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Consimţământ

privind Înscrierea "Practicilor culturale asociate cu Zilei de 1 Martie" (în comun cu România,
Bulgaria şi Macedonia) În Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al
umanităţii

~:j;. ..~C:. .~

Prin prezentul, subsemnatul (a) ..@.qj;_',"!.•.• ..
.[ .. ...., în calitate de
· ~ ·· mumctpm
· · · 1ll1· ......................................
t!h'cl/n au
reprezentant legal a l comumtaţu
, Repu bl'1ca Mo Jd o va,
exercitând funcţia de primar general, exprim acordul în mod expres şi clar de a înscrie "Practicile
culturale asociate Zilei de 1 Martie" (în comun cu România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei) în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al
umanităţii, precum şi de a aplica măsuri de protejare a tradiţiei în viitor.
Chişinău este capitala Republicii Moldova. În capitală "Practicile culturale asociate Zilei de
1 Martie" (Mărţişorul) este una din cele mai importante din timpul anului şi marchează începutul
primăverii. Simbolurile bicolore, numite "mărţişoare", sunt confecţionate în ajunul sărbătorii, în
familie, în şcoli, grădiniţe, instituţii etc. şi sunt purtate de Ia 1 martie. Oamenii îşi dăruiesc unul
altuia aceste simboluri ale primăverii şi le poartă primele zile ale lunii sau până la sfârşitul lunii,
când le agaţă în pomii înfloriţi. În Chişinău sunt organizate ateliere de creaţie, târguri anuale ale
mărţişoarelor în apropierea nemijlocită a primăriei şi alte locuri publice.
Chişinăul şi

suburbiile noastre sunt mândre că păstrează acest obicei din timpuri vechi. Toate
aceste practici foarte valoroase marchează începutul pnmaverii, solidarizează membrii
comunităţilor, includ diferite categorii de vârstă, grupurile etnice etc.
În calitate de reprezentant oficial şi membru al comunităţii, îmi exprim acordul în numele
întregii comuni tăţi de a promova această tradiţie, în comun cu România, Republica Bulgaria şi Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei.
Notă:

Acest acord a fost întocmit în trei exemplare.
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Agreement
on inscription of the "Cultural practices associated to the l'1 of March" (in common with Romania,
Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the UNESCO Representative List ofthe
lntangible Cultural Heritage of Humanity

(/\- .

~.J:
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By the present document, the undersigned ..... ~:~ ...................~ ............. , as a legal
representative ofthe village/ city ......... ~fL~ ........... , the Republic of Moldova, being the mayor of
the village, 1 assert my express agreement to inscribe the "Cultural practices associated to the r of March"
(in common with Romania, Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the UNESCO
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Also, our community will apply the
necessary measures in order to protect the custom in future.
Chişinău it is the capital of the Republic of Moldova. In the capital the "Cultural practices
associated to the 1'1 of March" (Mărţişorul) it is one ofthe most important celebrations during the year. It
marks the beginning of spring. The bicoloured symbols of the spring, named "mărţişoare", are confectioned
in the eve ofthe celebration, in families, kindergarten, schools, other institutions and wom beginning with the
1st of March. From the 1st of March people give each other these symbols and wear them during the first
days of spring, or until the end of the month, when the symbols are attached to the branches of the
blossoming trees. Tn the municipium Chişinău are organized workshops, exhibitions on making the symbols
named Mărţ i şoare in different public places.

People of our city and the suburbs are proud for preserving this custom from ancient times. AII this
valuable customs mark the beginning of spring, unify the members of communities, include different age and
ethnic groups etc.
1 express therewith that the "Cultural practices associated to the ls 1 of March" is a constitutive
element of to the intangible cultural heritage maintained in our community. As an official representative and
member of the community I express my agreement in name of the entire community to promote these
traditions, in common with România, Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia.

Note: this agreement was written in three samples.
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ACORD
privind înscrierea "Practicilor culturale asociate cu Zilei de l (întîi) Martie" (în comun cu
România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei) în lista Reprezentativă
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii

&.h.:d..~.....{.C?.~ . ... . . . . .., în

Prin prezentul, subsemnatul (a) .....

din satul. .. .k..~~.~

calitate de reprezentant

legal al

comunităţii

. ., raionul. ...~~ Republica Moldova, exercitând

funcţia

de primar general, exprim acordul în mod expres şi clar de a înscrie

"Practicile culturale

asociate Zilei de 1 Martie" (în comun cu România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică lugoslavă a
Macedoniei) în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, precum ş i
de a aplica măsuri de protejare a acestuia în continuare.
în localitate sărbătoarea Mărţişorul este una din cele mai importante din timpul anulu i şi
marchează

începutul

primăverii.

Oamenii

îşi dăruiesc

unul altuia aceste simboluri ale

primăverii

cu

urări

de sănătate, prosperitate şi dragoste. Tradiţi i le sărbătorii Mărţişorul sunt păstrate în primele zile ale
lunii martie şi până la sfârşitul lunii.
În calitate de reprezentant oficial ş i membru al comunităţii, îmi exprim acordul în numele întreg ii
comun i tăţi.

Acest acord a fost întocmit în trei exemplare.

emnătura
L.Ş .

AGREEMENT
on inscription of the

"Cultural proctices associated to the 1' 1 of March" (in common with Romania, the

Re public of Bulgaria and the Former Yugoslav Republic of Macedon ia) on the UNESCO Representative list
of the lntangible Cultural Heritage of Humanity

.

f1e·J2w ~/e-

By the present document, the u ~ ders,1gn nd ....... ................ ... .... ................. .. i1 .... ...r- ·····' as a

legal representative of the village ....~.v.<&..~ ........ ..... , district

. ~&~/.. .........

the

Republic of Moldova, being the mayor of the locality, 1 assert my express agreement to inscribe the

"Cultural practices associated ta the 151 of March" " (in common with Romania, the Republ ic of
Bulgaria and the Fo rmer Yugoslav Republic of Macedonia) on the UNESCO Representative List of
the lntangible Cultural Heritage of Human ity. Also, our community will apply the necessary
measures in order to protect the custom in future.
The celebration Mărţişorul it is one of the most important in locality during the year
celebrations and marks the beginning of spring . Everyone wears Mărţişoare, but especially
youngsters. People give each other these symbols of spring, wishing each other to be healthy,
prosperous and loved. The traditions of Mărţişor are preserved from the beginning of spring, 1st of
March, unti l the end of the month.
As an official representative and member of the community
name of the entire community.

1

express my agreement in

This agreement was written in three samples.
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CONSIMŢĂMÂNT

privind înscrierea "Practicilor culturale asociate cu Zilei de 1 (întîi) Martie" (în

comun cu România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) în
Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii

~ 1/.~n ~litate" 4~

Prin prezentul, subsemnatul (a) ..
..
reprezentant legal al comunităţii din satul.. ......~'-:'9.-: ..... , raionul.. ....~
Republica Moldova, exercitând funcţia de primar general, exprim acordul în mod expres şi
clar de a înscrie "Practicile culturale asociate Zilei de 1 Martie" (în comun cu România,
Republica Bulgaria şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) în Lista Reprezentativă
UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, precum şi de a aplica măsuri de
protejare a acestuia în continuare.
În localitate sărbătoarea Mărţişorul este una din cele mai importante din timpul
anului şi marchează începutul primăverii. Simbolurile bicolore, numite "mărţişoare", sunt
confecţionate în familie, de către fete, femei , dar şi toţi doritorii. Toţi poartă mărţişoare, dar
în special copii, tinerii. Oamenii îşi dăruiesc unul altuia aceste simboluri ale primăverii cu
urări de sănătate, prosperitate şi dragoste.
Tradiţiile sărbătorii Mărţişorul

sunt păstrate în primele zile ale lunii martie
la sfârşitul lunii, când mărţişoarele sunt agăţate în pomii înfloriţi.

şi până

În calitate de reprezentant oficial şi membru al comunităţii, îmi exprim acordul în
numele întregii comunităţi.

Semnătura
L.Ş .

AGREEMENT

on inscription ofthe "Cultural practices associated to the 1st ofMarch" (in common
with Romania, the Republic of Bulgaria and the Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the
UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

By the present document, the undersigned ..~.. ~ .... , as a
legal representative of the village ...... ~~~............... , district .. V.l.P.:ţ:fY::lk........ the
Republic of Moldova, being the mayor of the locality·, I assert my express agreement to
inscribe the "Cultural practices associated ta the 1st of March" " (in common with
Romania, the Republic of Bulgaria and the Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the
UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Also, our
community will apply the necessary measures in order to protect the custom in fu ture.
The celebration Mărţişorul it is one of the most important in locality during the year
celebrations and marks the beginning of spring. The bicolored artifact, named "Mărţişor",
it is made within families, by girls, women. Everyone wears Mărţişoare, but especially
youngsters. People give each other these symbols of spring, wishing each other to be
healthy, prosperous and loved.
The traditions of Mărţişor are preserved from the beginning of spring, 1st of March,
until the end of the month, when the artifacts are taken off and left on the blossoming
branches of the trees.
As an official representative and member of the community I express my agreement

in name of the entire community.

Note: this agreement was written in three samples.

ignature
Stamp

;\r.22
I.ocalitatea ora~ul Cornc~ti

Data 29.02.2016
Consi m ţiim :Înt
pri' ind înslTÎl't'l'll "Practicilor cultumle a\odate cu Zilei de 1 .llartie"( în comun cu
1 th l<t Rl·puhlii..'CI lu~u:-.la\ C1 <t .\ 1-tcl·duniL·i )În Lista lh·pn.·tL•ntati':·t
l ' 'iESCO
a patrimoniului ntlturlll imall'rial al umanit:iţii

Rom~îni<t.Repuhlie <l Hul~<tri~t -;-i

Prin prL'/L'Illttl . :-,ub ... cmn ;ttul (a) Bl'GA \'FI~..\. in c<tlitmc de rcprucntant legal al C\llllltnit:i(ii
din cumuna ora~ului Cornqti .. raiPtlltl l "\(;IIF:\1 Kcpublica \1\lldLl\a. t::\ercit~nd functia Lk primar.
e:\prim acordul în Jll\ld exprL':-,. hctH..'\ ul ~i L'lar de a ÎtN:rÎL' "f'ruclicile cult untle UlrJCiUh' /i/('i de' 1
.\lortie.. (in comun cuRom<înia. Republica Bulgaria ~i Fosta Rl·publicC1 lugosla\ ,-1 a .\1acednnÎl'Î )Î il
l.ista Repn:;cntati\ n \ '\: FSCO a patrimnniului cttltural imaterial al ttmanitiiţii.pn:cttm :;oi de a apli..:;1
mi'isuri de prntejare a acestuia în C\llltinttarc.
SărbC1toarea marche:vf1 prin d i , ·erse traJ i ţii ~i obicei uri tn:ccrea ue la iamC1 la pri 111C1\ ar~·l.
Acest obiect numit \lf1rţi~or.carc este conlccţionat din 2 lire de lunCt. unul alb ~i ultul n1-;- u.
răsucite într-un singur şnur. u Iust şi este purtut încqnînd cu ;iua de 1 ~hirtie . primck ;ik a lui
martie şi p<Înă la s!Urşitul lunii.\tuqi~oan:k ~unt okrite în dar şi însoţite Lk urCiri dc sflllCI!ate.
dra12oste ctc . Cupii. tinerii. maturii conlccţiPJK~I/ii mCIJ"\i~oare în l~llllilie. atcliere dc creaţie. ~coli.
~rf1diniţc.

1 uc;tlit;lll'a ll\l:i'>lr;·l '>L' lll<llldrl· ~tL· ..:;i p;.hli'L'ai<'J ;I..:L'~l oh1cL'i. carl' nL' rqHL'Iilll<'l În calit:ttl' dl'
rcprL'IL'nt;mt Llli..:i.tl ~i lllL'Illhru al L'•'llltlntli'i\li. imi L'\pritn aL'\lrdul in lllllllL' k intrL'_!,!iÎ L'Pilltlllitflti lk· ;1
participa la ;tcc:l~t •i IIPillinalinJrL· CL ll llllll<.l CII Rotn;inia. R..:puhlica Hul~aria ~~ 1 ust,l Rq1uhlicCt
lugu:-.Jd\[1 a .\LicL·dotlil·i.
:\otit: Acest acord a fost întoc111it in trei L':\Cntplare.

~r.22

1.ocalit\ o1· Cornc~ti
Dat~
29.02.20 J 6

Agrccmcnt
on inscription of thc "Cultural practici!.\. as.\ociated lo lht! !'' f~l.llurch "(in cummon '' ith
Romani;.t. Bulgaria and \ (acl.'doJlia Ion tht l'.'\LS('() l~cprcscntatÎn' l.ist of thc lntangihk
Culturalllcritagt' of llumanity

B;- thc prt:Sl.'llt docuJllcnt. tlK ulllkrsigncd Bt'C \ \'FR:\ .. as a k!,!'il rcprcscntati' cui"
thc 'illagc or.COR.'\E~TI. district l'.'\(;IIE.'\1. thc Rcpublic of \toldont. bcing thc ma;.ur oi'

thc 'illagc. I asscrt lll) c:-.:prcss agrccmcnt to inscribc thc ··c 'ultund ;wactices ussociut"d tu th<' 1'
1!( .\/urch .. (in coJnmon \\ith Rumania. Jhdgaria aml Formcr Yuglbia' Rcpuhlic oi" \1aCl.'doJJÎa )!lll
thc l'\:LSCO Rqll'cscntati\·c I.ist oi' thc lntangibk Cultural 1!t:ritagc of llumanit). ,\lso. our
communil) '' ill apply thc ncccssary mcasurL'S in on.kr to protcct thc custom in !'uturc.
Thc cckbration marks b: uil'fcrcnt customs anu rituals thc transition t'rom '' intcr to
spring. Thc artclltct namcd \1Ctqi~orul. is madc ofl\\0 \\Uolthrcaus. onc \\hitc amlthc oth~r I'L'd.
\\Urpcd in a singk tlm:ad. thal is worn bcginning from lhc \' 1 of \tarch. thc first days o!' \Jarch
unt il thc cnd of tlll' month . Tlll' artcl~tcts arc oJTcrL'd as a gili ami associatcJ "ith bcst \\ ishcs ul'
prosp~rit). lo\c etc. ChildrL'Il. :oung. ami adults Jllah' \t.trţi~oarc \\ith in Lunilil.'S. \\tlrkshops.
kssun . . etc.
1 L'\)lrcs . . thl.'I'L''' ith that LhL' --c 'uit urui fi/'Ucthn U\\()ciutnl to tht• 1' o/ \!urch .. i:-- ~~
constituti\L' cknll.'lll o!' tu thL' int<~ng.ihk niltural hl.'rit ~l!ll' 111<tint<1incd in our Ctllllllll lllÎt) . . \ . . an
oi'licial rcprc~l.'lll-tti\ L' and lllL'Illlll'r ,1f thl' ClllllllltlllÎI) 1 C\J)['l''>'> lll) ag. rccJllCill in llallll' , d· thl.· l'llt irl'
l'<llllllllJnil) juintl) "ith Kontania. Hulgaria and hmncr Yugo:-la\ Kcpuhlic of \1accdonia .
1

~otc:

this ag.rL'Clllt:nt

\\US
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Localitatea
Data
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Consimţământ

privind înscrierea "Practicilor culturale asociate cu Zilei de 1 Martie" (în comun cu România,
Republica Bulgaria şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) în Lista Reprezentativă UNESCO
a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii

~f.":AA~. a..P~&,'

Prin prezentul, subsemnatul (a) ..
în calitate de reprezentant
legal al comunităţii din comuna/ satul. .. 'f:lf&.:/;r~/.:~,· raionul .. Cdt!ti?.t?dJ.f......,
Republica Moldova, exercitând funcţia de primar, exprim ~ordul în mod expres, benevol şi clar de a
înscrie "Practicile culturale asociate. Zilei de 1 Martie" (în comun cu România, Republica
Bulgaria şi Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei) în Lista Reprezentativă UNESCO a
patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, precum şi de a aplica măsuri de protejare a acestuia în
continuare.
Sărbătoarea marchează prin diverse tradiţii şi obiceiuri trecerea de la iarnă la primăvară.
Acest obiect numit Mărţişor, care este confecţionat din 2 fire de lână, unul alb şi altul roşu,
răsucite într-un singur şnur, a fost şi este purtat începând cu ziua de 1 Martie , primele zile a lui
martie şi până la sfărşitul lunii. Mărţişoarele sunt oferite în dar şi însoţite de urări de sănătate,
dragoste etc. Copii, tinerii, maturii confecţionează mărţişoare în familie, ateliere de creaţie , şcoli,

.-

grădiniţe.

Localitatea noastră se mândreşte că păstrează acest obicei, care ne reprezintă. În calitate de
reprezentant oficial şi membru al comunităţii, îmi exprim acordul în numele întregii comunităţi de a
participa la această nominalizare comună cu România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei.
Notă:

Acest acord a fost întocmit în trei exemplare.
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Agreement
on inscription of the "Cultural practices associated to the P 1 of March" (in common with
Romania, Bulgaria and Macedonia) on the UNESCO Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity

JJ/..ttu.ttfZa
.
.
&ud.&...:. . ,
..............,
ib..!!l? e

By the present document, tbe undersig.»ed.
as a
district
.t/1.5'../.:
legal representative of the village/ city .. lii.r.&.~e./..
tbe Republic of Moldova, being the mayor of the village, I assert my express agreement to
inscribe the "Cultural practices associated to the ls1 of March" (in common with Romania,
Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the UNESCO Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Also, our community wil1 apply the necessary
measures in order to protect the custom in future.
The celebration marks by different customs and rituals the transition from winter to
spring. The artefact named Mărţişorul, is made oftwo wool threads, one white and the other red,
warped in a single thread, that is worn beginning from the 1st of March, the flrst days of March
until the end of the month. The artefacts are offered as a gift and associated with best wishes of
prosperity, love etc. Children, young; and adults make Mărţişoare within families, workshops,
lessons etc.
I express therewith that the "Cultural practices associated to the ls1 of March" is a
constitutive element of to the intangible cultural heritage maintained in our community. As an
official representative and member of the community I express my agreement in name of the entire
community jointly with Romania, Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia.
~

Note: this agreement was written in three samples.
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Nc.1$. ~P-- -,;
LocaliţJ~ W'tC?
Data
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•

W

Consimţământ

privind înscrierea "Practicilor culturale asociate cu Zilei de 1 Martie" (în comun cu
România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei) în Lista
Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii

W.f.~8.

Prin prezentul, subsemnatul (a) ...
..... 0.P.(( ....... , în calitate de reprezentant
legal al comunităţii din satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, exercitând
funcţia de primar, exprim acordul în mod expres, benevol şi clar de a înscrie "Practicile
culturale asociate Zilei de 1 Martie" (în comun cu România, Republica Bulgaria şi Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei) în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural
imaterial al umanităţii, precum şi de a aplica măsuri de protejare a acestuia în continuare.
Sărbătoarea marchează prin diverse tradiţii şi obiceiuri trecerea de la iarnă la primăvară.
Acest obiect numit Mărţişor, care este confecţionat din 2 fire de lână, unul alb şi altul roşu,
răsucite într-un singur şnur, a fost şi este purtat începând cu ziua de 1 Martie, primele zile a lui
martie şi până la sfârşitul lunii. Mărţişoarele sunt oferite în dar şi însoţite de urări de sănătate,
dragoste etc. Copii, tinerii, maturii confecţionează mărţişoare în familie, ateliere de creaţie.
Localitatea Hârbovăţ păstrează acest obicei şi îl va păstra în continuare. În calitate de
reprezentant oficial şi membru al comunităţii, îmi exprim acordul în numele întregii comunităţi.
Acest acord a fost întocmit în trei exemplare.

•'

Semnătura
L.Ş.

Agreement
on inscription ofthe "Cultural practices associated to the 1 51 ofMarch" (in common
with Romania, Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the UNESCO
Representative List ofthe Intangible Cultural Heritage ofHumanity
(.(_/;;( ~(l It-- , J {(_,
By the present document, the undersigned .....~2/.C... 1L .......... & ................. , as a legal
representative of the village Hârbovăţ, district Anenii Noi, the Republic of Moldova, being the
mayor of the village, I assert my express agreement to inscribe the "Cultural practices
associated to the 1st of March" (in common with Romania, Bulgaria and Former Yugoslav
Republic of Macedonia) on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage
of Humanity. Also, aur community will apply the necessary measures in order to protect the
custom in future.
The celebration marks by different customs and rituals the transition from winter to
spring. The artifact named Mărţişorul, is ma de of two wool threads, one white and the other red,
warped in a single thread, that is worn beginning from the 1st of March, the first days of March
until the end of the month. The artifacts are offered as a gift and associated with best wishes of
prosperity, love, health etc. Children, young, and adults make Mărţişoare within families, within
workshops etc.
As an official representative and member of the community I express my agreement in
name of the entire community.
This agreement was written in three samples.

Sigvature
Stamp

Nr._& ·ţ/J!(
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•

Localitatea 0!.. ~~
Data /a 03. ti0/6.

Consimţământ

privind înscrierea "Practicilor culturale asociate cu Zilei de 1 Martie" (în comun cu
România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) în Lista
Reprezentativă UNESCO
a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii

(av!.d.Ji..?.?.e-1~~. ~.~ în

Prin prezentul, subsemnatul
calitate
de rep7e;.entan! _le~l al comunităţii din comunal satul. ..... ~-~ .......... , raionul
..... . ftţ-.~"'1..~ ....... , Republica Moldova, exercitând funcţia de primar, exprim
acordul în mod expres, benevol şi clar de a înscrie "Practicile culturale asociate Zilei de
1 Martie" (în comun cu România, Republica Bulgaria şi Fosta Republică Iugoslavă a
Mac-edoniei) în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al
umanităţii, precum şi de a aplica măsuri de protejare a acestuia în continuare.
Sărbătoarea marchează prin diverse tradiţii şi obiceiuri trecerea de la iarnă la
primăvară. Acest obiect numit Mărţişor, care este confecţionat din 2 fire de lână, unul alb
şi altul roşu, răsucite într-un singur şnur, a fost şi este purtat începând cu ziua de 1 Martie
, primele zile a lui martie şi până la sÎarşitul lunii. Mărţişoarele sunt oferite în dar şi
însoţite de urări de sănătate, dragoste etc. Copii, tinerii, maturii confecţionează mărţişoare
în familie, ateliere de creaţie în şcoli, grădiniţe etc.
Localitatea noastră se mândreşte că păstrează acest obicei, care ne reprezintă. În
calitate de reprezentant oficial şi membru al comunităţii, îmi exprim acordul în numele
întregii comunităţi.
Notă:

Acest acord a fost întocmit în trei exemplare.
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Agreement
on inscription of the "Cultural practices associated to the P 1 of March" (in common
with Romania, Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the UNESCO
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

undersignedM.~ ~~·~ ~.~ .,

By the present document, the
...
as ;., .}ega! . rţpresentative of the village/ city ...... ~.~ ~........... , district
../:Yn .~... , the Republic of Moldova, being the mayor of the village, 1 assert my
express agreement to inscribe the "Cultural practices associated ta the ls1 of March" (in
common with Romania, Bulgaria and Former Yugoslav Republic of Macedonia) on the
UNESCO Representative List of the lntangible Cultural Heritage of Humanity. Also, our
community will apply the necessary measures in order to protect the custom in future.
The celebrat-fon marks by different customs and rituals the transition from winter
to spring. The artefact named Mărţişorul, is made of two wool threads, one white and the
other red, warped in a single thread, that is wom beginning from the 1st of March, the
first days of March until the end of the month. The artefacts are offered as a gift and
associated with best wishes of prosperity, love etc. Children, young, and adults make
Mărţişoare wit~in families, within workshops in schools, kindegartens etc.
1 express therewith that the ''Cultural practices associated ta the ls1 of March" is
a constitutive element of to the intangible cultural heritage maintained in our community.
As an official representative and member of the community 1 express my agreement in
name ofthe entire community.

Note: this agreement was written in three samples .

.

e

~ din Republica

Societatea de Etnologie
_ so_c_ie-te_d_'_E-th_n_ol_o_gi_e_d_e _la_R_e_p_u_bl-iq_u_e_M_o_ld
_o_v_a_

""~

Sociely of the Ethnology of Moldova

Tel. (373) 022. 24-54-09; mob. 069642755
Fax 23-88-48;
E-mail ethno.society@yahoo.com

Str. M. Kogălniceanu 82,
Chişinău 2009-MD,
Republica Moldova

buzi!a. varvara@gmai/. corn

Moldova

Cont225100000102225
în BC"Victoriabank" fil.N.3,
VICBMD2X416 Chişinău.
Cod fiscal 496303.

Nr. 24 /05-01
Din 23.02.2016

ACORD
AL SOCIETĂŢII DE ETNOLOGIE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Societatea de Etnologie din Republica Moldova susţine plenar iniţiativa Republicii
Bulgaria, Republicii Macedonia, Republicii Moldova şi României de a înainta elementul
multinaţional
"Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie" pentru înscriere în Lista
reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii.
Suntem mândri că facem parte din milioanele de oameni care timp de o lună, de la 1 până
la 31 martie, sau doar câteva zile la începutul lunii, purtăm la gât, la mâini sau în piept
mărţişoare- frumoase simboluri ale primăverii, prieteniei, coeziunii sociale. În lunile februarie şi
martie împreună cu studenţi de la diferite facultăţi care vor să trăiască pe viu fenomenele
culturale vizităm comunităţile purtătoare de patrimoniu ca să cunoaştem practicile lor culturale
vizând începutul primăverii. Asistăm la clăcile de făcut mărţişoare unde femeile experimentate
demonstrează tinerilor diferite tehnici şi forme de mărţişoare, ajutăm comunităţile să
inventarieze aceste practici, să le pună în valoare, ele fiind foarte importante pentru a completa
registrele locale ale patrimoniului cultural imaterial. În acest mod am ajuns să cunoaştem
îndeaproape valorile promovate de aceste practici şi să le comunicăm în diferite medii.
În rezultatul activităţilor de mai mulţi ani, în anul 2015 Societatea a elaborat şi editat o carte
intitulată "Sub semnul Mărţişorului" (Chişinău, Tipografia "Bons Offices", coord. Varvara
BUZILĂ, 100 p.) şi un film documentar - "Practicile culturale asociate zilei de 1 martie
(Mărţişorul)". Aceste materiale sunt distribuite gratis comunităţilor purtătoare, şcolilor şi
bibliotecilor, ong-urilor din domeniu etc.
Fiind reprezentatul Societăţii de Etnologie din Republica Moldova, exprim
consimţământul liber al comunităţii privind susţinerea candidatului multinaţional "Practici
culturale asociate zilei de 1 Martie" înaintat de către Republica Bulgaria, Republica Macedonia,
Lista reprezentativă UNESCO a
Republica Moldova şi România pentru accedere în
patrimoniului cultural imaterial al umanităţii. Vom contribui şi în continuare la protejarea
viabilităţii acestui element în comunităţile purtătoare de patrimoniu.

Preşedinte
Chişinău,

23 februarie 2016

~~arvara BUZILĂ
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CONSENT CERTIFICATE OF THE SOCIETY OF ETHNOLOGY
FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA
The Society of Ethnology from the Republic of Moldova supports entirely the initiative of the
Republic of Bulgaria, Republic of Macedonia, Republic of Moldova and Romania concerning
the nomination of the multinational element "Cultural Practices associated to the first of March"
for inscription on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity.
We are proud that we belong to the millions ofpeople who during one month, from the P 1 to the
31 st of March, or just during several days at the beginning of the month, wear on the neck, on the
hands or on the breast martisoare - beautiful symbols of spring, of friendship and social
cohesion. In February and March, together with the students from different faculties, who want
to experience live the cultural phenomena, we visit the communities that are heritage bearers, in
order to learn about their cultural practices connected with the beginning of spring. We take part
in traditional group works (claca), wherein experienced women show to the youngsters different
techniques and forms of martisoare. We help communities make an inventory ofthese practices
and assess their value. These acts are very important in order to fulfil local inventories of the
Intangible Cultural Heritage. This is how we have got to know closely the values promoted by
means of these practices and bring them in various milieus.
As a result of the activities undertaken during severa! years, in 2015 the Society of Ethnology
has prepared and published the book "Sub semnul Mărţişorului [Under the sign ofthe Martisor]"
(scientific advisor Varvara BUZILA; Chisinau, "Bons Offices" Publishing House, 2015, 100 p.).
It has produced as well a documentary film - "Cultural Practices associated to the first of March
(Martisor)". These materials are freely distributed to bearer communities, schools, NGOs from
this field etc.
In my capacity, as a representative of the Society of Ethnology from the Republic of
Moldova, 1 express the free consent of the communities regarding the support for the
multinational candidate "Cultural Practices associated to the frrst of March", nominated by the
Republic of Bulgaria, Republic of Macedonia, Republic of Moldova and Romania, in order to be
inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
We shall continue to contribute further to preserve the viability of this element in the heritage
bearer communities.
President

