatea București, și Cătălina
Pârvu, consilier, Ministerul Culturii.
Cuvântul “scoarţă”, este un termen autohton generalizat pe teritorul României, care se referă la funcţia
ţesăturii, aceea de a acoperi pereţii caselor arhaice, construite din bârne rotunde, cu interstiţiile acoperite
numai cu muşchi sau cu lut, pentru păstrarea căldurii.
Mărţisorul: Mărţişorul este propus pentru înscrierea pe Lista PMI pentru sesiunea UNESCO din noiembrie,
2015, în cadrul unui dosar multinaţional. În cadrul elaborării dosarului, Institutul de Etnografie şi Folclor
„Constantin Brăiloiu”, Academia Română - România a pus la dispoziţia Comisiei naţionale pentru salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial date din arhivă şi experţi, care au participat activ la cercetările de teren
realizate în vederea nominalizării elementului pentru Lista PMI UNESCO.
Tradiţia de început de primăvară, transmisă încă din Antichitate, de a confecţiona şi a purta un şnur împletit din
două fire de lână, bumbac sau mătase, unul alb şi unul roşu, este caracteristică practicilor culturale asociate
zilei de 1 martie. Acest şnur, numit în România „mărţişor”, era făcut de femei şi dăruit membrilor comunităţii,
care-l purtau începând cu 1 martie, la gât, la încheietura mâinii, la gleznă, încins peste pântec sau, mai târziu,
prins cu un ac în piept.
Ritualul Cucilor (Carnavalul Cucilor) din Brănești: dosarul Carnavalului Cucilor este cel mai recent dosar
cultural aflat în lucru, anul finalizării acestuia și depunerii pentru admiterea în cadrul Listei Patrimoniului
Imaterial UNESCO fiind cel mai probabil 2016.
Ritualul Cucilor este un obicei de primăvară repertoriat atât în Bulgaria cât și în ţara noastră, în sud, în
Muntenia și Dobrogea și reprezintă o tradiţie din ciclul sărbatorilor pascale, marcând atât începutul anului nou
agrar cât și debutul Postului Paștelui. Una dintre localităţile în care obiceiul este viu este comuna Brănesti, din
judetul Ilfov, aici trăind români și etnici bulgari.

Propunerile României pentru Lista Reprezentativă
a Patrimoniului Mondial Imaterial (PMI) UNESCO
Procesiunile populare de la Mânăstirea Moisei cu ocazia sărbătorii „Sfânta Mărie Mare”: dosarul de
candidatură pentru înscrierea pe Lista PMI al umanităţii a fost înaintat de România la UNESCO, iniţial în 2013, iar
ulterior a fost retransmis pentru sesiunea 2015 .
Mersul „în procesie” se practică la marile mânăstiri ortodoxe transilvane, sub influenţa greco-catolicismului, cum
ar fi Rohia, Necula şi Bixad, la Adormirea Maicii Domnului, care este şi hramul acestor mânăstiri. De asemenea, se
organizează procesiuni la Adormirea Maicii Domnului (cinstită foarte mult de poporul român) şi la alte mânăstiri
româneşti care au acest hram, cum ar fi Putna, din Bucovina, al cărei metoc a fost şi mânăstirea Moisei.
Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc: Dosarul de candidatură pentru Lista PMI UNESCO, Pelerinajul de la Şumuleu
Ciuc, este înscris de România la UNESCO pentru sesiunea 2015. Dosarul a fost elaborat de conf. univ. dr. Paulina
Popoiu, director general al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” și dr. Doina Işfănoni, cercetător ştiinţific
gr. I în cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc (în maghiară Csiksomlyo) este un eveniment confesional (romano-catolic) de
anvergură care se desfăşoară în localitatea cu acelaşi nume, astăzi cartier al oraşului Miercurea Ciuc din judeţul
Harghita.
Jocul Fecioresc din România: propus pentru înscrierea pe Lista PMI UNESCO pentru sesiunea 2015 . Dosarul
a fost elaborat de dr. Zamfir Dejeu, cercetător ştiinţific I la Institutul „Arhiva de folclor a Academiei Române”,
filiala Cluj-Napoca și dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată, conf. univ. La Departamentul Studii Culturale, Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti.
Jocul Fecioresc se practică în principal în Transilvania, unde îl regăsim în toate zonele etnofolclorice: Câmpia
Transilvaniei, Valea Someşului, Valea Mureşului, Sudul Transilvaniei, Ţara Năsăudului, Maramureş, Ţara Oaşului,
Codru, Bihor, Ţara Zarandului, Banat, atât în localităţile rurale, cât şi urbane.

Patrimoniul imaterial în relaţiile internaţionale
Valenţa interdisciplinară a diplomaţiei culturale: adună informaţii din mai multe
domenii de cercetare și le transformă în instrumente geopolitice, prin intermediul
cărora poate promova interese naţionale strategice
Patrimoniul cultural imaterial beneficiază de faptul că poate tranzita mai ușor
graniţele și scoate cu ușurinţă la iveală confluenţele culturale
Diplomaţia culturală are ca scop primordial exercitarea influenţei culturale a unui
stat
pe
scena
internaţională
prin
promovarea,
diseminarea
şi
instituţionalizarea în afara graniţelor a valorilor culturale proprii
Diplomaţia culturală lucrează la nivel de memorie colectivă, construind artefacte
identitare bazate pe elemente de istorie, atropologie și etnografie
Construind un plan durabil de acţiune culturală externă, desfășurat pe o perioada
extinsă de timp, un stat își crește influenţa decizională la nivel global, devenind un
lider de opinie și contribuind substanţial la formarea liderilor viitorului
Diplomaţia culturală promovează valorile multi-culturalismului și democraţia
participativă în detrimentul conflictelor inter-etnice dar și în detrimentul
uniformizării culturale
Univers geopolitic pluralist, în care cercurile de influenţă oscilează iar controlul
ideologic total este imposibil. Relativitatea rezultată naște dezbateri, provoacă
conflicte conceptuale dar atenuează posibilele conflicte armate.

Diplomaţia culturală în viziunea Parlamentului
European
Comisia pentru Cultură şi Educaţie din cadrul Parlamentului European,
“Raportul referitor la dimensiunile culturale ale acţiunilor externe ale UE”,
noiembrie 2010:
importanţa diplomaţiei culturale în promovarea intereselor şi valorilor UE în
lume, precum şi necesitatea ca UE să acţioneze în calitate de actor global
diplomaţia culturală trebuie să includă diplomaţia digitală
desemnarea unei persoane în fiecare reprezentanţă a UE de peste hotare,
responsabilă pentru coordonarea relaţiilor şi interacţiunilor culturale
necesitatea de a adopta o abordare globală în diplomaţia culturală şi rolul
culturii în menţinerea păcii

Diplomaţia culturală în viziunea Parlamentului
European
În conexiune cu Convenţia UNESCO, raportul are următoarele propuneri :
solicită Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) să încurajeze ţările terţe
să dezvolte politici referitoare la cultură şi să ratifice Convenţia UNESCO
reaminteşte statelor membre angajamentele asumate de acestea faţă de
Convenţia UNESCO, care se aplică în egală măsură mediilor digitale
solicită o strategie pentru promovarea internaţională a activităţilor şi
programelor culturale europene
solicită o strategie coerentă pentru protecţia şi promovarea patrimoniului
cultural şi natural, atât material, cât şi imaterial

Diplomaţia culturală în viziunea MAE Român
Ministerul Afacerilor Externe Român prezintă diplomaţia culturală, alături de
diplomaţia politică şi cea economică, drept al treilea pilon al activităţii
diplomatice
Obiectivele principale ale activităţilor de diplomaţie culturală sunt :
dezvoltarea relaţiilor cu celelalte state prin cultură, educaţie, ştiinţă şi
tehnologie, mass-media, tineret şi sport şi turism cultural
promovarea valorilor culturale româneşti
construirea şi consolidarea imaginii/reputaţiei României în străinătate
Pentru atingerea acestor obiective, MAE foloseşte următoarele instrumente
specifice diplomaţiei culturale :
Acorduri şi Programe de cooperare bilaterală;
Colaborarea cu Institutul Cultural Român, cu institutele culturale româneşti din
străinătate şi cu institutele/centrele culturale străine din România
Relaţii educaţionale bilaterale şi studii în România
Cooperarea culturală multilaterală şi regională

Relaţia România – Republica Moldova în
perspectiva dipomaţiei culturale
Strategia de diplomaţie culturală a României vizează, în primul rând,
apropierea și recunoașterea comunităţilor românești din Republica Moldova,
Serbia, Ucraina și Ungaria

Relaţia România – Republica Moldova în
perspectiva dipomaţiei culturale
Înlăturarea discursului unionist în favoarea recunoașterii trecutului comun și
memoriei colective a celor două popoare
România nu manifestă pretenţii teritoriale asupra Republicii Moldova dar
încurajează apropierea ţării de comunitatea europeană
România a cultivat vocaţia pro-europeană a Republicii Moldova, asumându-și un
rol de mediator și mentor în relaţia UE – Republica Moldova
Avantaj diplomatic pentru România în faţa unei mult mai agresive campanii
panslaviste orchestrată de Federaţia Rusă
Patrimoniul cultural imaterial prezintă dovezi concrete că populaţia din România
și Republica Moldova împart un destin comun și împărtășesc segmente
importante de memorie colectivă

Relaţia România – Republica Moldova în
perspectiva dipomaţiei culturale
Pentru Republica Moldova drumul către UE este netezit de consolidarea
relaţiilor cu ţara noastră, dar riscul apropierii de valorile occidentale se
manifestă în declaraţiile agresive al oficialilor de la Moscova
Relaţiile pe axa România – Republica Moldova – Federaţia Rusă pot fi transpuse
în competiţia între UE, reprezentată cultural de România în acest caz şi
Federaţia Rusă, care promovează ideea de origine slavă a poporului basarabean
şi necesitatea ca ţara să adere la Uniunea Eurasiatică
România promovează patrimoniul cultural imaterial comun cu Republica
Moldova ca dovadă a existenţei unei memorii colective împărtășite de cele
două ţări, identităţi culturale comune şi destin geopolitic similar

Relaţia România – Republica Moldova în perspectiva
dipomaţiei culturale
Evenimente importante pe linia diplomaţiei culturale:
• 29 septembrie 2010: deschiderea Institutului Cultural Român din Chișinău
• 15 ianuarie 2011: data la care s-a născut Mihai Eminescu, în România și Republica
Moldova este celebrată ca Ziua Naţională a Culturii
• 21 februarie 2014: semnarea noului program de cooperare şi asistenţă între
Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei din R. Moldova
Elementele comune de patrimoniu cultural
Patrimoniului Mondial Imaterial UNESCO:

imaterial

aflate

pe

lista

• 2013: Colindatul de ceată bărbătească (obicei tradiţional comun pentru România
și Republica Moldova) este admis pe Lista PMI UNESCO
• În curs de acreditare: Tehnicile tradiţionale de realizare a scoarţei în România și
Republica Moldova și „Practicile culturale asociate Zilei de 1 Martie“ – Mărţisorul,
în România și Republica Moldova

Eșecul instrumentelor de soft-power utilizate
de Federaţia Rusă în spaţiul CSI
Federaţia Rusă în spaţiul CSI:
Imperialism cultural – panslavism
Utilizarea confesiunii religioase creștin ortodoxe ca liant între popoare
Promovarea moștenirilor culturale de sorginte slavă ale popoarelor din Estul
Europei și Balcani pentru a promova stabilirea unei Uniunii Eurasiatice
Utilizează instrumente de soft-power prin mijloace care mai degrabă ţin de
coerciţie
Diplomaţia publică a Federaţiei Ruse, în ciuda resurselor culturale deosebite de
care dispune, nu facilitează dezvoltarea partenerilor decât în condiţii stricte
impuse de Moscova, descurajează incluziunea și promovează excluziunea sau
asimilarea forţată a minorităţilor naţionale
Eșec de soft-power imens: situaţia geopolitică actuală din Ucraina și anexarea
abuzivă a Crimeei

Uniunea Eurasiatică
Uniunea Eurasiatică - structură copiată în bună parte după modelul Uniunii Europene
Centrul executiv al Uniunii Eurasiatice se află la Moscova iar Consiliul Economic
Suprem Eurasiatic este organismul politic al acestei Uniuni.
Deciziile în cadrul Consiliului Economic Suprem Eurasiatic se iau numai prin
unanimitate, subliniind existenţa unui consens doar de faţadă în spatele căruia se află
iniţiativele impuse și susţinute de Guvernul Putin
Ţările componente sunt, în mare parte, conduse de regimuri dictatoriale

Uniunea Eurasiatică
Conflicte între Federaţia Rusă și restul ţărilor membre în Uniunea Eurasiatică:
Belarusul - a avut o serie de reacţii diplomatice virulente asupra modului autocratic
prin care Federaţia Rusă își impune opiniile
Armenia - a aderat în speranţa că va obţine susţinere și soluţionarea cât mai rapidă
a disputei teritoriale cu Azerbaidjan legată de regiunea Nagorno-Karabah
Kazahstan - refuză să ofere F. Ruse exclusivitatea asupra resurselor naturale de gaz,
persistând în a diversifica clientela de state către care distribuie energie
Turkmenistan - aproximativ la fel de bogaţi în rezerve de gaze naturale precum
Kazahstan, turkmenii au preferat să nu fie implicaţi în această iniţiativă
geopolitică, păstrând încă vie în memorie invazia Armatei Roșii și masacrul
triburilor turkmene din perioada URSS-ului

