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Proiectul ”Renașterea meșteșugurilor populare autentice – moștenire culturală comună ca 
punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă” – 2SOFT/2.1/113

Obiectivul cercetării:

Inventarierea stării meșteșugurilor tradiționale în arealul proiectului pentru obținerea unui tablou
actualizat referitor la nivelul de conservare a meșteșugurilor tradiționale în această zonă,
elaborarea unor recomandări referitor la valorificare a potențialului meșteșugăresc în general,
cu ulterioară utilizare a informației științifice în cadrul activităților proiectului în special.

Metodologia cercetării: Activitatea de față este rezultatul simbiozei activităților de cercetare „în 
cabinet”, când are loc consultarea surselor bibliografice pentru a stabili nivelul de cercetare a 
subiectului până la abordarea acestuia în cadrul unui proiect transfrontalier. Totodată, în paralel, 
a avut loc elaborarea unui chestionar etnografic complex, care avea ca scop să cuprindă diverse 
tematici pentru obținerea unui tablou amplu, referitor la situația cu meșteșugurile în arealul 
proiectului. 



Proiectul ”Renașterea meșteșugurilor populare autentice – moștenire culturală comună ca punct focal 
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Aria Proiectului:     

Localitățile din 6 raioane din RD Sud a Republicii Moldova:          

Cimișlia, Cahul, Cantemir, Leova, Căușeni, Ștefan Vodă;

Localitățile din județele Galați și Vaslui, România.

Executorii Raportului:

Marina Miron, dr. în istorie, mun. Chișinău

Viorel Miron, dr. în economie, mun. Chișinău

Victor Munteanu, expert-etnograf, mun. Iași, România

Perioada de realizare a inventarierii:  septembrie - decembrie 2020
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Etape de realizare a activității de inventariere:

1. Cercetare „de cabinet” (septembrie 2020): analiza surselor scrise la subiectul cercetării, 
examenarea cadrului legal în domeniul meșteșugurilor tradiționale; 

2. Pregătirea lucrului în teren (septembrie – octombrie 2020): stabilirea contactelor cu 
Direcțiile/Secțiile de Cultură din cele 6 raioane din arealul proiectului, stabilirea itinerarelor;

3. Efectuarea cercetărilor de teren (octombrie – decembrie 2020): în conformitate cu 
itinerarele și orarul stabilit;

4. Redactarea Raportului privind nevoile meșterilor populari și Raportului etnografic „Starea
meșteșugurilor tradiționale în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova și județele
Vaslui și Galați, România” (ianuarie 2021 – martie 2021)



Cartografierea meșterilor populari din Sudul Moldovei pe ambele 
părți ale Prutului

• Identificarea meșterilor populari mai puțin cunoscuți,                                            

• Elaborarea formatului Chestionarului de evaluare a nevoilor meșterilor,

• Efectuarea vizitelor la domiciliul meșterilor populari identificați,

• Colectarea datelor despre meșteșugurile și meșterii populari indentificați,

• Efectuarea sondajului privind nevoile meșterilor populari vizitați,

• Elaborarea Raportului privind rezultatele sondajului,

• Elaborarea Bazei de date comune (Studiului Etnografic),

• Elaborarea sugestiilor pentru curricula viitoarelor instruiri a meșterilor populari 
reeșind din rezultatele sondajului.



Vizitele la meșteri din RD Sud a Republicii Moldova 
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Observații în urma lucrărilor de pregătire a cercetărilor:
• Multe persoane, dintre cele care sunt trecute în liste, sunt deja de o vârstă avansată și nu mai practică activitățile meșteșugărești, (Cavruc Eudochia, s. 

Crihana Veche, rn Cahul, Procoavă Ana, s. Hănăseni, Boișteanu Veronica, Procoavă Valeriu, Lavrinova Veronica s. Vișneovca, rn Cantemir, Elizaveta 
Pronoza, s. Talmaza, rn Ștefan Vodă).

• La câteva persoane lipsesc datele de contact sau numerele indicate sunt deconectate (Ivasenco Elizaveta, Berbec Mădălina, s. Alexandru Ioan Cuză, 
Apărece Eugenia, Luncă Nicolae și Valentin, s. Giurgiulești, Acriș Anastasia, s. Pelinei, Șeremet Dumitru, s. Vadul lui Isac, rn Cahul). Unele persoane nu 
locuiesc în satele menționate (Loghin Ana, Loghin Mihail s. Pelinei, rn Cahul).

• Pe liste sunt trecute persoane, care ocupă funcții de nivel managerial și nu practică, de fapt, meșteșuguri tradiționale, dar în dreptul lor sunt trecute anumite 
activități (Leu Fingolia, Porumbești, rn Cantemir, este conducător artistic al colectivului folcloric „Porumbeanca”).

• Câteva persoane sunt plecate din țară, nu practică activități meșteșugărești (Cauia Simion, s. Cociulia, Postu Viorel, s. Capaclia, rn Cantemir) sau și-au 
schimbat viza de reședință și practică în continuare meșteșugul, dar în altă localitate din alt raion (Sergiu Papuha din raionul Cimișlia a plecat în s. Olănești, 
rn Ștefan Vodă).

• În unele cazuri meșterul popular practică alt meșteșug decât cel înscris în listă (Vâjiianu Elena, Larga Nouă, rn Cahul, Caisân Ana, Pelinei, rn Cahul, Gherța 
Raisa, s. Sadâc, rn Cantemir – nu practică țesut, și confecționare costume tradiționale).

• Listele nu sunt complete, cercetarea de teren a permis identificarea unor persoane, care practică diferite activități meșteșugărești, și care nu se regăsesc pe 
listele Direcțiilor și Secțiilor raionale de cultură, nu sunt antrenați în activități culturale de diferite nivele.

• Alte persoane se ocupă cu îndeletniciri mai puțin tradiționale și nu fac parte din vizorul proiectului în cauză, axat pe selectarea persoanelor, ce practică 
meșteșuguri tradiționale cu utilizarea uneltelor și tehnologiilor autentice.

• Cu ajutorul meșterilor vizitați în unele cazuri au fost  completate Listele cu nume noi (ex. Crețu Tudor, or. Cimișlia).
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Repartizarea meșteșugurilor pe tipuri în RD Sud:



Vizitele la meșteri din județele Galați și Vaslui,  România
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Repartizarea meșteșugurilor pe tipuri în județul Galați:

• Împletituri decorative prin tehnica nodurilor: Pletea Sorina, Galati

• Împâslit (papuci, papusi): Constantinescu Daniela, Galați ( atelier în 
Branistea)

• Pictura naivă: Gheorghiu Ioana, Galați

• Țesut (ștergare, traiste, ii, brâuri): Neagu Elena, Hanu Conachi
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Repartizarea meșteșugurilor pe tipuri în județul Vaslui:

• confecționarea portului popular (ii, poale, cămăși, fote, bundițe): Jurianu 
Alexandra, Pungești; Bulboaca Rodica, Sauca; Țibuleac Didina, Satu Nou; 
Bujor Victoria, Solești; Andronache Marița,Muntenii de Sus.

• țesut (fote, cămăși): Grigoruța Floarea, Solești.

• prelucrarea lemnului (mic mobilier, decoratiuni): Constantinescu Cristian, 
Bârlad.

• pictură naivă (icoane, decor linguri, farfurii, mobilier): Buclea Cristian Petru, 
Bârlad.
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Nivelul de pregătire pentru conexiune cu turism:
• Majoritatea meșterilor au telefoane mobile, pot fi ușor accesați. Practicarea meșteșugului are loc timp de 5 la 40 și 

mai mulți ani, la unii meșteri pe tot parcursul vieții.

• În mare parte meșterii au pasiune din copilărie pentru meșteșugul practicat, în mare parte sunt autodidacți. 

• Doar 9 persoane intervievate din numărul total au făcut studii speciale și încă 2 persoane au făcut cursuri de 
recalificare sau instruiri individuale cu specialiști în domeniul studiat. 

• Gama obiectelor confecționate de meșteri este una largă și datorează nu doar diversității meșteșugurilor practicate, 
dar și iscusinței cu care meșterii îi realizează.

• Uneltele și instrumentele în mare parte sunt autentice, au fost transmise din generație în generație. În fierărie, 
prelucrarea lemnului sau fibrelor vegetale unii meșteri folosesc pe lângă unelte tradiționale și strunguri fabricate sau 
inventate de ei.

• Majoritatea meșterilor au păstrat tehnici bătrânești, dar accesul la internet și alte surse de informare a adus la introducere 
mai multor tehnici de confecționare, în special în domeniul broderiei, croșetării, prelucrării fibrelor vegetale.
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Nivelul de pregătire pentru conexiune cu turism:
• Mare majoritate a meșterilor pot explica funcțiile practice a obiectelor confecționate de ei, în mare parte 

predomină funcționalitatea obiectelor, uzul casnic și utilizarea în decorul intern sau extern al locuinței. 

• Nu toți meșterii sunt pegătiți să explice semnificația elementelor de decor, cei care reușesc să facă acest 
lucru au degrabă o interpretare proprie, care nu are bază de argumentare științifică. În decor predomină 
elemente florale / vegetale, elemente geometrice, iar în țesutul covoarelor, croșetare și broderie se întâlnesc 
și elemente zoo- sau antropomorfe. 

• Latura etnofolclorică, legată superstiții, proverbe, interdicții în practicare diferitor activități meșteșugărești, 
deja este pierdută. Meșterii în mare parte nu sunt pregătiți să ofere informații de acest gen.

• Referitor la utilizarea obiectelor meșteșugărești în ritualurile sărbătorilor tradiționale, au fost obținute mai 
multe informații, în special ele țin de utilitatea practică.

• S-a reușit stabilirea unui număr de meșteri, care nu fac parte din vizorul Direcțiilor / Serviciilor de Cultură din 
Consilii Raionale. În special în localitățile din raionul Leova, cel puțin în cele vizitate în timpul cercetărilor de 
teren, anume Tigheci, Borogani, Tomai și Colibabovca, dar și în raionul Cantemir, în special s. Vișniovca. 
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Analiza SWOT:
Puncte tari Puncte slabe

Prezența unui număr mare de Centre de meșteșugărit în arealul
proiectului, care unesc copiii și tinerii pentru însușirea îndeletnicirilor

Procesul de întreținere / dezvoltare a bazei tehnico-materiale a
Centrelor de meșteșugărit este unul nesatesfăcător

Număr suficient de mare de meșteri, care sunt preocupați de
îndeletniciri tradiționale

Insuficiente resurse financiare, conducătorii Centrelor sunt slab
salarizați

Diversitate etno-culturală mare în partea de sud a Republicii Moldova Lipsa unei structuri, care ar dirija eforturile meșterilor în salvarea
îndeletnicirilor și promovarea acestora în rândul tinerilor și pe piața
națională

Tradiţii meşteşugăreşti bogate şi diverse în această regiune Implicare insuficientă a APL în ceea ce privește soluționarea
problemelor reabilitării meșteșugurilor tradiționale

3 Circuite turistice naționale în RDS Meșteri insuficient instruiți, capacități manageriale reduse în
gestionarea activităților meșteșugărești ca afaceri personale

Relansarea procesului de cercetare fundamental-aplicativă a
meşteşugurilor, artei populare în sudul Republicii Moldova

Cotizații de membru mari la UMPM, geografic amplasată ne avantajos
pentru cei care sunt din sudul Republicii Moldova

Elaborarea de lucrări ştiinţifico-metodice aplicative (cataloage,
enciclopedii pe tehnologii, albume pe domenii meşteşugăreşti cu
materiale de instruire etc.)

Dispariția unui număr mare de îndeletniciri tradiționale casnice nu doar
din uzul casnic cotidian, dar și din lista meșteșugurilor practicate în
sudul Moldovei (ex. prelucrarea lutului)

Pierderea din autenticul meșteșugurilor tradiționale datorită lipsei
continuității activităților transmise de obicei din generație în generație

Lipsa de interes pentru activitățile tradiționale



Proiectul ”Renașterea meșteșugurilor populare autentice – moștenire culturală comună ca punct focal pentru 
dezvoltarea economică și turistică durabilă” – 2SOFT/2.1/113

Analiza SWOT:
Oportunități Amenințări

Crearea Asociației regionale a meșterilor populari din sudul Republicii
Modova

Lipsă unei liste clare de evenimente precum Festivaluri, Târguri și
Expoziții la care meșterii din RD Sud pot participa, evenimente sporadice,
repartizate neuniform pe parcursul anului

Oferirea de suport metodic pentru organizarea micilor întreprinderi
meşteşugăreşti, studierea şi identificarea pieţelor de desfacere interne
şi externe

Inexistența centrelor de perfecționare pentru meșteri, în care ar fi posibil
de însușit arta vânzării, bazele marketingului, bazele utilizării TI,
comunicare pe rețele de socializare, etc.

Asistenţă în organizarea de galerii, târguri şi magazine artizanale Prezența redusă pe rețelele de socializare a meșterilor din sudul
Republicii Moldova și subestimarea acestei resurse drept canal de
vânzare a produselor meșteșugărești

Utilizarea GAL-urilor pentru dezvoltarea activității meșteșugărești Număr mare de persoane tinere emigrate

Existența unui număr mare de Centre meșteșugărești în zona de sud a
Republicii Moldova

Regiunea rămâne o destinaţie apreciată de un număr limitat de turişti
interni și străini

Posibilitatea de a obține subvenții prin intermediul AIPA pentru crearea
de ateliere de meșteșuguri tradiționale (până la 30 mii lei per atelier
pentru 1 an de subvenționare), Regulamentul privind condiţiile,
ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, HG nr. 455 din 21.06.2017.

Puține fonduri, care permit meșterilor obținerea de surse financiare
pentru dezvoltare

Interesul crescut pentru produse ecologice și tradiționale Capacitatea redusă a populației de a procura produse ecologice și
tradiționale
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În loc de CONCLUZII:

• Cercetările de teren au permis lansarea dezbaterii problemei, ce ține de starea meșteșugurilor tradiționale în arealul 
proiectului.

• Astăzi suntem în situația când mare parte de meșteșuguri tradiționale sunt pe cale de dispariție. Toate aceste elemente, 
ce țin de meșteșugurile tradiționale, diversitatea de obiecte şi expresii culturale sunt un imens şi durabil potenţial, pe care 
este posibil să-l pierdem în scurt timp. 

• Unele îndeletniciri meşteşugăreşti practicate pe vremuri în acest areal deja au dispărut, numărul meşterilor populari s-a 
redus drastic şi nu există o cartografiere centralizată a meşteşugurilor, a potenţialului de meșteri populari.

• Puțină atenție se oferă conservării culturii materiale, create de talentul popular. Muzeele înființate în această zonă sunt în 
mare parte inițiative private, lăsate fără suport metodologic, dar și fără cel material.

• Multe particularităţi ale fenomenului tradiţiei populare meșteșugărești deja sunt pierdute. Acest lucru este recunoscut de 
meșterii intervievați și sunt necesare intervențiile specialiștilor din domeniul etnografic pentru asistența în restabilirea 
practicilor bătrânești.
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În loc de CONCLUZII:

• Deşi, astăzi există UMPM, diverse Asociații de profil în mediul rural etc., este dificilă realizarea unor programe de 
valorificare a patrimoniului tradiţional, deoarece acesta nu este văzut ca o prioritate. 

• Nu este conştientizată importanţa păstrării tradiţiilor populare, nu se asigură continuitatea în transmiterea informaţiilor 
seculare meșteșugărești generaţiei tinere. 

• Abordarea pragmatică a îndeletnicirilor tradiționale și includerea acestora în economia națională poate servi în 
ameliorarea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, deschiderea locurilor de muncă, stoparea migraţiei, fiind un izvor nesecat 
de experienţă şi modele pentru instruirea şi educaţia generaţiei în creştere în mediul rural.

• Toate acestea ar putea fi îmbunătățite, dacă ar fi dublate de o dezvoltare continuă a infrastructurii rutiere. În plus, și mult
mai ușor realizabilă, ar fi o promovare susținută a meșteșugurilor, meșterilor și produselor acestora.

• Conservarea și promovarea continuă a meșteșugurilor tradiționale va spori atractivitatea turistică a RD Sud din 
Republica Moldova, județelor Vaslui și Galați din România, diversificarea ofertei turistice locale și va completa imaginea 
autentică a acestor regiuni.

•
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Vă mulţumim pentru atenție!

Dr. Marina Miron, Victor Munteanu

+37379550731 +40770253144

office.adtm@gmail.com mayofield@yahoo.com
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