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INVITAȚIE 

Prin prezenta, vă invităm să participați la evenimentele informative organizate de către Asociația 

Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din RM (ANTREC Moldova) în cadrul Proiectului 

ALECTOR (Rețelele de cooperare între actori a mai multor nivele pentru a avansa standardele de 

calitate în turismul de patrimoniu la nivel transfrontalier):  

17.06.2016 - Conferința de presă cu ocazia implementării proiectului ALECTOR (Anexa 1.) 

18.06.06.2016 – 20.06.2016 – Lansarea traseului turistic ”Pomul vieții” (Anexa 2.) 

Importanța acestor evenimente ține de promoverea noii viziuni asupra  creării ofertelor turistice axate 

pe valorificarea și promovarea patrimoniului cultural material și imaterial al țării. 

Traseu de patrimoniu ”Pomul Vieții” circumscris comunicării prin simboluri, cuprinde 10 locații 

turistice diferite: muzeu, vinarie, cetate, mânăstire, popas turistic, peisaj arheologic, pensiune turistică 

rurală, centru cultural, vinotecă. În locațiile selectate simbolurile căutate sunt esențiale. Ele exprimă 

atât creativitatea, cât și generozitatea poporului nostru. Aceste comori vor fi văzute în diferite ipostaze 

consacrate de tradiție în muzee și în case, vor fi gustate, băute, dar și preparate, vor fi admirate ca 

lucrări de artă, dar și create. Turiștii vor participa la descoperirea semnificațiilor lor, ca niște adevărați 

căutători de comori spirituale. Fiecare dintre aceste locații pune accentul când pe toate trei simboluri: 

pomul vieții, pâinea și vinul de ritual, când pe unul sau două dintre ele, cu activități care trimit la 

elogierea cadrului natural și la triumful vieții.   

În țările partener, participante în proiectul ALECTOR, ”Pomul Vietii” este numit   

δέντρο της Ζωής/Hayat Ağacı/Дървото на Живота/Древо Життя/სიცოცხლის ხე/Tree of Life și 

reprezintă unul din simbolurile principale pentru cultura nostră  și a altor popoare europene. 

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass media.         

Participarea este gratuită. 

Ținând cont de numărul limitat de locuri disponibile, se va aplica principiul primul venit – primul 

servit! 

Vă rugăm să confirmați pînă la data de 15.06.2016 participarea la evenimente printr-un mesaj la adresa 

electronică antrec@moldova-tourism.md, cu indicarea numelui și prenumeului participantului, 

companiei/asociației/instituției pe care o reprezintă, precum și a datelor de contact (telefon, e-mail).  

 

Cu deosebit respect, 

Svetlana Lazăr 

Președinte ANTREC Moldova 


