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privind aprobarea "ldentity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)"
(ldentitate si memorie o abordare multietnici transfrontalieri), a cheltuielilor legate de proiect
si de aprobare a acordului de asociere intre UAT - Municipiul lagi, Consiliul Raional Telenesti si
Primdria Municipiului Soroca din Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului lagi, in gedin!a extraordinard din data de 18.05.2018
Av6nd in vedere:

"
r'

initiativa Primarului Municipiului lagi prin expunerea de motive la proiectul de hotdrire;

referatul de specialitate nr. 496201 1 5.05.201
E u ro

8 intocmit de cdtre Direclia Proiecte

pene.

r'

prevederile Ghidului Programului Operational Comun Rom6nia - Republica Moldova
Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale si protejarea patrimoniului istoric,
Prioritatea 2.1 - Promovarea si conservarea patrimoniului cultural si istoric.

/
r'

Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile 9i completSrile ulterioare;

art. 36 9i art 115, alin.1, lit. b. din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd
locald. republicatd.

ART 1. Se aprobd proiectul "ldentity and memory - a multiethnic cross border approach
(IDMO)" (ldentitate 9i memorie o abordare multietnici transfro ntalieri) in vederea finantdrii
acestuia in cadrul Programului Operational Comun Romdnia - Republica Moldova Obiectivul
tematic 3: Promovarea culturii locale si protelarea patrimoniului istoric, Prioritalea 2.1 Promovarea si conservarea patrimoniului cultural si istoric.

ART 2. Se aprobd acordul de asociere intre UAT - Municipiul lagi, Consiliul Raional Telenesti gi
Primdria Municipiului Soroca din Republica Moldova in vederea implementdrii in comun a
proiectului. conform Acordului de asocrere anexat, care face parte integrantd din prezenta hotdrAre
(Anexa 1)

ART 3. Se aprobd valoarea totalS a proiectului "ldentity and memory - a multiethnic cross border
approach (IDMO)' de 1.666.380 Euro (7.767.830,37 lei) conform Anexei 2, parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

ART 4. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sd semneze Acordul de asociere si toate
celelalte acte necesare oblinerii finanldrii si implementdrii proiectului "ldentity and memory - a
multiethnic cross border approach (IDMO)' (ldentitate si memorie o abordare multietnice
tra nsfro ntalierd) in numele Municipiului lasi, in calitate de lider de proiect.
ART 5. Prezenta hotdrAre se va comunica de citre secretarul Municipiului lasr in vederea ducerii
sale la indeplinire:

-

Directia Proiecte Europene,
Directia GeneralS Tehnicd gi Dezvoltare;
Direc{ia Generali Economicd gi Finanle Publice Locale.

ART 6. Prezenta hotd16re va fi adusi la cunogtinta publicd prin afigare la sediul C.L. al Municipiului
laqi. Aducerea la cunogtinta publicd a prezentei hotirdri va fi asiguratd de Centrul de lnforma{ii
pentru Cetiteni.
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Nr. 49620/ 15.05.2018

REFERAT DE SPEGIALITATE
privind aprobarea "ldentity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)"
(ldentitate gi memorie o abordare multietnici transfronta lieri), a cheltuielilor legate de proiect
si de aprobare a acordului de asociere intre UAT - Municipiul lasi, Consiliul Raional Telenesti si
Primdria Municipiului Soroca din Republica Moldova
AvAnd in vedere.

.

prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operational ENI Romania Republica Moldova 2014 - 2020, Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale si
protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Promovarea si conservarea patrimoniului

cultural si istoric;
necesitatea implementdrii unui proiect care sd contribuie substantial la promovarea si
conservarea patrimoniului cultural si istoric tra nsfrontalier;
. solicitdrile de incheiere a unui acord de asociere intre Municipiul lasi, Consiliul Raional
Telenesti si Primiria Municipiului Soroca din Republica Moldova
s-a elaborat cererea de finan{are aferentd proiectului ,,ldentity and memory - a multiethnic cross
border approach (IDMO)" (ldentitate si memorie o abordare multietnicd transfrontalierd), in cadrul
Programul Operational Comun Rom6nia - Republica Moldova Obiectivul tematic 3: Promovarea
culturii locale si protelarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Promovarea si conservarea
patrimoniului cultural si istoric in Consiliul Raional Telenesti si Primdria Municipiului Soroca din
Repu blica Moldova.

.

Proiectul ,,ldentity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)" (ldentitate gi
memorie o abordare multietnici transfrontalierd), este elaborat pe Programul Operational
Comun RomAnia - Republica Moldova Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale si
protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Promovarea si conservarea patrimoniului cultural
si istoric si isi va derula activitdtile in lagi, Telenesti qi Soroca din Republica Moldova.
Obiectivul general il reprezintd dezvoltarea cooperdrii tra nsfronta liere prin promovarea mostenirii
socio-culturale comune si consolidarea relatiilor tra nsfrontaliere prin crearea unui Centru cultural

multietnic, reabilitarea lvluzeului Telenesti si a Parcului Mihai Eminescu din Soroca dar si
lmbundtSlirea cunoasterii reciproce prin organizarea de proiecte culturale si artistice comune pe
fiecare parte de frontierd, pentru o perioadd de 24 de luni.
De asemenea, proiectul prevede imbundtSlirea calitdtii vietii persoanelor din zona programului prin
urmdtoarele misuri specifice:

.
.

o
.
.

conservarea, promovarea sr dezvoltarea identitdtii comunitd\rlor culturale din Moldova
(Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a RomAniei) si Republica Moldova;
infiintarea unui Centru Cultural Multietnic in lasi, unde vor exista puncte de lucru comune
ale comunitetilor culturale,
organizarea unui Festivalul Multietnic Transf ronta lier;
dezvoltarea unei cercetiri in domeniul minoritdtilor tra nsfrontaliere si
elaborarea unui Plan Comun in materie de valorificare si promovare a patrimoniului istoric si
cultural.

Aceste m5suri vor contribui activ si comun la dezvoltarea economicd si culturald durabild a
regiunilor de pe ambele pdrti ale frontierei comune. Prin urmare, obiectivul general lncurajeazd si
dezvoltd cooperarea transfrontalierd intre institutii cu acelasi domeniu de activitate, pun6nd
accentul pe cooperarea culturali dincolo de frontierele geografice si culturale in ceea ce priveste
crealiile de artd si arta. Se urmdreste consolidarea treptate a relatiilor dintre oameni si institutiile
culturale implicate in dezvoltarea proiectului. Proiectul va conduce la crearea si dezvoltarea unui
mediu de cooperare culturald, a unui dialog intercultural activ, a unei re{ele de comunicare si
cooperare culturald intre institu{iile de culturS, a schimburilor transfronta lie re culturale si artistice.
Comunicarea dintre instituliile culturale si consumatorul public va fi, de asemenea, stimulati si
incurajatd, cu o imbundtdtire vizibild a valorilor culturale comune in ambele regiuni rmplicate in
acest proiect.

Perioada de implementare a proiectului ,,ldentity and memory - a multiethnic cross border
approach (IDMO)" este de 24 luni, bugetul proiectului este in valoare de 1.666.380 Euro
(7.767.830,37 lei), inclusiv TVA, bugetul UAT - Municipiul lasi este in valoare de 'l .300.000 Euro
(6.059.950 lei) din care cofinantarea de la bugetul local in valoare de 130.000 Euro (605.995,00
lei)

in vederea depunerii in parteneriat a proiectului ,,ldentity and memory - a multiethnic cross
border approach (IDMO)" (ldentitate gi memorie o abordare multietnici tra nsfronta lieri)
este necesare supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului lasi, a cererii de
finantare si acordului de asociere.

Director Direclia Proiecte Europene
Beatrice FOTACHE
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Direc(L lmplementare Strategie de Dezvoltare Urband
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ANEXA 2

la Proiectul de HotdrAre privind aprobarea proiectului ,,ldentity and memory - a multiethnic
cross border approach (IDMO)" (ldentitate 9i memorie o abordare multietnicd
transfrontalieri) si de aprobare a acordului de asociere intre UAT - Municipiul lasi, Consiliul
Raional Telenesti si Primiria Municipiului Soroca din Republica Moldova

Valoare estimati (in
Euro) si procent
Valoarea totala a contribtniei U.E. soltcitatc

Valoare estimata (in lei)
clrrs lnloroLrro ma 2018

1.499.742 (90%l

6.991.047,32

1.170.000 (70,21%)

5.453 955,00

164.952 (9,9%)

768 923,74

164 790 (9,89%)

768 168,58

166.638 (10%)

776.783,03

130 000 (7,80%)

605.995,00

orin cererea de finantare
3ontr butie U.E

pt

[.lun]c p

u

lontributie U.E. pt. Partener

lasi (lder de pro ect)

1 (Consiliul Raional

feleneQti, Republica Moldova)

lontributie U E. pt Partener 2 (Prim5ria lvlunicipiului
Soroca, Republica Moldova)

Valoarea totala a contributiei fiecdrui partener
Municiplul asi (lider de proiect)
Partencr 1(Cons

Partener

2

lu

Raional lelenest, Republica Mo dova

)

(Primdria Municipiului Soroca, Republica

18 328

(1 ,10o/o)

85 435.97

18.310 (1,10%)

85 352.06

1 666 380 (100%)

7 767 830,35

Moldova)

Valoare totale proiect

Director Direclia Proiecte Europene
Beatrice FOTACHE
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Direclia lmplementare Strategie lntegrati de Dezvoltare Urbani
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Anexa 1 la Proectul de Hotdrare prvrnd privind aprobarea proectului "ldentity and memory - a
multiethnic cross border approach (IDMO)" a cheltuieliior legate de proiect si de aprobare a acordului
de parteneriat intre Mun cipiul lasi, Consiliului Raiona Telenesti si Primaria lVlunicipiu ui Soroca

ACORD DE ASOCIERE

irurRe
MUNICIPIUL IASI,
CONSILIULUI RAIONAL TELENESTI
9r

PRIMARIA MUNICIPIULUI SOROCA

ACORD DE ASOCIERE

incheiat la data de

1

.

intre,

Municipiul la9i, cu sediul in lasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat
prin domnul Mihai Chirica, in calitate de primar,

2.

Consiliul Raional Telenesti, cu sediul in Telenesti, str Renasterii nr.
C.l.F 1007601005556, reprezentatd prin Diana Manoli, Presedinte,

3.

Primaria Municipiului Soroca, cu sediul in Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 5, C.l.F.
1007601001514, reprezentati prin Victor SAU, Primar,

9,

SI

denumite in cuprinsul Acordului de asociere, perti.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea pertilor, in conformitate cu dispoziliile Legii
administraliei publice locale nr. 21512001, republicati, in vederea solicitdrii de finantare
nerambursabild in parteneriat pentru prorectul "ldentity and memory - a multiethnic cross
border approach (IDMO)".

Capitolul

ll.

Drepturile $i obligatiile

pi4ilor

Art.2 (1) Pe(ile au drepturi egale qi se obligi fiecare, in parte, sd depune toate diligentele
pentru solicitarea de finantare nerambursabile in parteneriat pentru proiectul "ldentity and
memory

- a multiethnic cross

border approach (IDMO)". in vederea reahzarii scopului

propus, fiecare parte va intreprinde urmetoarele.

(1). Municipiul lasi prin Directia Proiecte Europene:

-

igi

d; acceptul asupra implementerii proiectului sus-menlionat;

- elaboreazd cererea de finantare gi toatd documentatia necesar5 pentru depunerea proiectulur,
conform Ghidului Solicitantului, inglobAnd documentele suport puse la dispozitie de cetre ceilalti
Parteneri (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate etc.)

-

asigurd logistica Ei resursele umane in vederea elabor5rii depunerii si implementdrii
proiectului "ldentity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)".

(2). Consiliul Raional Telenesti:

-

iEi

-

elaboreazd toata documentatia aferenti Muzeului Telenesti, necesari pentru depunerea

di

acceptul asupra implementerii proiectului sus-mentionat

proiectului, conform Ghidului Solicitantului, (Proiect Tehnic, Studru de Fezabilitate/Documentatie
de Avizare Lucreri de lnterventie etc.)
- asigure resurse umane in vederea depunerii si implementirii proiectului sus-mentionat.

(3). Primaria Municipiului Soroca:
- iEi de acceptul asupra implementdrii proiectului sus-mentionat

- elaboreazi toate documentalia aferentd Parcului Mihai Eminescu din Soroca,

necesara

pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, (Proiect Tehnic, Studiu de
Fezabilitate/Documentatie de Avizare Lucriri de Interventie etc.)
- asigurd resurse umane in vederea depunerii gi implementarii proiectului sus-mentionat.

Capitolul lll. Durata Acordului de asociere
Art.3. Prezentul Acord de asociere se incheie pe o perioade de 7 ani, incepAnd de la data
semn5rii, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul pe4ilor.

Capitolul lV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adi{ional cu
consimtdmintul pd(ilor. P5(ile vor adapta Acordul de asociere corespunzdtor noilor
reglementdri legale intervenite ulterior incheierii actului 9i careia ii sunt aplicabile.

Capitolul V. incetarea Acordului de asociere
Art.5. Prezentul Acord rnceteazd.

a)

la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b)

prin acordul expres gr neechivoc al Pa(ilor concretizat printr-un document scris;
Denuntarea unilaterale este acceptate in cazul in care una din P6(i nu igi poate indeplini
oricare dintre obligaliile sale din cauze de

fo(i

majord pe o perioadi mai mare de 30 de zile.

Capitolul Vl. Clauze speciale
Art.6(1) Pe(ile gi/sau reprezentantii legali ai acestora declare cA au puterea gi autoritatea de a
semna gi executa acest Acord, precum gi de a duce la indeplinire obligatiile asumate prin
acesta. Acest Acord a fost aprobat 9i incheiat in mod valabil de cetre
obligalie valabild 9i ferm5 a acestora, conform prevederilor sale.

pi(i

gi reprezinti o

Art.6(2) Toate neintelegerile aperute intre pa(i Tn legeture cu executarea gi interpretarea
prezentului Acord se vor soluliona pe cale amiabile.

Art.6(3) Dispozi{rile Acordului se aplica cu respectarea legislatiei in materie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Acord, in 3 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
parte semnatarS.

Municipiul laQi
Primar
Mihai Chirica

Consiliul Raional Telenesti
Presedinte
Diana Manoli

Primaria Municipiului Soroca
Primar
Victor SAU

