
HRISOAVE BASARABENE ȘI ALTE DOCUMENTE ISTORICE 

DIN SEC. XIX / Early 19
th

 Century Bessarabian Charters and Historical Documents 

 

Durata proiectului    23 luni (01 noiembrie 2017 – 30 octombrie 2019) 

Scopul proiectului Conservarea și restaurarea colecției “Hrisoave basarabene” din cadrul secției 

Cartea veche și rară a BNRM. 

Conservarea, restabilirea și realizarea expoziților atractive, utilizând 173 

Hrisoave basarabene, păstrate de către Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova (BNRM). 
 

Obiectivele 

proiectului 

 Inventarierea colecției Hrisoavelor dasarabene (1812-1917) pentru 

conservarea și protecția ulterioară; 

 Evaluarea detaliată a stării fizice a Hrisoavelor dasarabene; 

 Aplicarea procedurilor de conservare la colecția de Hrisoave basarabene; 

 Crearea unui mediu sigur pentru depozitarea și / sau afișarea colectării de 

Hrisoave basarabene; 

  Organizarea evenimentelor promoționale legate de Hrisoavele 

basarabene. 

 

Finanțator Ambasada SUA în Republica Moldova, Fondul Ambasadorilor pentru 

Conservare Culturală 

Volumul de finanţare 55350 USD 

Manager de proiect Director de proiect – dna Elena Pintilei, director BNRM 

Manager de proiect – dna Aliona Tostogan, prim vice-director BNRM, 

președintele Asociatiei Obștești „Liga Bibliotecarilor din Republica 

Moldova „Alexe Rau” 

Coordonator de proiect – dna Mariana Kiriakov, specialist principal, secția 

Dezvoltare instituțională 
 

Participanți de 

proiect 

Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova “Alexe Rău” 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetăriii al Republicii Moldova 
 

Descrierea 

proiectului 

 

Scopul proiectului este de a conserva, restabili și realiza expoziții atractive, 

utilizând 173 Hrisoave basarabene, păstrate de către Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova (BNRM). Ele reprezintă o colecție unică de documente 

care reflectă viața ecomomică, politică și culturală a Republicii Moldova, 

parte a patrimoniului cultural tipărit al Republicii Moldova. Hrisoavele sunt 

publicate în prima parte a secolului al XIX-lea, iar hârtia utilizată pentru 

producera lor are o vechime de 200 de ani, cu semne evidente de 

descompunere, degradare, cu urme a activităţii nefaste a insectelor. Din 

cauza fragilității documentelor de patrimoniu și a stresului fizic zihic care 

provine de la schimbarea mediului în timpul expunerii, BNRM este nevoită 

să limiteze accesul la documentele date pentru public, cercetători și iubitorii 

de carte. În urma unui tratament corespunzător,   după efectuarea 

procedurilor de restaurare şi expunerea în mobilier special cu condiții de 



microclimă, Hrisoavele basarabene sunt accesibile publicului  în noua zonă 

de expoziții, deschiderea cărei a avut loc în 2018. 

La inaugurarea Proiectului a participat Exelenţa Sa Dl James D. Pettit, 

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. 

 

Rezultatele obținute  200 “Hrisoave basarabene” restaurate; 

 25+ bibliotecari specialiști instruiți în domeniul prezervării în cadrul a 

2 ateliere cu specialiștii Bibliotecii Congresului SUA și a 1 mese 

rotunde cu specialiștii Bibliotecii Naționale a Republici Moldova (75 

participanți, 4 traineri internaționali); 

 Obținerea informaţiilor complexe privind  conservarea patrimoniului 

documentar; 

 Promovarea patrimoniului în general şi a patrimoniului mobil al 

Bibliotecii Naționale; 

 Acumularea experienţei necesare în domeniul  organizării spațiilor 

expoziționale speciale și expunerea documentelor de valoare; 

 Dotarea cu condiționere (3), umidificatoare (3), hidrometre (2) și 

aspirator (1) pentru secția Carte veche și rară; 

 Dotarea cu mobiler expozițional a secției Carte veche și rară; 

 Dotarea cu cameră de dezinfecție (1), сutter (1) și aspirator (1) al 

Centrului tehnic de conservare și restaurare a documentelor . 

 

Activități organizate - Atelierul „Politica de prezervare a colecțiilor de documente”. 

Trainerii atelierului: Nancy Lev-Alexander și Alan Haley, Direcția 

de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, 

or. Washington D.C., SUA. 

- Atelierul „Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea 

documentelor vechi”. 

În calitate de formatori au fost:  Dan Paterson, Senior Book 

Conservator şi Susan Peckham, Senior Paper Conservator, Direcția 

de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, 

or. Washington D.C., SUA.  

 

Promovarea 

proiectului 

Biblioteca Națională expune colecția restaurată de hrisoave basarabene. 

Disponibil:  

https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-expune-colectia-restaurata-de-

hrisoave-basarabene-7967_1068773.html?fbclid=IwAR3J-

XWb2qE3xu_5mM57wcOwOqi0N0v-

tbR5fcOn4LqVvvQ3IDcBK9ZP65U(Accesat 27.11.2019). 

Circa 200 de hrisoave basarabene au fost restaurate cu ajutorul Ambasadei 

SUA în R. Moldova. Disponibil: 

https://www.moldpres.md/news/2019/10/11/19008126(Accesat 

27.11.2019). 

Circa 200 de documente unicat care reflectă viața Basarabiei din perioada 

țaristă – 1812-1918 au fost restaurate la Biblioteca Națională. Publicul va 

avea acces la acte. Disponibil: 

https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-expune-colectia-restaurata-de-hrisoave-basarabene-7967_1068773.html?fbclid=IwAR3J-XWb2qE3xu_5mM57wcOwOqi0N0v-tbR5fcOn4LqVvvQ3IDcBK9ZP65U
https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-expune-colectia-restaurata-de-hrisoave-basarabene-7967_1068773.html?fbclid=IwAR3J-XWb2qE3xu_5mM57wcOwOqi0N0v-tbR5fcOn4LqVvvQ3IDcBK9ZP65U
https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-expune-colectia-restaurata-de-hrisoave-basarabene-7967_1068773.html?fbclid=IwAR3J-XWb2qE3xu_5mM57wcOwOqi0N0v-tbR5fcOn4LqVvvQ3IDcBK9ZP65U
https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-expune-colectia-restaurata-de-hrisoave-basarabene-7967_1068773.html?fbclid=IwAR3J-XWb2qE3xu_5mM57wcOwOqi0N0v-tbR5fcOn4LqVvvQ3IDcBK9ZP65U
https://www.moldpres.md/news/2019/10/11/19008126


https://radiochisinau.md/circa-200-de-documente-care-reflecta-viata-

basarabiei-din-perioada-tarista--18121918-au-fost-restaurate---

96610.html?fbclid=IwAR0SuI2ZCmHgXFDJL67lTsZsYA6xjBUOdedGx

WmTaEtEMeDOyE47yoVLOHE(Accesat 27.11.2019). 

Cosovan, Veronica. Proiectele culturale: oportunitate pentru implementarea 

politicilor de prezervare. Disponibil: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14-21_3.pdf(Accesat 

27.11.2019). 

Cosovan, Veronica. Acte basarabene în limba română din perioada țaristă // 

FUNCŢIONARUL PUBLIC. – 2019. -  Nr. 22 (563). - P. 12.  

Atelierul “Politica de prezervare a colecțiilor de documente”, 21-23 martie 

2018.  Disponibil: 

//https://www.facebook.com/search/top/?q=atelier%20biblioteca%20congre

sului%20sua&epa=SEARCH_BOX. 

Atelierul "Țehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor 

vechi", 4-7 decembrie 2018. Disponibil: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=atelierul%20biblioteca%20congre

sului%20sua&epa=SEARCH_BOX. 

 

-  

 

 
 

Atelierul „Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor vechi. 

În calitate de formatori au fost Dan Paterson, Senior Book Conservator şi Susan Peckham, Senior 

Paper Conservator, Direcția de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, 

or. Washington D.C., SUA.  

https://radiochisinau.md/circa-200-de-documente-care-reflecta-viata-basarabiei-din-perioada-tarista--18121918-au-fost-restaurate---96610.html?fbclid=IwAR0SuI2ZCmHgXFDJL67lTsZsYA6xjBUOdedGxWmTaEtEMeDOyE47yoVLOHE
https://radiochisinau.md/circa-200-de-documente-care-reflecta-viata-basarabiei-din-perioada-tarista--18121918-au-fost-restaurate---96610.html?fbclid=IwAR0SuI2ZCmHgXFDJL67lTsZsYA6xjBUOdedGxWmTaEtEMeDOyE47yoVLOHE
https://radiochisinau.md/circa-200-de-documente-care-reflecta-viata-basarabiei-din-perioada-tarista--18121918-au-fost-restaurate---96610.html?fbclid=IwAR0SuI2ZCmHgXFDJL67lTsZsYA6xjBUOdedGxWmTaEtEMeDOyE47yoVLOHE
https://radiochisinau.md/circa-200-de-documente-care-reflecta-viata-basarabiei-din-perioada-tarista--18121918-au-fost-restaurate---96610.html?fbclid=IwAR0SuI2ZCmHgXFDJL67lTsZsYA6xjBUOdedGxWmTaEtEMeDOyE47yoVLOHE
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14-21_3.pdf
https://www.facebook.com/search/top/?q=atelier%20biblioteca%20congresului%20sua&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=atelier%20biblioteca%20congresului%20sua&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=atelierul%20biblioteca%20congresului%20sua&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=atelierul%20biblioteca%20congresului%20sua&epa=SEARCH_BOX


       

 

 


