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Informare  

cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-22 iulie 2021 în Republica Moldova, 
raionul Soroca  

 
Unitatea Administrativ - Teritorialã Județul Vaslui deține în domeniul public Ansamblul 

monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, amplasat în localitatea 
Băcăoani, comuna Muntenii de jos, Județul Vaslui. 
 În vederea restaurării, conservării și punerii in valoare a unei părți din ansamblu, 
Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova, în calitate de aplicant și lider de parteneriat, 
împreună cu Județul Vaslui și Muzeul județean „Ștefan cel Mare” (parteneri) au depus pentru 
finanțare proiectul „STEFAN CEL MARE, COMMON HISTORY-SHARED HERITAGE, SOROCA-
VASLUI” („Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui”), în cadrul 
Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020,prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Priorității 2.1 – Promovarea și conservarea 
patrimoniului cultural și istoric, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea 
patrimoniului istoric. 

Proiectul, depus în 2018, a fost aprobat de către Comitetul Comun de Selecție al 
Programului Operațional Comun România- Republica Moldova, 2014-2020 şi semnarea 
contractului de finanțare de către finanțator, a avut loc în data de 31.03.2021, având codul 
1HARD/2.1/50. 

Implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 24 luni şi începe conform 
contractului de finanțare, cu data de 01.04.2021. 
Obiectivul general al proiectului constă în conservarea și promovarea patrimoniului cultural și 
istoric al județului Vaslui și al raionului Soroca prin restaurarea monumentelor reprezentative 
situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente transfrontaliere menite să 
întărească identitatea culturală locală specifică și dialogul cultural. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• consolidarea relațiilor dintre cele două tări surori, România și Moldova, și continuarea 
dezvoltarii colaborării transfrontaliere îndelungate dintre ele, prin organizarea a două 
festivaluri culturale anuale, unul în orașul Soroca și unul în orașul Vaslui, cu participare 
comună, unde legăturile și moștenirea istorică vor fi evidențiate ca baza solidă pentru 
un parteneriat benefic și o creștere viitoare.   

• executarea lucrărilor de restaurare atât de necesare atât la ansamblul monumental 
”Podul Înalt”, care întruchipează statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, situată în satul 
Băcăoani, județul Vaslui, în termen de 2 ani de la momentul contractării pentru a spori 
potențialul turistic transfrontalier.  

• finalizarea lucrărilor de restaurare necesare la cetatea medievală Soroca, situată în 
raionul Soroca, în termen de 2 ani de la momentul contractării pentru a spori potențialul 
turistic transfrontalier.  

Unul dintre obiectivele specifice preconizate a fi realizate pentru atingerea obiectivului 
general este executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia 
ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Bacaoani, județul Vaslui, pentru a 
îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier. Din cele trei pãrți componente ale ansamblului 
monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza 
grupului statuar cu cele două fântîni arteziene de mari dimensiuni, care se întinde de la limita 
cu drumul național DN 24 până la baza scărilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa 



monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24. Pentru punerea în valoare a 
ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct 
de informare turistică. Toate aceste investiții au drept scop creșterea competitivitãții 
economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui.  
Valoarea totală a întregului proiect propus spre finanțare este de 1,664,118.40 euro,  din 
care: 

- valoarea gestionată de UAT Județul Vaslui-partener 1 în cadrul proiectului(B1) 
este  de 308,417.76 Euro;  

- valoarea gestionată de Consiliul Raional Soroca – lider de proiect (LB) este de 
1,186,330.00 euro; 

- valoarea gestionată de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui partener (B2) este 
de 169,370.64 Euro; 

Valoarea finanțării nerambursabile din ENI este în procent de 90%, respectiv în 
cuantum de 1.497.706,56 EUR. 

Contribuţia eligibilă minimă a Beneficiarului Lider și a Partenerilor este în procent de 
10% din valoarea totală a proiectului, respectiv  în sumă de 166.411,84. 

 
Pe lângă lucrările de restaurare efectuate la monumentul istoric iconic, Județul Vaslui:  
1. Oferă sprijin pentru dezvoltarea materialelor comune transfrontaliere prin furnizarea 
informațiilor necesare prin intermediul secțiunii Cultură. 
 2. Participă la toate evenimentele organizate de Consiliul raional Soroca și Muzeul Județean 
Vaslui Ștefan Cel Mare.  
3. Asigură promovarea și vizibilitatea acestor activități prin organizarea de conferințe de 
presă.  
4. Promovează patrimoniul istoric comun realizând hărți turistice și localizându-le în locațiile 
de trafic intens cu vizibilitate maximă. 

În data de 14.07.2021, Consiliul Raional Soroca a transmis Consiliului Județean Vaslui 
invitația la conferința de lansare a proiectului „Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu 
comun, Soroca- Vaslui”, organizată în data de 22 iulie 2021, în raionul Soroca, Republica 
Moldova, proiect în care Consiliul Județean Vaslui este partener. 

Din partea conducerii Consiliului Județean Vaslui la conferința de lansare a proiectului 
„Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui”, organizată în data de 
22 iulie 2021, a participat domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, Trifan 
Ciprian-Ionuț, care a asigurat partenerii din Republica Moldova de întreaga disponibilitate de 
cooperare în vederea unei bune implementări a proiectului cât și de continuarea colaborării 
dintre județul Vaslui și raionul Soroca pe multiple planuri, spre beneficiul ambelor comunități.   

De asemenea, Domnul Vicepreședinte, Trifan Ciprian-Ionuț, a efectuat o vizită la un 
obiectiv de investiții finanțat de către Consiliul Județean Vaslui în baza Acordului de 
cooperare încheiat în anul 2009 cu raionul Soroca, conform legislației în vigoare din România, 
respectiv cele patru căsuțe construite în tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți ”La 
Dumbravă”, din Raionul Soroca.  

Prezenta informare este în conformitate cu art. 225 alin.(4), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 
 
 

p. Președinte, 
VICEPREȘEDINTE 

                                                       TRIFAN CIPRIAN-IONUȚ 
 
                                                                                                                     


