
REPUBLICA MOLDOVA

consiliul raional sоrоса
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Dосчmепtе privind justificarea аdорйгii Deciziei Consiliului Raional ,,Cu privire la арrоЬаrеа
proiectului

"Rеstачrаrеа Muzeului de Istorie gi Etnografie din municipiul Soroca - Сепtrч cultural istoric de
promov.rre а identitalii rominegti din Jinutul Sorocii" 9i а cheltuielilor се rечiп Consiliului Raional

Soroca in cadrul acestui proiect.

Data constituirii
Тоиl file - 1/

2019
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stimate domnule presedinte-

Serviciul Proiecte lnvestilionale din cadrul Aparatului Pregedintelui Raionului Sоrоса, foaga

si fie inclus ре ordinea de zi а Consiliului Raional proiectul deciziei:

Cu privire la арrоЬаrеа proiectului "Rеsичrаrеа Muzeului de Istorie ;i EtnogTafie din
municipiul Soroca - Centrul cultural istoric de рrоmочаrе а identitatii rominegti din finutul
Sorocii" 9i а cheltuielilor се revin Consiliului Raional Soroca in cadrul acestui proiect.

Cu respect,

Tatiana Robu,
qef Serviciu Proiecte Investilionale

Dlui Muntean Ghenadie
PreEedinte al raionului Soroca
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proiect de decizie

REPI]BLIсA MoLDovA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la арrоЬаrеа proiectului
"Restaurarea Muzeului de Istorie gi Etnografie din municipiul Sоrоса - Сепtrчl culfural istoric de

рrоmочаrе а identiйlii rominegti din Jinutul Sorocii" 9i а cheltuielilor се revin Consiliului Raional
Sоrоса in cadruI acesfui рrоiесt".

Consiliul Raional Soroca intrunit in gedinlЁ ordinari ре data de
Luind in dezbateri:
Ехрuпеrеа de motive din nota informativi la proiectul "Restaurarea Мчzечlчi de Istorie Ei
Etnografie din municipiul Sоrоса - Centrul culfural istoric de рrоmочаrе а identitilii rominegti din
linutul Sorocii" qi а cheltuielilor се revin Consiliului Raional Soroca in cadrul acesfui proiect,
prezenвt de Serviciul Proiecte Investilionale пr din 2019;

Rapomll de specialiиte al Serviciului de Asistenta Juridici пr._ din 20l9;

Avind in vedere:
- Avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanle 9i administrarea patrimoniului.
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvolйrea sociali, счltчrаlД educalie, sport ýi tineret

in conformiиte сч:
- Dесйiа Consiliului raional Soroca пr. 20124 din 26 octomЫie 2017 privind aprobarea

inlelegerii de Соореrаrе iпtrе Judelul Suceava din Romdnia gi Raionul Soroca din Republica
Moldova;

- inlelegerea dc Соореrаrе iпtге Judepl Suceava din Rominia 9i Raionul Soroca din Republica
Moldova semnat la Suceava la data de 27.03.20l 8.

In temeiul:
- arl. 4З alin.l lit.(), art. 53 alin. 1 lit.(p) al Legii privind administralia publici locali (пr. 436-

XVI din 28.12.2006) cu modificirile gi completirile ulterioare, Consiliul Raional Sоrоса

DECIDE

l. Se арrоЬi proiectul "Restaurarea Muzeului de Istorie gi Etnografie din municipiul Soroca -
Centrul cultural istoric de рrоmочаrе а identitilii romAnegti din Jinutul Sorocii", саrе

urmеаzi sa fie promovat la fiпапlаrе in cadrul ProgTamului de fiпапРrе Cultuй
,,Consиntin Brincugi", derulat de Ministerul репtru RomAnii de Pretutindeni cu durata

implemenйrii de doi ani;

2. Se арrоЬi cheltuielile legate de proiectul "Rеstачrаrеа Muzeului de Istorie 9i Etnografie din

municipiul Soroca - Сепtrчl cultural istoric de рrоmочаrе а identitalii romineqti din Jinutul
Sorocii". duрё cum чrmеаz а:

LtOП5lLlUi"г.., _ ' .l0ffL,.

F,outu,,le.6j "Ф./f
|,rr,сТ,оф_,Щ



- Vаlоаrеа totali а proiectului este iп sumi de 644 029.00 roni;
- Contribulia Consiliului Raional Soroca, la imрlеmепиrеа proiectului constifuie 5 7о din

suma totala 9i este de З2.201.45 rопi.

3. Se арrоЬi реrsоапеlе responsabile (соmропепlа Grupului de Lucru) pentru

elaborarea/implementarea proiectului "Resйurarea Muzeului de Istorie qi Etnografie din
municipiul Soroca - Centrul cultural istoric de рrоmочаrе а identiti{ii romineqti din finutul
Sorocii", in urmatoarea соmропепtа: Robu Tatiana, coordonator proiect; Mip Elena,
expert tehnic; Leqan Lilia, conиbil;

4. Se арrоЬё Acordul de соlаЬоrаrе prezentat in апех5, саrе face раrtе integranta din рrеzепИ
decizie;

5. Se imputemice;te heqedintele Raionului Sоrоса, Dl. Ghenadie Muntean sa semneze:

5.1. Acordul de соlаЬоrаrе iпtrе Consiliul Raional Sоrоса Ei Muzeul Bucovinei, Judepl
Suceava, Rominia in vederea implemenйrii proiectului "Rеstачrаrеа Muzeului de Istorie 9i

Etnografie din municipiul Sоrоса - Centrul cultural istoric de рrоmочаrе а idcntiйtii
romine;ti din finutul Sorocii";
5.2. Anexa пг.5, "Angajament privind contribulia рrорriе а soliciиntului" din

Documenиrul aferent acordirii de fiпапфri nerambursabile 20l9, in cazul in саrе proiectul

"Restaurarea Muzeului de Istorie qi Еtпоgrаfiе din municipiul Sоrоса - Centrul cultural

istoric de рrоmочаrе а identiйlii rominegti din Nordul RepuЫicii Moldova" va fi desemnat

caýtigator in cadrul sesiunii de fiпапlаrе 20l9.
6. Prezenta decizie se aduce la сuпо;tiпф рuЫiсi рriп рчЫiсаrеа ре site-ul oficial al

Consiliului Raional ъцм,.sоrоса.огg,md ýi totodata se comunica рriп transmiterea copiilor:
- Oficiului Teritorial Soroca а Cancelariei de Stat а Republicii Moldova;
- Preqedintelui Raionului Sоrоса;

- Direcliei Finante Soroca;
- Serviciului Proiecte Investilionale.

Coordonat:

AviZat

ЕlаЬоrаt :

Ghenadie Muntean, Preqedinte al raionului Sоrоса

Vladimir Niculi Vicepre;edinte al rаiопчlчi Soroca

Maria Istratii, ýef interimar Directia Finanle

Stela Zabrian, sесIеtаrчl Consiliului Raional

Tatiana Robu, ýef Serviciu Proiecte Investilionale
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Noti informativi

,,Restaurarea Muzeului de,,,";;:i ill}lЪ:ТЖ:i ffi i:;T::L"u _ c"n,-t cultural istoric de

рrоmочаrе а identitilii romineqti din Jinutul Sorocii" 9i а cheltuielilor се revin Consiliului Raional
Sоrоса in cadrul acestui proiect".

Consiliul Raional Soroca intenlioneazi si promoveze la fiпапlаrе proiectul
"Reslaurarea Muzeului de Islorie qi Еtпоgrаfiе diп muпiсiрiul Soroca - Сепtrul cultural
istoric de proпovare а ideпtitdlii rоrпdпеsti diп |iпutul Sorocii ", in cadrul Programului de

fiпапlаrе Culttгa - ,,Constantin BrДncuqi" prin Ministerul репtrч RomAnii de Pretutindeni
care acordё fiпап!йri nerambursabile prin intermediul mai multor рrоgrаmе, саrе sprijini
activitali deStinate romrinilor de peste hоtаrе.

Urmare а cooperirii intre Consiliul Raional Soroca 9i Consiliul Judegean Suceava s-a
identificat nevoia de implementare а acesui proiect cultural, care sй vizeze promovarea
istoriei noastre соmчпе. Раrtепеr iп cadrul acesfui proiect este Muzeul Bucovinei din
municipiul Suceava, Rominia.

Аsфl, obiectivele sресфсе ale proiectului se rфrd la:
-Consolidarea relaliilor de parteneriat gi соlаЬоrаrе iпге Raionul Soroca 9i JudeEul Suceava
in domeniul cultural, protejйrii gi revitalizйrii tradiliilor Ei obiceiurilor romineqti;
-Restarrrarea casei avocatului Ghendler. element al ansamblului architectural istoric.
Muzeul de Istorie 9i Etnografie din oraqul Sоrоса, Republica Moldova;
-Рrоmочаrеа meEteEugurilor romAneEti tradilionale vechi (оlЁritul, tesutul. prelucrarea
lemnului) рriп expunerea colec{iilor de valoare acumulate de citre Muzeul de Istorie gi

Etnografie Sоrоса, Republica Moldova qi Muzeul Bucovinei Suceava, Rominia;
-Сrеstеrеа aпactivitilii апsаmЫului architectural istoric, Muzeul de Istorie gi Etnografie din
oraqul Soroca сu filialele Cetatea Soroca si Luminarea Recunoqtinlei qi а Muzeului
Bucovinei Suceava, Rominia;

Activitalile principale ale proiectului se rеfеri la restaurarea Muzeului de Istorie Ei
Etnografie din municipiul Soroca, - principala facilitate сulturаli din оrаЕ qi rmul din cele
mai mari mtzее din regiunea de Nord а Republicii Moldova. Proiectul de rеsйчrаrе
prevede valorificarea patrimoniului construit gi mobil al muzeului, creind condilii pentru

pДstrarea qi expunerea fondului muzeistic din perioada interbelicД in сопfоrmiИtе cu
rigorile muzeograГrei contemporane.

Actualmente, circa 60% dintre exponatele de valoare ехсерliопаlй а muzeului sчпt

expuse in condilii nesatisйcitoare in Cetatea Soroca sau sunt depozitate ýi nu sunt

accesibile publicului. Vаlоrifiсаrеа patrimoniului care-l deline Muzeul de Istorie qi

Etnografie, cu filiala Cetatea Sоrоса, monument istoric de valoare na{ionali (restaurata in
2012-20|5 cu fonduri еurорепе) Se poate face la moment рriп rеStаrгffеа uneia dintre cele

dой сlёdiri-mопчmепt din cadrul complexului Muzeului, Ei апumе а Casei Avocatului



Ghendler cu statut de monument al пr, 2629 in registrul monumentelor Republicii
Moldova, ocrotite de stat (Compartimentul Zona de Nord), саrе in prezent este

nefunclionali, rrnde vor fi create condiliile necesare de expunere, promovare qi pistrare а

patrimoniului istorico - счltшаl.
Рriп realizarea proiectului чоm stopa nivelul inalt de degradare а Casei Avocatului

Gendler, monument istoric arhitectural gi vom reda aspecful inilial interbelic care ча fi
gestionat de institulia muzeului qi va сrеа condilii optime de соlаЬоrаrе cu alte entitйli
culturale gi reprezentanli ai sectorului creativ din tаrа ýi de peste hotarele цirii.

Proiectul va dura 2 ani qi presupune rеstачrаrеа clйdirii Casei Avocatului Ghendler,
сrеаrеа чпоr noi expozilii cu impact transfrontalier in creqterea valorii Muzeului de Istorie
qi Etnografie din municipiul Sоrоса са institulie cultural gtiinlifici, qi аr contribui la

рrоmочаrеа paginilor necunoscute din istoria neamului rominesc din linutul Sorocii din
perioada interbelicй 191 8- 1944, саrе а dat neamului rоmiпеsс mai multe personalitili
remarcabile.

Prin activitalile prevаzute in proiect se urmareýte сrеаrеа unor "punli" peste Prut:
intilniri ale specialigtilor muzeografi din Republica Moldova @aionul Soroca, municipiul
Soroca) qi Rominia (Judegul Suceava, municipiul Suceava), рrесчm gi acliuni comune:
organizarea expoziliilor itinerante in municipiul Soroca, muzeul Muzeul de Istorie qi

Etnografie, Republica Moldova qi municipiul Suceava, muzeul Bucovinean, RomAnia cu
exprrnerea pieselor arheologice de ре ambele maluri ale Prutului, coleclii de unelte
megteEugiregti се ilustreazd viala tArgului Soroca qi Suceava, coleclie de о rаri valoare de

covoare, laicere, scoa4e qi piritare confec{ionate in а doua jumitate а secolului al ХЖ -
inceputul sec. ХХ, coleclie de cosrume nalionale ЬёrЬйtеqti qi femeieqti din perioada 1920-

1944.
intilnirile cu partenerii din Rominia qi punerea in aplicare, iп comun, а actiunilor

planificate - plesuprrne contacte directe iпtrе oameni, colaboriri in urmа сirоrа se aýteapta

rezultate cu mari implicatii asupra teoriei privind originea соmчпй а locuitorilor din bazinul
mij lociu al Prutului.

Tatiana Robu,
qef, Serviciu hoiecte.[лvestilionale
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Raionul soroca
consiliul Raional sоrоса
Nr._din _

Anexa пr. l

la decizia consiliului raional soroca
пr. din ]0l9

Judetul Suceava

Muzeul Bucovinei
Nr. din

AсOR.LDE_сOLAB(шARE

I. Pir{ile

l.Consiliul Raional Sоrоса, cu sediul in municipiul Soroca, strada ýtefan cel Маrе пr. 5,

municipiul Sоrоса, cod poqtal 3000, tel. (373) 2З0 22058, fax (37З) 2З0 22098, rерrеzепtаt de

Domnul Gheпadie Мчпtеап, in calitate de preqedinte,

Sl

2.Мчzечl Bucovinei, cu sediul in strada ýtefan cel Маrе пr.33, Suceava, cod роgиl 720003, tel.

02З0l2lб 439, fax 02З0l52Z 979, reprezenиt de Dоmпчl Constantin Emil Ursч, iп calitate de

director general,

denumite in continuare pi4i,
au Sиbilit de соmчп асоrd Sa colaboreze pentru imрlеmепиrеа, iп bune conditii, а proiecfului

"Restaurorea Muzeului de Istorie ;i Еlпоgrаfiе diп muпiсiрiul Soroca - Сепtrul cultulal iýtoric
de proпovare а ideпlild|ii rоmапе$i din Tiпutul Solocii".

II. Obiectul acordului:
Implementarea in parteneriat а proiectului uRestaurarea Мuzеului de Islorie qi EtпograJie diп

пuпiсiрiul Soroca - Сепtrul cultural istoric de рлолпоvаrc а ideпlitdlii roпaпe$ti diп liпйul
Sorocii" in perioada l5 septemЫie 20l9 - 15 septembrie 202l, avind urmitoarele obiective

specifice:

l

il
}

ib,



l. Consolidarea relaliilor de parteneriat;i соlаЬоrаrе intre Raionul Soroca;i Judepl Suceava in
domeniul cultural , а protejirii qi revitalizirii tradiliilor;i obiceiurilor romAne9ti;

2. Crearea Сепtrчlчi culfural istoric de promovare а identitЁlii rominegti din finutul Sorocii рriп
rеstачrаrеа Casei avocatului Ghепdlеr, element al ansamblului architectural istoric al Muzeului de

Istorie ;i Etnografie din municipiul Soroca, RерuЫiса Moldova;
3. Рrоmочаrеа obiceiurilor 9i tradiliilor, megteEugurilor romine;ti рriп organizarea expoziliilor
itinerante de б zile in municipiul Soroca, Muzeul de Istorie gi Etnografie, Centrul Cultural Istoric,
Republica Moldova gi б zile in municipiul Suceava, Muzeul Bucovinei, Rominia сч ехрчпеrеа

colecliilor de valoare счltчrаl istoricй din perioada interbelica, acumulate de ambele muzeie;

4. Рrоmочаrеа paginilor necunoscute din istoria neamului rоmiпеsс din 1inutul Sorocii din
perioada iпtегЬеliсi l9l 8- 1 944, саrе а dat пеаmчlчi rominesc mai mчltе personalitali remarcabile,

рriп organizarea Sesiunii de comuniciri cu participarea а lб oameni de 9tiinla, mчzеоgrаfi de la
institutiile раrtепеrе cit Ei din alte institulii din acest domeniu din 1irilo раrtепеrс;
5. Diveгsificarea ofertelor turistice, сrеstеrеа atractiviйlii traseului turistic nalional, ChiEiniu -
Orheiul Vесhi-Sоrоса, partea de Nord а Republicii Moldova qi а traseului turistic transfronиlier
Moldova (Cetatea Soroca) - Rominia (Ceиtea Suceava), creat in rezultatul implementДrii
proiectului "Bijuterii medievale, Ceйlile Hotin-Soroca-Suceava" .

ПI. Obliga(iile piiфlor:
consiliul Raional sоrоса:
- Promoveazi proiectul la fiпапlаrе nerambursabili in cadrul hoglamului Culturi - "Сопsипtiп
Brincugi", finantat de Ministerul репtrч RomAnii de Pretutindeni;

- Semneazi Сопtrасful de fiпапIаrе, in caliиte de beneficiar al fiпап!Ёrii, lider de рrоiесt;
- Deruleazi qi implementeaza toate activitйlile proiectului, respectiv:

- Аsigurё managementul activitalilor, realizeazб achiziliile previzute in cadrul

proiectului, efectueaza rapoartele tehnice qi fiпапсiаrе;

- Оrgапiешl gedinle de evaluare Ei planificare, identifici riscurile ;i elaboreazi
acliuni de diminuare а lor;

- Colaboreazё cu partenerii in vederea asigurДrii grupului 1inйparticipanlilor
proiectului;

- Asiguri, рriп intermediul bugetului proiectului, toate chelfuielile legate de

activitalile prevazute in сеrеrеа de finanlare;

- Asiguri organizarea expoziliilor itinerante in municipiul Soroca, Muzeul de Istorie

qi Etnografie, Centrul Счltчrаl Istoric, Republica Moldova gi in municipiul Suceava,

Muzeul Bucovinei, Rominia;
- Organizeazi Sesiunea de соmuпiсiri cu раrtiсiраrеа а lб oameni de ;tiinlй,

muzeografi de la instifuliile раrtепеrе cat ýi din alte institulii din acest domeniu din

фrilе рапепеrе;
- Organlzeazd activitilile de informare 9i publiciиte, elaboreaza materialele

informative.



Muzeul Вчсочiпеi:
- Asigura spatiul репtrч dеsЙЕчrаrеа expoziliei cu exponate acumulate de Muzeul de

Istorie gi EtnogTafie din Municipiul Soroca ре durаИ de б zile, in condilii
corespunzatoare la Muzeul Bucovinei;

- Contribuie la selectarea qi оrgапizаrеа deplasйrii participanlilor din Judepl Suceava
la activitiцile proiectului desйqurate in raionul Sоrоса, Сопfеriпр de Lansare,
sesiunea de comunicare, sedinle de evaluare/planificare, Сопfеriпlа de inchidere;

- Asigura organizarea unei expozilii de б zile la Muzeul de Istorie gi Etnografie din
municipiul Sоrоса, prezenta unui ghid ре dчrаи dеsй9чrЁrii expoziliei.

- Menline lеgitчга cu beneficiarul fiпапцirii, in vederea implementЁrii activiйiilor
proiectului;

- Contribuie la еlаЬоrаrеа mаtеriаlеlоr informative qi participi la promovarea si
vizibilitatea proiectului qi а finanlatorului;

IV. Dцrаtа acordului:

Acordul este valabil de la data semnirii Ei рiпd la l5.09.2021

Prezentul acord а fost incheiat in 3 exemplare originale, cite un ехеmрlаr pentru fiесаге parte ýt un

exemplar репtrч Finanlator.

consiliul Raional
Soroca

Preqedinte,
Ghenadie Мчпtеап

Мчzечl
вцсочiпеi

Dirесtоr General,
constantin Emil ursu


