14.06.2016

COMUS – Acțiuni
Soroca, Republica Moldova

Lista acțiunilor Planului de Referință conform Obiectivelor specifice
O1 – Conservarea integrate a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban
A1. Instituirea zonei istorice a orașului și a zonei de protecție aferente (procedură în curs de desfășurare)
A2. Formarea unității responsabile de gestiunea patrimoniului cultural construit în cadrul primăriei
A3. Crearea registrelor monumentelor locale
A4. Crearea fondului local pentru patrimoniul cultural
A5. Revitalizarea zonei Decebal cuprinsă între străzile Ștefan cel Mare și Maria Cebotari
A6. Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca
A7. Reabilitarea clădirii colegiului “Mihai Eminescu”, fostul gimnaziu de fete ”Domnița Ruxanda”
A8. Reabilitarea ”Palatului Zemstvei”
A9. Reabilitarea complexului Spitalului Raional
A10. Reabilitarea Vilei Aleinicov cu conversie în centru cultural / de agrement

O2 – Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional
A11. Reabilitarea bibliotecii “Mihail Sadoveanu”
A12. Amplasarea plăcilor informative pe clădirile istorice
A13. Proiect pilot de reabilitare a unei case tradiționale moldovenești cu conversie funcțională parțială
A14. Amplasarea panourilor de orientare în limbile de circulație internațională în spațiul public
A15. Crearea unui centru de informare turistică în cadrul APL
A16. Organizarea a noi trasee turistice
A17. Organizarea ”Festivalului Romilor”

O3 – Un oraș multicultural atractiv pentru viață și muncă
A18. Asigurarea unei guvernanțe inclusive in oraș
A19. Reabilitarea falezei Nistrului și a spațiului public adiacent în zonă pietonală.
A20. Reabilitarea ”Pieții Libertății” în scuar pietonal
A21. Reabilitarea scuarului palatului culturii
A22. Amenajarea peisagistică a 6 pârâie
A23. Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală
A24. Instalarea camerelor de supraveghere în spațiul public

O4 – O economie competitivă susținută de diverse activități
A25. Elaborarea unei politici locale de susținere a micului business condus de proprietari
A26. Reabilitarea fabricii de textile “Dana”
A27. Elaborarea politicii de co-finanțare pentru restaurarea patrimoniului cultural construit
A28. Reabilitarea cinematografului “Dacia”
A29. Reabilitarea fostului ”Hotel Urban” în unitate de cazare

O5 – Participarea civică și implicare crescută în rândul locuitorilor
A30. Organizarea unei Mese Rotunde cu autoritățile locale și proprietarii de monumente istorice
A31. Organizarea atelierelor și a programelor educaționale în școli și colegii pentru promovarea patrimoniului cultural
A32. Digitalizarea bazelor de dare despre patrimoniul cultural
A33. Cercetare academică despre patrimoniul cultural
A34. Elaborarea politicilor locale de locuire

PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 1
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Instituirea zonei istorice a orașului și a zonei de protecție
aferente (procedură în curs de desfășurare)

Locația

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Instituirea oficială a zonei istorice protejate a orașului.

Provocările Acțiunii

Soroca trece printr-o procedură complexă de înregistrare a zonei sale
istorice.
Granițele zonei protejate și cele ale zonei tampon de patrimoniu sunt în
prezent stabilite de către instituțiile locale și naționale competente. Până la
adoptarea documentelor relevante, doar unele clădiri izolate sunt protejate,
dar nu poate fi asigurată o conservare integrală.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective

Să finalizeze procesul obținerii statutului de Oraș Istoric (centru istoric protejat)
Să promoveze conceptul de conservare integrată și reabilitare în rândul
locuitorilor și autorităților
Elaborarea de reglementări și de monitorizare a intervențiilor în zona istorică

Perioadă, prioritate și risc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2017



Risc: Angajamentul autorităților locale

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Municipalitatea Orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Academia de Științe

Participare

Rezidenți, organizații culturale

Surse de finanțare
Estimarea costului total și
sursele de finanțare

Fără costuri

Rezultate așteptate
Rezultate și impact

Statutul de zonă protejată este stabilită până la mijlocul anului 2017.
Sunt elaborate noile reglementări pentru zona istorică.

Sursele de informare
Instituțiile administrative
Datele de contact ale instituției
de administrare

Alte surse de documentare

Imagini suplimentare

Municipalitatea Orașului Soroca, Ministerul Culturii
Domnul Grigore GUTU
Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca
Ștefan cel Mare 5, oficiul 412
Tel: +373 23023236
E-mail : ggutu@mail.ru

PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 2
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Formarea unității responsabile de gestiunea
patrimoniului cultural construit în cadrul primăriei

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Crearea unei unități
patrimoniului cultural

Provocările Acțiunii

În prezent, în cadrul primăriei nu există nici o unitate specializată pentru a
gestiona patrimoniul cultural (inclusiv patrimoniul construit). Noua
substructură ar trebui să fie responsabilă pentru managementul ariilor
protejate,redactarea reglementărilor supravegherea intervențiilor asupra
monumentelor etc.

administrative

responsabile

de

gestionarea

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective

Să fie instituită Direcția pentru Patrimoniu Cultural din Municipiul Soroca
Să fie dezvoltate capacitățile profesionale ale experților locali pentru un bun
management al patrimoniului.

Perioadă, prioritate și risc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018



Risc: Angajamentul autorităților locale, lipsa de experți locali

Actori Cheie
Principalii actori implicați

Municipalitatea Orașului Soroca
Ministerul Culturii

Participare

Experții locali, organizații de cercetare și culturale

Surse de finanțare
Costuri totale estimate și
surse de finanțare
Rezultate așteptate

Fără costuri

Rezultate și impact

Surse de informare
Instituțiile administrative
Datele de contact ale instituției
de administrare

Unitatea de gestionare responsabilă este creată până la jumătatea anului
2018.
Este creat Comitetul local de experți pentru administrarea proiectelor legate de
patrimoniu

Municipalitatea Orașului Soroca, Ministerul Culturii

Domnul Grigore GUTU
Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca
Ștefan cel Mare 5, oficiul 412
Tel: +373 23023236
E-mail: ggutu@mail.ru
Domnul Sergius CIOCANU
Șef Departament Patrimoniul Cultural al Ministerului Culturii
(+373 22) 234 029
sergius.ciocanu@mc.gov.md

Alte surse de documentare

Imagini suplimentare

PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 3
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Crearea registrelor monumentelor locale

Locația

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Elaborarea unor registre locale ale monumentelor pentru a completa
registrul național și pentru a include și alte categorii și tipuri de clădiri, situri
protejate.

Provocările Acțiunii

Registrul național al monumentelor existent este axat în principal pe clădiri
cu arhitectură deosebită. Există, însă și multe clădiri de tip tradițional rural și
situri, care sunt foarte vechi și cu o deosebită importanță asupra identității,
dar nu sunt în categoria patrimoniului. Este important să fie luate în
considerare aceste case pentru politicile urbane ulterioare, ca și alte forme
de patrimoniu, cum ar fi clădirile industriale.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective

Să completeze registrele existente cu clădiri suplimentare.
Să fie stopată demolarea și să fie conservate casele vechi tradiționale
moldovenești.
Să fie creat un clasament al monumentelor și să fie stabilite reglementări
specific pentru fiecare categorie.

Perioadă, prioritate și risc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018



Risc: Angajamentul autorităților locale

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Municipalitatea Orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Academia de Științe

Participare

Rezidenți, organizații culturale

Surse de finanțare
Costuri totale estimate și
surse de finanțare

2000 euro
Capital inițial disponibil: 400 euro
Finanțare externă: 1600 euro

Rezultate așteptate
Rezultate și impact

Alte clădiri și monumente sunt afișate în categoria monumente până la
mijlocul anului 2018
Sunt elaborate reglementări noi și clasificare a monumentelor
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la valorile locale și tradiții în
rândul locuitorilor și a autorităților.

Surse de informare
Instituțiile administrative
Datele de contact ale instituției
de administrare

Alte surse de documentare

Imagini suplimentare

Municipalitatea Orașului Soroca, Ministerul Culturii

Domnul Grigore GUTU
Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca
Ștefan cel Mare 5, oficiul 412
Tel: +373 23023236
E-mail : ggutu@mail.ru

PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 4
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii:Crearea fondului local pentru patrimoniul cultural
Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Crearea unui fond local în cadrul bugetului orașului, în scopul asigurării
gestiunii și reabilitării patrimoniului construit.

Provocările Acțiunii

Proiecte de reabilitare necesită o finanțare corespunzătoare.
Municipalitatea ar trebui să asigure fondurile necesare de la bugetul local
pentru aceste scopuri și pentru sprijinirea proprietarilor de clădiri istorice
care sunt dispuși să reabiliteze, dar nu dispun de fonduri suficiente. Ar
trebui create politici de cofinanțare speciale pentru a asigura o alocare
echilibrată a acestor mijloace.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective

Să fie stabilit un fond local pentru patrimoniu, în cadrul bugetului local.
Să fie garantată cofinanțarea proiectelor de reabilitare a patrimoniului, pentru
a sprijini proprietarii de clădiri istorice
Să fie reduse numărul de clădiri degradate cu …% până în 2025.
Să fie asigurată finanțarea pentru o gestionare a patrimoniului durabil și
pentru punerea în aplicare a politicii necesare și a măsurilor administrative.

Perioadă, prioritate și risc

Imediat Termen scurt Termen Mediu Termen lung


Period: Septembrie 2017 – Iunie 2020



Risc: Angajamentul autorităților locale, lipsa de fonduri locale

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Municipalitatea orașului Soroca

Participare

Experți locali, organizații de cultură și cercetare

Surse de finanțare
Costuri totale estimate și
surse de finanțare

Fără costuri

Rezultate așteptate
Rezultate și impact

Fondul pentru Patrimoniu este stabilit până la mijlocul anului 2020.
Este creată și implementată o politică locală pentru co-finanțare și suport
pentru proprietarii interesați de proiect.
Numărul de clădiri reabilitate este mărit cu …%

Surse de informare
Instituțiile administrative
Datele de contact ale instituției
de administrare

Municipalitatea orașului Soroca

Domnul Grigore GUTU
Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca
Ștefan cel Mare 5, oficiul 412
Tel: +373 23023236
E-mail : ggutu@mail.ru
Domnul Nicolae BULAT
Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie al orașului Soroca,
consilier în cadrul Consiliul Primăriei orașului Soroca.
Tel: +373 69323734, +37323022264
E-mail: ncbulat@gmail.com

Alte surse de documentare

PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 5
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Revitalizarea zonei Decebal cuprinsă între străzile
Ștefan cel Mare și Maria Cebotari

Locația

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Elaborarea unei politici urbane și a unui regulament pentru revitalizarea
zonei istorice Decebal

Provocările Acțiunii

Amplasarea urbană a străzii Decebal, situată între cetatea medievală și vila
Oleinicov și mărginită de către străzile Bănulescu-Bodoni și Chișinăului,
este cea mai veche regiune a orașului Soroca. În perioada medieval,
această zonă avea cel mai probabil un caracter comercial datorită locației
sale pe „Drumul Vechi” care lega cetatea cu capital Principatului Moldova,
Suceava. Pe parcursul secolului al XIX-lea, această zonă a fost populate de
către evrei, care ulterior au emigrat. La moment, casele din această zonă
se găsesc într-o situație deplorabilă, numeroase fiind demolate sau
abandonate. Locatarii acestei zone sunt majoritatea foarte săraci și nu au
posibilitatea îngrijirii locuințelor lor. Rețeaua străzii și specificul arhitecturii
tradiționale sunt unice și ar trebui să fie tratate corespunzător.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective

Reabilitarea integrată a modelului urban medieval vechi și transformarea în
una dintre principalele atracții istorice ale orașului.
Promovarea obiceiurile locale și meserii în case tradiționale.
Intensificarea activităților comerciale și de servicii în case istorice prin
conversia funcțională a caselor existente.
Promovarea turismului local și servicii de cazare de tip rural.
Integrarea zonei în „Circuitul turistic moldovenesc medieval”
Implementarea revitalizării participative și a parteneriatului public-privat.

Perioadă, prioritate și risc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.



Risc: Disponibilitatea fondurilor publice, dezacordul rezidenților,
probleme de proprietate

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Raionul Soroca
Municipalitatea orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
ONG-uri locale
Proprietarii

Participare

Rezidenții, investitori private, ONG-uri locale.

Surse de finanțare
Costuri totale estimate și
surse de finanțare

Contribuția financiară inițială: 10%=5000
Contribuția financiară a municipalității: 10%=5000
Contribuția financiară a raionului: 10%=5000
Co-finanțarea externă: EU 70%=35000
Bugetul total estimat: 50,000 euro

Rezultate așteptate
Rezultate și impact

Politica locală și regulamentul pentru zona de proiect este creat până în
anul 2020.
Stoparea degradării și demolării modelului urban vechi și a clădirilor cu
80%.
Conversia funcțională și diversificarea activităților.
Sporirea veniturilor locuitorilor cu 30%.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la valorile locale.
Zona de proiect reabilitată până în 2025, va fi una dintre principalele atracții
ale orașului.
Surse de informare
Instituțiile administrative
Datele de contact ale instituției
de administrare

Municipalitatea orașului Soroca, Ministerul Culturii

Domnul Vladimir CALDARE
Specialist Relații cu Publicul, Primăria orașului Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

Alte surse de documentare

Imagini Suplimentare

Ilustrarea potențialului „Drum moldovenesc medieval”: râul Nistru – Cetatea – Vechiul Oraș Moldovenesc
(strada Decebal) – vila Aleinicov – Dealul Romilor

PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 6
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii:Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca

Locația

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Recondiționarea / reabilitarea celor două clădiri ale Muzeului de Istorie și
Etnografie și a sit-urilor acestora înconjurătoare.

Provocările Acțiunii

Muzeul dispune de doua clădiri principale, fosta farmacie care datează din
1934 și vila urbană adiacentă, ambele sunt monumente istorice. Vila este
operațională, dar într-o stare proastă, iar clădirea farmaciei este deteriorată
și închisă. Prin urmare, aproximativ 40% din exponatele muzeului sunt
stocate într-un depozit și nu sunt accesibile publicului.
Muzeul este una din principalele clădiri culturale ale orașului și o importantă
instituție culturală regională; găzduiește expoziții permanente și temporare,
precum și evenimente culturale în dependență de posibilitate. Curtea
muzeului are potențialul de a găzdui expoziții și activități în aer liber. Cu
toate acestea, din cauza condiției fizice precare și a lipsei de fonduri
disponibile, expozițiile și oportunitățile de activități sunt foarte limitate și sunt
păstrate în mare parte pe linia de plutire de entuziasmul extraordinar și
eforturilor personalului de conducere.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective

Perioadă, prioritate și risc

Consolidarea patrimoniu imaterial / construit și activități culturale în oraș.
Creșterea spațiului expozițional și activități culturale ale muzeului.
Creșterea veniturilor instituției și numărul de vizitatorilor;


Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung



Period: Iunie 2018 – Iunie 2021.



Risc: Disponibilitatea fondurilor publice.

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Raionul Soroca – autoritate coordonatoare
Municipalitatea orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Muzeul de Istorie și Etnografie

Participare

Rezidenți, organizațiile culturale și de tineret vor fi consultate public.

Surse de finanțare
Costuri totale estimate și
surse de finanțare

Capitalul financiar inițial: 10% (70,000 euro)
Contribuția financiară a consiliului raional: 20% (140,000 euro)
Co-finanțare externă: EU 30% (49,000 euro)
Bugetul total estimat: 70,000 euro

Rezultate așteptate
Rezultate și impact

Facilitarea renovării pentru oraș-pilot până în anul 2021.
Spațiul de expoziție a crescut cu 60%.
Numărul de vizitatori a crescut cu 200%.
Numărul de angajați a crescut cu 10.
Complexul obține aspectul și culoarea inițială.

Surse de informare
Instituțiile administrative
Datele de contact ale instituției
de administrare

Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism

Domnul Nicolae BULAT
Director al Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca
Tel: +373 69323734, +37323022264
E-mail: ncbulat@gmail.com
Domnul Grigore BUCATARU
Șef Secție Cultură
Consiliul Raional Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

Alte surse de documentare

Imagini Suplimentare

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 7
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumireaacțiunii: Reabilitarea clădirii Colegiului „Mihai Eminescu”

Imagine

Locație

Descrierea generală a Acțiunii
Sumar

Reabilitarea clădirii fostului gimnaziu „Domnița Ruxanda” în cadrul
complexului colegiului „Mihai Eminescu”

Provocări

Complexul Colegiul pedagogic constă din mai multor clădiri din diferite
perioade. Fosta școală "Domnița Ruxanda" este un monument istoric
deosebit de valoros cu arhitectura specifica, cu finisaje și detalii deosebite.
Fosta clădire a jandarmeriei este într-o stare deplorabilă și prezintă pericol
pentru locuitorii din apropiere. Fostul liceu "Xenopol" este singura clădire
operațională, dar încă într-o stare nesatisfăcătoare (infrastructură și sistem
de canalizare deficitar). De asemenea, complexul dispune și de un cămin
spațios, construit în perioada sovietică, care este încă funcțional.
Toate clădirile se confruntă cu probleme sanitare și sunt insuficient utilizate.
Unele camere sunt într-o stare foarte proastă și pot prezenta pericol pentru
elevi. Numărul elevilor este de 420.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Reabilitarea edificiului istoric de importanță națională
Obiective

Sporirea accesului la învățământ superior pentru studenții locali
Atragerea studenților din orașele din apropiere
Diversificarea programelor educaționale
Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung

Termeni, prioritate și riscuri


Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023.



Risc: Disponibilitateafondurilorpublice

Actorii-cheie
Principaliiactoriimplicați

MunicipiulSoroca
MinisterulCulturii
MinisterulEducației
MinisterulDezvoltăriiRegionaleșiConstrucțiilor
Colegiul Pedagogic „MihaiEminescu”

Participare

Rezidenți, studenți, organizațiile culturale șicele de tineret vor fi consultate
public.

Surse de finanțare
Costul total estimative
șisursele de finanțare

Input financiarestimativ: 260,000 eur
Input financiar al municipalităţii: 75,000 eur
Co-finanţare externă: 910,000 eur
Investitori privaţi: 75,000 eur
Buget estimativ total: 1,3 mil. Eur.

Rezultateașteptate
Rezultateși impact

Facilitățirenovatepentruorașul-pilot pânăîn 2013
Un nou program educațional permanent șitemporar
Numărul de elevi majorat cu 50%
Venitulinstituției majorat cu 200%

Surse de informare
Organizații administrative
Detalii
de
contact
ale
organizațiilor administrative

Altesursedocumentare

Imaginisuplimenatre

Ministerul Educației
Tatiana VISNIOVAIA
Director Colegiului Pedagogic „MihaiEminescu”
Tel: +373 69644256
E-mail : t.visniovaia@yahoo.com

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 8
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Reabilitarea „Palatului Zemstvei”

Locație

Imagine

Descrierea general a Acțiunii
Sumar

ReabilitareaPalatuluiZemstveiși
parculuiadiacentadministrațieiorășeneștișiceleiraionale

Provocări

Palatul Administrativ (Palatul Zemstvei) a fost construită între anii 18691876 și a găzduit diverse funcții administrative: oficiul registrului, centrul
administrativ al județului, al Guberniei Basarabia, etc. Astăzi, clădirea este
într-o stare deplorabilă, cauza fiind incendiile și apele subterane.

a

Clădirea a trecut prin mai multe proceduri de privatizare și alte tranzacții și,
prin urmare, în prezent, este proprietatea privată a companiei "MagistralaNistru". Principala provocare a autorităților și a proprietarilor este de a defini
o formă de parteneriat public-privat pentru a restabili clădirea pentru a
găzdui ulterior administrația orășenească și cea raională.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Obiective

Retrocedarea și reabilitarea sediului administrativ istoric al orașului și raionului
Identificarea unei soluții pentru a se permite folosirea clădirii și a parcului
adiacent
Stoparea deteriorării unui monument de importanță națională

Termeni, priorităteșirisc

ImediatTermenscurtTermenmediu

Long term



Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023.



Risc: Disponibilitateafondurilorpublice

Actori-cheie
Principaliiactoriimplicați

MunicipiulSoroca
MinisterulCulturii
MinisterulDezvoltăriiRegionaleși a Construcțiilor
MinisterulMediului
Compania “Magistrala-Nistru”

Participare

RezidențiiSorocii

Surse de finanțare
Costul total estimative
șisursele de finanțare

Input financiarestimativ:
Input financiar al municipalităţii:
Co-finanţare externă:
Investitori privaţi: Companiaproprietar
Buget estimativ total: 2 mil. Eur.

Rezultatepreconizate
Rezultateși impact

Facilitățirenovatepentruorașul-pilot pânăîn 2013

Surse de informare
Organizații administrative

“Magistrala-Nistru” SRL, Municipiul Soroca

Detalii
de
contact
ale
organizațiilor administrative

Mircea Moldovan, director
+373 69112313

Altesursedocumentare

Imaginisuplimentare

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 9
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Reabilitarea complexului Spitalului Raional

Imagine

Locație

Descrierea generală a Acțiunii
Rezumat

Reabilitarea complexului spitalului raional și a sitului adiacent

Provocări

Fostul spital raional, construit între 1891-1893 de către arhitectul A.
Bernardazzi, în prezent Spitalul Raional Soroca, este format din câteva
clădiri amplasate pe malul Nistrului pe o parcelă de 1,32 hectare. Este de
mulți au considerat cel mai valoros monument arhitectonic al orasului.
Clădirile au suportat doar lucrări minore de reparație, cum ar fi schimbarea
unor ferestre și alte intervenții cosmetice punctuale și sunt, în general, într-o
stare proastă. Parcul înconjurător are nevoie, de asemenea, de lucrări de
reparație și întreținere.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Obiective

Reabilitareacomplexuluiistoric al spitalului
Creștereacalitățiișidiversificăriiservicilormedicale

Termeni, prioritateșirisc

Imediat

Termen Scurt Termen Mediu



Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023.



Risc: Disponibilitateafondurilorpublice

Termen Lung

Actori-cheie
Principaliiactoriimplicați

RaionulSoroca – proprietarulterenului
MinisterulCulturii
MinisterulSănătății
MinisterulDezvoltăriiRegionaleși a Construcțiilor

Participare

Residents, health and social assistance organizations, public institutions,
private investors

Surse de finanțare
Costul total estimative
șisursele de finanțare

Input financiar (MinisterulSănătății): 20%
Input financiar al municipalităţii: 5%
Input financiar al raionului: 10%
Co-finanţare externă: EU 65%
Buget estimativ total: 5 mil. Eur.

Rezultateașteptate
Rezultateși impact

Facilități renovate pentruorașul pilot pânăîn 2023

Surse de informare
Organizații administrative

Consiliul rational al Sorocii

Detalii de contact ale
organizațiilor administrative
Altesursedocumentare

Imaginisuplimentare

Director - (230) 2 34 87
srsoroca@mednet.md

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 10
O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Reabilitarea Vilei Aleinicov cu conversie în centru
cultural/de agrement

Imagine

Locație

Descrierea generală a Acțiunii
Sumar

Recondiționarea Dispensarului de tuberculoză (fosta Vilă Aleinicov) cu
conversie în centru cultural/de agrement

Provocări

Clădirea fostei Vile Aleinicov datează din anul 1912 și a aparținut urmașilor
proprietarilor anteriori ai orașului. În prezent, aici se află o secție a Spitalului
Raional – Dispensarul de tuberculoză. Conacul este una dintre ultimele vile
din Basarabia construite înainte de Primul război mondial, situat în mijlocul
unei grădini urbane. Clădirea și situl sunt într-o stare foarte proastă, iar
utilizarea actuală nu scot în evidență valoarea lor istorică.
Conacul este situat pe strada Decebal, cel mai vechi drum al orașului, la
intersecția modelului urban medieval vechi și Dealul rromilor, prin urmare,
complexul are potențialul de a fi incluse într-un circuit cultural specific, care
leagă cetatea medievală, orașul vechi moldovenesc și Dealul romilor.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Obiective

Reabilitareacomplexuluiistoric al conacului
Integrareaedificiuluiistoricîn „Circuitulturistic medieval moldovenesc”

Termeni, prioritateșirisc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Iunie 2018 – iulie 2023.



Risc: Disponibilitateafondurilorpublice

Actoriicheie
Principaliiactoriimplicați

RaionulSoroca – proprietarulterenului
MunicipiulSoroca – proprietarulclădirii
MinisterulCulturii
MinisterulSănătății
MinisterulDezvoltăriiRegionaleșiConstrucțiilor
SpitalulRaional “A. Prisacari” din Soroca

Participare

Rezidenți, organizațiile de sănătateșiasistențăsocială, organizații culturale,
instituțiipublice, investitoriprivați

Surse de finanțare
Costulestimativ total
șisursele de finanțare

Input financiar: 10%=120,000
Input financiar al municipalităţii: 10%=120,000
Input financiar al raionului: 10%=120,000
Co-finanţare externă: EU 30%=480,000
Investițiiprivate: 30%=360,000
Buget estimativ total: 1,2 million eur.

Rezultatepreconizate
Rezultateși impact

Facilități renovate pentruorașul pilot pânăîn 2023
50 noilocuri de cazarecreateînoraș
Noifacilități culturale și de agrement

Surse de informare
Organizații administrative

MunicipiulSoroca
MinisterulCulturii

Detalii
de
contact
ale
organizațiilor administrative

Vladimir CALDARE
Specialist relații cu publicul, PrimăriaSoroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Spitalulraional: Director - (230) 2 34 87
srsoroca@mednet.md

Altesursedocumentare

Imaginisuplimenare

Ilustrare a potențialului "Traseul medieval moldovenesc": râulNistru - Cetatea - OrașulVechi din Moldova
(stradaDecebal) - Vila Aleinicov - Dealulromilor

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 11
O2 – Reafirmarearoluluiorașuluicacentru cultural și touristic regional

Denumirea acțiunii: Reabilitare bibliotecii „Mihail Sadoveanu”

Imagine

Locație

Descrierea generală a Acțiunii
Sumar

Recondiționarea bibliotecii publice „Mihail Sadoveanu”

Provocări

Biblioteca publică "Mihail Sadoveanu", este una dintre principalele instituții
de acest gen din oraș și raion, fiind amplasată într-un monument istoric.
Biblioteca a fost fondată în anul 1944.
Construcția nu este echipată corespunzător pentru a susține cu adevărat o
educație de înaltă calitate și de a organiza activități culturale.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Obiective

Recondiționareaclădiriiistorice de importanțălocalășiregional
Sporireaaccesului la activitățile culturale șiceleeducaționalepentrucopii
Diversificareaevenimentelor culturale pentrucopii

Termeni, prioritateșirisc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung



Perioada: Iunie 2018 – Iunie 2023.



Risk: Disponibilitateafondurilorpublice

Actorii - Cheie
Principaliiactoriimplicați

MunicipiulSoroca
RaionulSoroca
MinisterulCulturii
MinisterulEducației

Participare

Rezidenți, studenți, organizațiile culturale șicele de tineret vor fi consultate
public.

Surse de finanțare
Costulestimativ total
șisursele de finanțare

Input financiar: 10,000 eur
Input financiar al municipalităţii: 10,000 eur
Input financiar al raionului: 10,000 eur
Co-finanţare externă: 70,000 eur
Buget estimativ total: 100,000 Eur.

Rezultateașteptate
Rezultateși impact

Facilități renovate pentruorașul pilot pânăîn 2023
Noiactivități culturale
Creștereacalitățiiserviciiloreducaționale
Sporireanumăruluivizitatorilor cu 50%

Surse de informare
Organizații administrative
Detalii
de
contact
ale
organizațiilor administrative

Altesursedocumentare

Imaginisuplimenare

Raionul Soroca, Direcția Cultură
Grigore BUCATARU
ȘefulDirecțieiCultură
Consiliul rational Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 12
O2 - Reafirmarearoluluiorașuluicacentru cultural și touristic regional

Denumireaacțiunii: Amplasareaplăcilor informative pe clădirile istorice

Imagine

Locație

Descrierea generală a Acțiunii
Sumar

Plasareaplăcilor
informative
pemonumenteleistorice,
conținedetaliidespreclădireși o scurtădescriere

Provocări

Majoritatealocuitorilororașului nu suntconștienți de valoareaanumitorclădiriși
de
istoriaînspatelemonumentului.
Multeclădirinicimăcar
nu
suntcunoscutecafiindmonumenteistorice de cătrepublicullarg.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Obiective

Sensibilizareapubliculuicuprivire la patrimoniularhitectural existent
Informarealocalnicilorșivizitatorilorcuprivire la patrimoniulspecific

Termeni, prioritateșirisc

Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.



Risc: Disponibilitateafondurilorpublice

Actorii-cheie
Principaliiactoriimplicați

MunicipiulSoroca
RaionulSoroca
MinisterulCulturii

care

Participare

Rezidenți, studenți, organizațiile culturale șicele de tineret vor fi consultate
public.

Sursele de finanțare
Costulestimativ total
șisursele de finanțare

Input financiar: 250 eur
Input financiar al raionului: 250 eur
Co-finanţare externă: 1,500 eur
Buget estimativ total: 2,000 Eur.

Rezultateașteptate
Rezulateși impact

Surse de informare
Organizații administrative
Detalii
de
contact
ale
organizațiilor administrative

Altesursedocumentare

Imaginisuplimenare

Sporireavizibilitățiiși
cultural

a

accesuluipentrupublicullargasuprapatrimoniului

Raionul Soroca, Direcția Cultură
Grigore BUCATARU
ȘefulDirecțieiCultură
Consiliul rational Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 13
O2 - Reafirmarearoluluiorașuluicacentru cultural și touristic regional

Denumireaacțiunii:
Proiect
pilot
de
reabilitare
tradiționalemoldovenești cu conversiefuncționalăparțială

a

unei

case

Imagine

Locație

Descrierea generală a Acțiunii
Sumar

Proiect-pilot pentrurenovareaunei case vechidin Moldova pentru a se
potriviturismului de tip rural

Provocări

Caseletradiționalemoldovenești
au
o
arhitecturăunicășitrebuieincluseîncircuitulturisticși economic al orașului.
Locuitoriifiindfoartesăraci,
nu
își
pot
permitesăinvesteascăînreabilitareașiadaptareaacestora la noiutilizări.

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului
Obiective

Reabilitareaunei case vechitradiționale cu facilitareauneiutilizărimixte
Crearea a 2-3 locuri de cazare (1-2 camere) de tip rural
Generareaaltorinițiative private similare (petermen lung)

Termeni, prioritateșirisc

Imediat

Termen scurt Termen mediu Termen lung



Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.



Risc: Disponibilitateafondurilorpublice

Actoriicheie
Principaliiactoriimplicați

Proprietarii,
MunicipiulSoroca
RaionulSoroca

Participanți

Rezidenți, ONG-uri

Surse de finanțare
Costulestimativ total
șisursele de finanțare

Input financiar al raionului: 10%=1000
Input financiar al municipiului: 20%=2000
Co-finanţare externă: EU 40%=4000
Investiții private: 30%=3000
Buget estimativ total: 10,000 eur

Rezultateașteptate
Rezultateși impact

Casă de tip rural adaptatăpentruutilizaremixtă, pânăîn 2020
3 locuri de cazarecreate
Creșterteaveniturilorproprietaruluicu ~ 4000 eur / an

Surse de informare
Organizații administrative
Detalii
de
contact
ale
organizațiilor administrative

Altesursedocumentare

Imaginisuplimenare

MunicipiulSoroca
Vladimir CALDARE
Specialist relații cu publicul, PrimăriaSoroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 14
O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

Titlul Acțiunii: Plasarea panourilor de orientare multilingve în spațiul public

Locație

Imagine

Multiple locații

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Plasarea panourilor de orientare multilingve în spațiul public pentru
orientarea mai ușoară a turiștilor locali și internaționali

Provocările acțiunii

Serviciile de turism ar trebui ajustate la standardele internaționale și ar
trebui să asigure orientarea ușoară a vizitatorilor străini. Panourile
informative trebuie plasate în oraș și în drum spre acesta, în vederea
asigurării unui acces facil la principalele atracții ale orașului.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Facilitarea accesului la principalele atracții ale orașului
Asigurarea orientării mai ușoare a vizitatorilor străini
Sporirea calității serviciilor turistice și a experienței oaspeților

Calendarul, priorități și riscuri

Imediat

Termen scurt

Termen mediu

Termen lung



Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice și private

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Primăria orașului Soroca
Raionul Soroca

Participanți

ONG-uri

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Bugetul total estimat: 2000 euro
Contribuția financiară a Primăriei: 50%=1000 euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 50%=1000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

20 de panouri amplasate în oraș și pe cele două drumuri principale de acces
spre oraș, până în 2020
O calitate sporită a experienței oaspeților

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Primăria orașului Soroca
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Vladimir CALDARE
Specialist în relații publice, Primăria Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 15
O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

Titlul Acțiunii: Crearea unui centru de informare turistică

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Crearea unui centru de informare turistică în cadrul Consiliului Raional

Provocările acțiunii

Dezvoltarea serviciilor turistice necesită un bun management din partea
autorităților responsabile. Prin crearea unui centru de informare, orașul va
asigura o orientare ușoară și accesibilitate pentru vizitatori.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

promovarea principalelor atracții turistice ale orașului vizitatorilor
informarea despre traseele existente și tururile prin oraș
diverse acțiuni de vizibilitate pentru activități turistice și culturale

Calendarul, priorități și riscuri

Imediat

Termen scurt

Termen mediu



Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.



Riscuri:

Termen lung

Actorii cheie
Principalii actori implicați
Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
Participanți

ONG-uri

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Fără costuri

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Sursele de informare

creșterea gradului de conștientizare și disponibilitatea evenimentelor legate de
turism

Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Grigore BUCATARU
Șeful Departamentului Cultură
al Consiliului Raionul Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 16
O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

Titlul Acțiunii: Organizarea unor noi rute turistice
Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Organizarea tururilor pietonale locale și a traseelor turistice mai mari în
regiune

Provocările acțiunii

Soroca are mai multe atracții turistice, care de multe ori nu sunt disponibile
sau nu sunt bine-cunoscute pentru nerezidenți. Orașul ar trebui să includă
aceste atracții în diferite trasee culturale care leagă locuri și situri
importante ale orașului.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

promovarea principalelor atracții turistice ale orașului vizitatorilor
punerea la dispoziție a atracțiilor turistice unui public mai larg
diversificarea activităților turistice și sporirea experienței vizitatorilor

Calendarul, priorități și riscuri

Imediat

Termen scurt

Termen mediu



Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.



Riscuri:

Termen lung

Actorii cheie
Principalii actori implicați
Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
Participanți

ONG-uri

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Fără costuri

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

noi excursii permanente și periodice organizate în orașul-pilot
sporirea gradului de conștientizare a locuitorilor și a vizitatorilor cu privire la
valorile patrimoniului local

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Grigore BUCATARU
Șeful Departamentului Cultură
al Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 17
O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

Titlul Acțiunii: Organizarea festivalului „Romilor”
Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Organizarea festivalului „Romilor” cu gastronomie și obiceiuri tradiționale

Provocările acțiunii

Populația romilor care locuiește în oraș este o minoritate cu o puternică
identitate și obiceiuri specifice. Primăria a inițiat un festival pentru a
promova specificul acesteia și a-l pune la dispoziția vizitatorilor orașului.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

promovarea gastronomiei și a obiceiurilor specifice
atragerea turiștilor în oraș

Calendarul, priorități și riscuri

Imediat

Termen scurt

Termen mediu



Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018.



Riscuri:

Termen lung

Actorii cheie
Principalii actori implicați
Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
Participanți

ONG-uri

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

5,000 euro
Contribuția financiară a statului: 2000 euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 2000 euro
Investitori privați: 1000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Obiceiurile și gastronomia romilor promovate
Majorarea numărului turiștilor

Sursele de informare

Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Grigore BUCATARU
Șeful Departamentului Cultură
al Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 18
O3 – Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Asigurarea unei guvernanțe incluzive a orașului

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Asigurarea unei guvernanțe inclusive a orașului prin includerea
reprezentanților minorităților în comitetele profesionale și consilii

Provocările acțiunii

Soroca este un oraș multicultural în care reprezentanții mai multor etnii
trăiesc și muncesc. Consiliul orașului ar trebui să includă reprezentanți ai
tuturor minorităților (romi, evrei, bulgari și polonezi), pentru a se asigura
participarea acestor minorități în viața publică.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Calendarul, priorități și riscuri

Asigurarea unei guvernări echilibrate bazate pe participarea democratică

Imediat

Termen scurt

Termen mediu



Perioada: Iunie 2018 – Iunie 2020



Riscuri: angajamentul minorităților locale.

Termen lung

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Participanți

Primăria orașului Soroca

ONG-uri locale pentru drepturile omului și ale minorităților, ONG-uri culturale

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare
Rezultatele preconizate

Fără costuri

Rezultatele și impactul

Aspirațiile minorităților etnice sunt reprezentate în administrația locală și în
comisii temporare

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele
de
contact
organizației gestionare

Primăria orașului Soroca
ale

Dl Ion BABICI
Asociația Obștească „Dacia”
Tel: +373 67014443
E-mail : ion_babici@yahoo.com
Dl Vladimir CALDARE
Specialist în relații publice, Primăria Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Dl Robert CERARI
Director al Asociației „Bare-Rom”
Tel : +373 69103042, +373 23032260
E-mail : robert.cerari@mail.ru, barorrom@rambler.ru
Dna Asea RAILEAN
Director al Asociației „Soarta”
Tel : +373 69182226, +373 230 24502
E-mail : director.soarta@gmail.com

Alte surse de documentare

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 19
O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Reabilitarea malului râului Nistru și a spațiului public adiacent
destinat pietonilor
Locație

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Reabilitarea malului drept al râului Nistru destinat pietonilor

Provocările acțiunii

Malul Nistrului este un drum foarte important care leagă pădurile de la
intrarea în oraș cu centrul localității, zona cetății și mai departe cu terminalul
de feribot. Acesta are o vedere pitorească peste râu și are potențialul de a
deveni principala zonă pietonală a orașului.
Acesta se află într-o stare proastă, iar priveliștea este acoperită de un zid
de beton. Mai multe încercări de reabilitare au eșuat din cauza lipsei de
resurse sau de specialiști calificați pentru elaborarea proiectelor
peisagistice complexe.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului

Reabilitarea și îmbunătățirea peisajului malului râului

Obiective

Construirea stației de epurare a apelor uzate
Îmbunătățirea infrastructurii de utilități
Îmbunătățirea infrastructurii pentru pietoni și a spațiilor publice deschise
Crearea infrastructurii pentru bicicliști
Calendarul, priorități și riscuri

Imediat


Termen scurt

Termen mediu

Termen lung

Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Consiliul Raional Soroca
Primăria orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Mediului

Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

10,000000 euro
Contribuția financiară a statului: 10% euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 10% euro
Finanțare externă: UE

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Zona pietonală nou creată este una dintre principalele atracții și loc de petrecere
a timpului liber în oraș
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și utilitare

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Mihai MÎȚU
Președintele Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 230 2-26-50

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 20
O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Reabilitarea scuarului pietonal „Piața Libertății”
Locație

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Reabilitarea „Pieții Libertății” și transformarea scuarului din fața Primăriei
Soroca într-o zonă pietonală

Provocările acțiunii

Piața Libertății (0,51 ha) și scuarul din fața Primăriei orașului (0,43 ha) sunt
două scuaruri centrale separate prin strada Ștefan cel Mare. Spațiul din fața
primăriei este pietonal, in timp ce Piața Libertății este acum folosită în
principal ca parcare auto. Scuarurile sunt situate central, în apropierea
parcului „Grigore Vieru”, și au potențialul de a găzdui diverse activități
culturale și sociale în aer liber.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului

Obiective

Transformarea scuarurilor centrale într-o zonă pietonală

Calendarul, priorități și riscuri

Îmbunătățirea infrastructurii pentru pietoni și a spațiilor publice deschise
O mai bună gestionare a traficului (a se vedea O3A7Elaborarea unui plan de
mobilitate pentru zona centrală a orașului)
Imediat
Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023.



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Raionul Soroca
Primăria orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Bugetul total estimat 100,000 euro,
Contribuția financiară a statului: 20% = 20,000 euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 20,000 euro
Finanțare externă: UE60% = 60,000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Noua zonă pietonală este una dintre principalele atracții și locuri de petrecere a
timpului liber în oraș
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și utilitare

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Mihai MÎȚU
Președintele Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 230 2-26-50

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 21
O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Reabilitarea scuarului Palatului Culturii

Locație

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Reabilitarea scuarului din fața Palatului de Cultură

Provocările acțiunii

Scuarul Palatului Culturii este un spațiu public important al orașului, atât
pentru semnificația sa culturală, cât și pentru localizarea sa pe malul
Nistrului. Reabilitarea scuarului ar trebui efectuată împreună cu reabilitarea
întregului mal al râului (O3A2).

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Calendarul, priorități și riscuri

Îmbunătățirea spațiilor publice și a infrastructurii pietonale în oraș.
Crearea unui spațiu destinat activităților culturale în aer liber pentru rezidenți sau
vizitatori
Imediat

Termen scurt

Termen mediu

Termen lung



Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023.



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Raionul Soroca
Primăria orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Bugetul total estimat 100,000 euro,
Contribuția financiară a statului: 20% = 20,000 euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 20,000 euro
Finanțare externă: UE60% = 60,000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

apariția unui nou scuar ca parte a zonei pietonale de pe malul râului Nistru
creșterea numărului de evenimente în aer liber

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Dl Mihai MITU
Președintele Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 230 2-26-50

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 22
O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Îmbunătățirea peisajului în zonele a 6 cursuri de apă
Locație

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Îmbunătățirea peisajului și consolidarea a 6 cursuri de apă

Provocările acțiunii

Orașul are mai multe izvoare și pâraie care curg din dealurile înalte din vest
în Nistru, provocând accidente de teren și uneori inundații. Mai multe
încercări (mai degrabă recente) de dezvoltare a infrastructurii au dus la
izolarea caselor construite pe râurile mici și chiar la o mai mare degradare a
terenurilor.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Îmbunătățirea ecosistemelor râulețelor și a malurilor lor
Creșterea accesibilității în zonă și a conexiunilor externe
Îmbunătățirea peisajului zonei și a legăturii cu malul Nistrului

Calendarul, priorități și riscuri

Imediat

Termen scurt

Termen mediu

Termen lung



Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023.



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Raionul Soroca
Primăria orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Mediului
Ministerul Transporturilor și a Infrastructurii Drumurilor

Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Bugetul total estimat 300,000 euro,
Contribuția financiară a statului: 40% = 120,000 euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 60,000 euro
Finanțare externă: UE40% = 120,000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Îmbunătățirea peisajului și a situației ecologice a zonelor umede în partea de
nord a orașului
Noi zone verzi sunt accesibile locuitorilor orașului

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Ministerul Mediului, Raionul Soroca
ale

Dl Mihai MÎȚU
Președintele Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 230 2-26-50
Dl Valeriu MUNTEANU
Ministrul Mediului
Tel: +373 22 204507
valeriu.munteanu@mediu.gov.md

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 23
O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală a
orașului
Locație

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală a orașului

Provocările acțiunii

Zona istorică a Sorocii este traversată de drumul național M2 (strada
Independenței), de la nord la sud. Acest lucru creează probleme majore în
trafic, din cauza numărului tot mai mare de autoturisme personale ale
populației locale și pentru că strada este folosită ca rută de tranzit interurban.
De asemenea, pe această stradă se află cele două piețe ale orașului, fapt ce
provoacă mari blocaje în trafic la sfârșit de săptămână. Strada Decebal, cea
mai veche din oraș, care în trecut făcea legătura între Soroca și Suceava –
pe atunci capitala Moldovei –, este în prezent una dintre străzile cele mai
intens circulate. Reconstrucția șoselei de centură a preluat o parte din traficul
de tranzit din oraș, dar încă a rămas o mare parte de aglomerație rutieră, fapt
ce provoacă disconfort locuitorilor.
În prezent, nu există nicio politică sau reglementare pentru decongestionarea
traficului și pentru reducerea vitezei pe străzile centrale.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Calendarul, priorități și riscuri

Excluderea traficului de tranzit din centrul istoric al orașului
Excluderea piețelor din centrul istoric
Introducerea limitatoarelor de viteză și crearea zonele fără mașini
Îmbunătățirea transportului public
Crearea infrastructurii pietonale și a pistelor pentru bicicliști
Imediat

Termen scurt

Termen mediu

Termen lung



Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2025



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Raionul Soroca
Primăria orașului Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Transporturilor și a Infrastructurii Drumurilor

Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Bugetul total estimat 50,000 euro,
Contribuția financiară a statului: 20% = 10,000 euro
Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 10,000 euro
Finanțare externă: UE60% = 30,000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Un nou plan de mobilitate elaborat până în 2021 și implementat până în 2025
Crearea zonei pietonale în parcul central al orașului
Piețele și zonele de depozitare sunt excluse din centrul orașului
Fluxul de mașini a scăzut cu 40%
Îmbunătățirea transportului public și a infrastructurii pentru bicicliști
Îmbunătățirea aspectului infrastructurii rutiere

Sursele de informare

Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

Raionul Soroca, Primăria orașului Soroca
ale

Dl Mihai MÎȚU
Președintele Consiliului Raional Soroca
Tel: +373 230 2-26-50
Iurie CHIRINCIUC
Ministrul Transporturilor și a Infrastructurii Drumurilor
Tel: +373 22 820702
E-mail: secretariat@mtid.gov.md
Dl Vladimir CALDARE
Specialist în relații publice, Primăria Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 24
O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Instalarea camerelor de supraveghere în locurile publice

Locație

Imagine

Multiple locații

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Instalarea camerelor de supraveghere video în locurile publice

Provocările acțiunii

Securitatea publică este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
ale locuitorilor. Primăria se confruntă în continuare cu nivelul ridicat al
criminalității în spațiul public. Amenajările recente ale spațiilor publice, cum
ar fi sădirea copacilor și instalarea băncilor au fost vandalizate peste noapte
de către un grup de persoane necunoscute.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Calendarul, priorități și riscuri

Asigurarea monitorizării comportamentului public în spații deschise
Sporirea sentimentului de securitate al locuitorilor
Reducerea ratei infracțiunilor comise în locurile publice
Imediat

Termen scurt

Termen mediu



Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice

Actorii cheie
Principalii actori implicați
Primăria orașului Soroca
Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Termen lung

Bugetul total estimat: 3,000 euro
Contribuția financiară a Primăriei: 3,000 euro

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

20 de camere instalate în locurile cheie ale orașului
Scăderea ratei criminalității cu 70% până în 2020

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele
de
contact
organizației gestionare

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Primăria orașului Soroca
ale

Dl Vladimir CALDARE
Specialist în relații publice, Primăria Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 25
O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități

Titlul Acțiunii: Elaborarea unei politici locale pentru susținerea afacerilor
de familie
Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Elaborarea unei politici locale pentru sprijinirea start-up-urilor și a
întreprinderilor de familie bazate pe valorile locale: gastronomie, cultură,
obiceiuri, meșteșuguri, etc.

Provocările acțiunii

Economia locală ar trebui să fie susținută prin intermediul întreprinderilor de
familie, care promovează valorile locale. Primăria va acorda facilități
speciale (financiare sau în natură) pentru persoanele care doresc să
desfășoare activități economice într-un context patrimonial.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Obiective

Calendarul, priorități și riscuri

Ameliorarea concurenței și asigurarea șanselor egale la prosperitate pentru
populația locală
Promovarea afacerilor mici de familie și a activităților culturale
Stoparea emigrației și îmbunătățirea calității vieții
Imediat
Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023



Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice

Actorii cheie
Principalii actori implicați
Primăria orașului Soroca
Participanți

ONG-uri, populația locală

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare
Rezultatele preconizate

Bugetul total estimat: fără costuri

Rezultatele și impactul

o nouă politică pentru susținerea start-up-urilor este creată până în 2023
numărul afacerilor de familie a crescut până la 40%
rata de emigrare a scăzut cu 20%

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele
de
contact
organizației gestionare

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Primăria orașului Soroca
ale

Dl Vladimir CALDARE
Specialist în relații publice, Primăria Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 26
O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități

Titlul Acțiunii: Reabilitarea fabricii „Dana”
Locație

Imagine

Descrierea de bază a Acțiunii
Rezumat

Reabilitarea fabricii „Dana” prin crearea spațiilor hoteliere și comerciale

Provocările acțiunii

Fabrica a fost una dintre cele mai mari companii de produse textile din țară.
A fost fondată în 1952 și până în 1977 a fost extinsă de trei ori. În anul 1994
fabrica a fost reorganizată într-o societate pe acțiuni, care în prezent se află
în faliment.
Clădirile sunt în proprietate privată și ocupă un cartier în centrul orașului,
lângă muzeul de istorie. Cele mai multe dintre spațiile (interioare și
exterioare) sunt folosite pentru depozitare.
Principala provocare a acțiunii este de a mobiliza proprietarii și investitorii
privați pentru a schimba destinația locației în hotel și spații comerciale.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului
Reabilitarea clădirilor industriale și pentru excluderea zonelor de depozitare
din centrul istoric

Obiective

Crearea a 100 noi locuri de cazare
Mărirea veniturilor proprietarilor până la…
Calendarul, priorități și riscuri

Imediat

Termen scurt

Termen mediu



Perioada: Iunie 2021 – Iunie 2023.



Riscuri: probleme de proprietate

Termen lung

Actorii cheie
Principalii actori implicați

Primăria orașului Soroca
Investitori privați

Participanți

Rezidenți, ONG-uri

Sursele de finanțare
Costul estimativ total și
sursele de finanțare

Bugetul total estimat: 1-1,5 mil. Euro. – doar investiție privată

Rezultatele preconizate
Rezultatele și impactul

Zonele de depozitare sunt excluse din centrul istoric până în 2023
100 camere de hotel create până în 2023
50 de noi locuri de muncă create până în 2023

Sursele de informare
Organizația gestionară
Datele de contact
organizației gestionare

„Dana International” SA
ale

Alte surse de documentare

Imagini adiționale

Victor Jamba, administrator
(+373) 69072370

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 27 din Planul de referinţă
O4 – O economie competitivă susţinută prin diverse activităţi

Denumirea Acţiunii: Elaborarea unei politici de cofinanţare pentru restaurarea
clădirilor de patrimoniu

Locaţia

Imagine

Multiple
locaţii

Descriere generală a Acţiunii
Sumar

Elaborarea unei politici locale de cofinanţare a proiectelor de restaurare

Provocări

Clădirile istorice private sunt de obicei în proprietatea unei populaţii sărace
care nu îşi poate permite lucrări de restaurare scumpe şi adecvate.
Municipalitatea trebuie să aprecieze şi să încurajeze iniţiativele de
restaurare prin acordarea suportului financiar proprietarilor din fonduri
speciale (O1A10). Acţiunea este menită să creeze o politică locală care să
sprijine restaurările în dependenţă de importanţa monumentului (spre
exemplu, 40% din costul faţadelor, 20% din costul lucrărilor interioare, etc.).

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Termeni, prioritate şi risc

Încurajarea şi sprijinirea proprietarilor în reabilitarea clădirilor istorice
Asigurarea unor lucrări de restaurare adecvate şi durabile (supervizare şi
monitorizare)


Imediat



Perioadă: Iunie 2018 – Decembrie 2022



Risc: disponibilitatea fondurilor publice

Termen scurt Termen mediu Termen lung

Actori cheie
Principalii actori implicaţi

Municipalitatea oraşului Soroca
Ministerul Culturii

Participare

ONG-urile, populaţia locală, proprietarii clădirilor

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare

Buget estimativ total: fără costuri

Rezultate aşteptate
Rezultate şi impact

Procentaj al monumentelor private restaurate ce atinge 40% până în anul 2025

Surse de informare
Organizaţii administrative

Municipalitatea oraşului Soroca

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Dl. Vladimir CĂLDARE
Specialist în relaţii cu publicul, Primăria oraşului Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Dl Grigore GUŢU
Arhitect Şef, Primăria oraşului Soroca
Str. Ştefan cel Mare 5, biroul 412
Tel: +373 23023236
E-mail : ggutu@mail.ru

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 28 din Planul de referinţă

O4 – O economie competitivă susţinută prin diverse activităţi

Denumirea Acţiunii: Reabilitarea cinematografului „Dacia”

Locaţia

Imagine

Descriere generală a Acţiunii
Sumar

Reabilitarea cinematografului „Dacia”

Provocări

Cinematograful “Moldova” (astăzi Dacia) este unicul din Soroca şi a fost
construit în anul 1962 de către arhitectul V.A. Vioitehovski. A fost cea mai
importantă clădire socială în perioada postbelică. Astăzi nu este operaţional
iar clădirea se află în proprietate privată.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Reabilitarea şi readucerea clădirii la funcţia sa iniţială.
Creşterea veniturilor proprietarilor prin…

Termeni, prioritate şi risc

Imediat

Termen scurt Termen mediu Termen lung



Perioadă: Iunie 2021 – Iunie 2023.



Risc: Disponibilitatea fondurilor publice şi private

Actori cheie
Principalii actori implicaţi

Municipalitatea oraşului Soroca
Raionul Soroca
Ministerul Culturii
Proprietarul clădirii

Participare

Rezidenţii, ONG-urile

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare

Input financiar al municipalităţii: 50,000 euro
Input financiar al raionului: 50,000 euro
Co-finanţare externă: 200,000 euro
Investitori privaţi: 200,000 euro
Buget estimativ total: 500,000 Euro

Rezultate aşteptate
Rezultate şi impact

Clădire istorică renovată şi inclusă în circuitul economic local până în anul
2023

Surse de informare
Organizaţii administrative

Raionul Soroca, Secţia Cultură

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Dl. Grigore BUCĂTARU
Şef al Secţiei Cultură
Consiliul Raional Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 29 din Planul de referinţă

O4 – O economie competitivă susţinută prin diverse activităţi

Denumirea Acţiunii: Reabilitarea fostului „Hotel Urban” într-un spaţiu de cazare

Locaţia

Imagine

Descrierea generală a Acţiunii
Sumar

Exproprierea şi reabilitarea fostului „hotel urban” într-un aşezământ de
cazare

Provocări

Hotelul este un monument istoric construit la începutul secolului al XIX-lea.
Este una dintre primele clădiri din piatră construite la Soroca, aflat la
moment într-o stare fizică foarte proastă.
La moment, clădirea este locuită de oameni foarte săraci, iar drepturile de
proprietate asupra apartamentelor sunt incerte. Terenul este proprietate
publică.
Clădirea are un amplasament foarte bun pe strada Decebal, cu o privelişte
frumoasă spre fortăreaţă şi spre deal.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Reabilitarea şi readucerea clădirii la funcţia sa iniţială.
Relocarea populaţiei în locuinţe adecvate.

Termeni, prioritate şi risc



Imediat



Perioadă: Iunie 2021 – Decembrie 2025.



Risc: Disponibilitatea fondurilor publice

Termen scurt Termen mediu Termen lung

Actori cheie
Principalii actori implicaţi

Municipalitatea oraşului Soroca
Raionul Soroca
Ministerul Culturii

Participare

Rezidenţii, ONG-urile

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare

Input financiar al municipalităţii: 50,000 euro
Input financiar al raionului: 50,000 euro
Co-finanţare externă: 200,000 euro
Investitori privaţi: 200,000 euro
Buget estimativ total: 500,000 Euro

Rezultate aşteptate
Rezultate şi impact

Clădire istorică renovată şi inclusă în „Traseul Medieval Moldovenesc”
Loc de cazare inclus în circuitul economic local
20 de locuri de cazare create până în 2025

Surse de informare
Organizaţii administrative

Raionul Soroca, Secţia Cultură

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Dl. Grigore BUCĂTARU
Şef al Secţiei Cultură
Consiliul Raional Soroca
Tel: +373 69378892, +373 23023124
E-mail: grigore.bucataru@gmail.com

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 30 din Planul de referinţă
O5 – Participarea civică şi gradul sporit de conştientizare şi implicare în rândurile localnicilor

Denumirea Acţiunii: Organizarea unei mese rotunde cu deţinătorii de monumente
istorice şi cu autorităţile publice

Descrierea generală a Acţiunii
Sumar

Organizarea de mese rotunde cu proprietarii de monumente istorice şi cu
autorităţile publice

Provocări

Acţiunea se adresează proprietarilor de monumente istorice şi îşi propune
să creeze un dialog mai bun cu autorităţile publice şi să informeze despre
oportunităţile introducerii clădirilor istorice în circuitul economic local.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Termeni, prioritate şi risc

Informarea populaţiei şi a proprietarilor cu privire la oportunităţile de
dezvoltare economică în relaţie cu patrimoniul construit
Încurajarea parteneriatelor public-private şi cooperarea inovativă între diferiţi
actori
Încurajarea adaptării funcţionale şi utilizarea durabilă a monumentelor istorice
 Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018



Risc: slabă participare a rezidenţilor

Actori cheie
Principalii actori implicaţi
Municipalitatea oraşului Soroca
Participare

ONG-uri, populaţia locală

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare
Rezultate aşteptate

Buget estimativ total: fără costuri

Rezultate şi impact

Participare sporită şi informare cu privire la oportunităţi de reabilitare şi
dezvoltare
Noi funcţii şi activităţi diversificate în legătură cu patrimoniul construit
Dialog îmbunătăţit între proprietari şi autorităţi

Surse de informare
Organizaţii administrative

Municipalitatea oraşului Soroca

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Dl. Vladimir CALDARE
Specialist în relaţii cu publicul, Primăria oraşului Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 31 din Planul de referinţă
O5 – Participarea civică şi gradul sporit de conştientizare şi implicare în rândurile localnicilor

Denumirea Acţiunii: Organizarea unor ateliere de lucru şi a unor scurte programe
educaţionale în şcoli şi colegii pentru promovarea patrimoniului cultural

Descrierea generală a Acţiunii
Sumar

Organizarea în colaborare cu instituţiile educaţionale competente a unor
activităţi educaţionale menite să promoveze valorile patrimoniale în
rândurile elevilor şi a copiilor.

Provocări

Noilor generaţii trebuie să li se explice despre identitatea lor locală şi
valorile culturale, şi să fie încurajate să le promoveze. Acţiunea îşi propune
să creeze şi să implementeze activităţi educaţionale menite să promoveze
valori culturale în rândurile tinerilor şi să încurajeze conservarea şi întărirea
acestor valori.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Termeni, prioritate şi risc

Informarea tinerelor generaţii cu privire la patrimoniul lor cultural
Promovarea activităţilor bazate pe patrimoniu şi încurajarea iniţiativelor creative
Modernizarea practicilor academice curente şi explicarea problemelor cheie întrun mod interactiv
 Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung


Perioada: Septembrie 2018 – Decembrie 2020



Risc: slabă implicare a instituţiilor educaţionale

Actori cheie
Principalii actori implicaţi
Municipalitatea oraşului Soroca, şcolile şi colegiile
Participare

ONG-urile, populaţia locală

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare

Rezultate aşteptate

Buget estimativ total: fără costuri

Rezultate şi impact

Workshop-uri şi activităţi interactive organizate în şcoli şi colegii
Conştientizare sporită a tinerii generaţii cu privire la valorile patrimoniale

Surse de informare
Organizaţii administrative

Municipalitatea oraşului Soroca

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Ion BABICI
“Dacia” ONG
Tel: +373 67014443
E-mail : ion_babici@yahoo.com
Natalia COJOCARI
Specialist pe probleme de tineret şi sport
Primăria oraşului Soroca
Tel: +373 6944403
E-mail : nvitvitchi@mail.ru

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 32 din Planul de referinţă
O5 – Participarea civică şi gradul sporit de conştientizare şi implicare în rândurile localnicilor

Denumirea Acţiunii: Crearea bazelor de date digitale cu privire la patrimoniul
cultural

Descrierea generală a Acţiunii
Sumar

Crearea unei baze de date digitale cu privire la patrimoniul cultural

Provocări

Informaţia despre patrimoniul cultural, tangibil şi intangibil, nu este la
moment centralizată şi dificil de accesat. Multe registre sunt învechite şi
conţin informaţie puţină despre bunurile de patrimoniu.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Termeni, prioritate şi risc

Crearea unei baze de date digitale cu privire la patrimoniu, care să
conţină cadrul general şi o scurtă descriere a bunurilor de patrimoniu;
îmbunătăţirea constantă a informaţiei


Imediat



Perioadă: Septembrie 2018 – Decembrie 2020



Risc: slabă implicare a instituţiilor educaţionale

Termen scurt Termen mediu Termen lung

Actori cheie
Principalii actori implicaţi
Municipalitatea oraşului Soroca, instituţii academice şi de cercetare
Participare

ONG-uri, instituţii culturale

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare

Buget estimativ total: 5.000 euro
Capital iniţial alocat: 2.500 euro
Capital oferit de către municipalitate: 2.500 euro

Rezultate aşteptate

Rezultate şi impact

Informaţia despre patrimoniu actualizată constant şi accesibilă autorităţilor şi
publicului larg

Surse de informare
Organizaţii administrative

Municipalitatea oraşului Soroca

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Dl Grigore GUŢU
Arhitect Şef, Primăria oraşului Soroca
Str. Ştefan cel Mare 5, biroul 412
Tel: +373 23023236
E-mail : ggutu@mail.ru

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 33 din Planul de referinţă
O5 – Participarea civică şi gradul sporit de conştientizare şi implicare în rândurile localnicilor

Denumirea Acţiunii: Cercetarea cu privire la patrimoniul cultural

Descrierea generală a Acţiunii
Sumar

Crearea unei liste de subiecte de cercetare academică relevante şi focusate
pe patrimoniul cultural

Provocări

Instituţiile ştiinţifice şi educaţionale vor fi motivate pentru a activa în
interesul dezvoltării durabile prin intermediul patrimoniului cultural. Vor fi
iniţiate proiecte speciale de cercetare şi identificare a soluţiilor pentru
conservarea durabilă a bunurilor de patrimoniu.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului
Obiective

Termeni, prioritate şi risc

Identificarea problemelor de cercetare şi a subiectelor pentru
cercetare academică şi publicaţii
Contactarea şi mobilizarea instituţiilor competente


Imediat



Perioadă: Septembrie 2018 – Decembrie 2020



Risc: slabă implicare a instituţiilor educaţionale

Termen scurt Termen mediu Termen lung

Actori cheie
Principalii actori implicaţi

Participare

Municipalitatea oraşului Soroca, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul
Educaţiei, Ministerul Culturii
ONG-uri, instituţii culturale

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi
surse de finanţare

Rezultate aşteptate

Buget estimativ total: fără costuri

Rezultate şi impact

Crearea unor noi programe de cercetare bazate pe patrimoniul cultural

Surse de informare
Organizaţii administrative

Municipalitatea oraşului Soroca

Detalii
de
contact
ale
organizaţiilor administrative

Dl. Nicolae BULAT
Director al Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca
Tel: +373 69323734, +37323022264
E-mail: ncbulat@gmail.com
Natalia COJOCARI
Specialist pe probleme de tineret şi sport
Primăria oraşului Soroca
Tel: +373 6944403
E-mail : nvitvitchi@mail.ru

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

PROIECTUL COMUS
ORAŞUL PILOT: SOROCA
Acţiunea Nr. 34 din Planul de referinţă

O3 – Un oraş multicultural atractiv pentru a trăi şi a lucra

Denumirea Acţiunii: Elaborarea unei politici în domeniul locuinţelor

Locaţie

Imagine

Multiple locaţii

Descrierea generală a Acţiunii
Sumar

Elaborarea unei politici locale cu privire la locuinţe

Provocări

Diferitele tipuri de locuinţe necesită un management specific în concordanţă
cu tipologia şi necesităţile lor. Casele individuale sau colective pot avea şi
statutul de monument istoric. Unele dintre ele nu au proprietari cerţi, şi
respectiv nu există persoane responsabile sau organizaţii care să se ocupe
de principalele probleme ale locuinţelor respective, cum ar fi conectarea la
infrastructura de bază sau canalizarea. În blocurile colective, cele mai
frecvente probleme se referă la conştientizarea locatarilor şi asumarea
responsabilităţii colective pentru spaţiul public comun precum scările sau
curţile, astfel încât acestea se află de obicei într-o stare proastă de îngrijire.

Detalii cu privire la desfăşurarea acţiunii: explicarea scopurilor şi a Programului

Îmbunătăţirea conştientizării publice şi asumarea responsabilităţii
colective a locuitorilor pentru spaţiile publice construite.

Obiective

Favorizarea managementului de calitate pentru fondul locativ
Asigurarea condiţiilor decente de locuit pentru rezidenţi
Termeni, prioritate şi risc



Imediat



Perioadă: Ianuarie 2021 – Iunie 2023



Risc: locuitori neinteresaţi, spirit de asumare colectivă
scăzut

Termen scurt Termen mediu Termen lung

Actori cheie
Principalii actori implicaţi
Municipalitatea oraşului Soroca
Participare

ONG-uri, populaţia locală

Surse de finanţare
Costuri estimative totale şi surse de finanţare

Buget estimativ total: fără costuri

Rezultate aşteptate
Rezultate şi impact

Noi asociaţii de locatari create
Sporire a gradului de asumare colectivă

Surse de informare
Organizaţii administrative
Detalii
de
contact
administrative

Municipalitatea oraşului Soroca
ale

organizaţiilor

Dl. Vladimir CĂLDARE
Specialist în relaţii cu publicul, Primăria oraşului Soroca
Tel: +373 6832770
E-mail : vladimir.caldare@mail.ru

Alte surse documentare

Imagini suplimentare

