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Colecţia Maeştri basarabeni din secolul XX include  artişti plastici 

notorii, originari din spaţiul basarabean, care s-au remarcat prin 

opera lor  



2016 - 100 de ani de la nașterea marelui artist plastic

Mihai Grecu. Creația lui Mihai Grecu este

recunoscută și apreciată, tablourile sale se păstrează

în galerii și muzee de prestigiu, fiind menționate în

ediții de specialitate din mai multe țări.

Mihai Grecu este considerat un inovator și o

personalitate complexă, care a revoluționat artele

plastice din Moldova. Pictura lui Mihai Grecu prezintă

interes și prin utilizarea inovațiilor tehnologice.

Tablourile sale Ospitalitate, Recruții, Zi de toamnă,

Cina în câmp, Moara veche și Fetele din Ceadâr-

Lunga au intrat în colecția de aur a picturii

moldovenești.

http://unimedia.info/stiri/Anul-2016-a-fost-declarat-Anul-Mihai-Grecu-

113104.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss







Albumul „Comorile ascunse ale Moldovei” elaborat de

Reprezentanţa Băncii Mondiale în Republica Moldova

http://www.worldbank.org/md Cu suportul Grupului de

iniţiativă „Glasul Tinerilor”

http://youthvoicegroup.wordpress.com Albumul reprezintă

peisajele şi vederil spectaculoase, oglindind frumuseţea şi

istoria Moldovei.

Proiectul „Centrul de promovare a tinerilor”, RO2005/017-

537.01.02.02, finanţat prin Programul de vecinătate România –

Moldova 2004 – 2006, Măsura Nr. 2.1. Fondul Comun al

Proiectelor Mici – Phare CBC 2005, Prioritatea 2.

http://www.asociatia-indeco.ro . Albumul de faţă este un

rezultat al proiectului, implementat de Asociaţia pentru

Integrare şi Dezvoltare Comunitară Iaşi în parteneriat cu

Centrul de Resurse pentru Adolescenţi şi Tineret – Bălţi şi

Asociaţia Consensual Iaşi, în perioada 01.12.2007 –

31.07.2008.

http://www.worldbank.org/md
http://youthvoicegroup.wordpress.com/
http://www.asociatia-indeco.ro/


Albumul de fotografii „Cross Border Pictures” este

realizat prin proiectul „Cross Border Pictures”,

finanţat prin Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3

„Promovarea activităţilor people to people”, cod MIS-

ETC 945.

ww.ro-ua-md.net; http://libruniv.usarb.md/

ww.ro-ua-md.net
http://libruniv.usarb.md/




Frumusetea şi unicitatea Ţării noastre









Am o casă printre ramuri

Am un sat întreg de 

neamuri,

Am un codru, o 

câmpie

Am un grai ce-mi place 

mie.

Am un plai ca din 

poveste,

Altul mai frumos nu este.

El mi-i drag până la stele

Şi pân dincolo de ele.

Grigore VIERU. Acum şi un 
veac. Ch. : Ed. Litera,2000





Proiectul transfrontalier - „Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul” MIS 

ETC 2317.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. 

Partenerii proiectului transfrontalier trilateral cu genericul „Să ne păstrăm trecutul

pentru a ne crea viitorul”: Consiliul Judeţean Suceava şi Muzeul Bucovinei

(România), Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi (Ucraina) 

şi Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi (Republica Moldova). În cadrul

proiectului au fost realizate patru cataloage ilustrate care vizează portul popular, 

mobilierul, textilele de interior şi ceramica din colecţiile de etnografie ale muzeelor

din Suceava, Cernăuţi şi Bălţi. 

http://www.ro-ua-md.net

http://www.ro-ua-md.net/
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