CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe

Raionul SOROCA (Republica Moldova)
Cele mai importante acțiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între județul
Suceava și raionul Soroca din Republica Moldova, au fost după cum urmează:
În data de 14 iunie 2018, reprezentanții Consiliului Raional Soroca au participat la
Suceava, la Forumul de afaceri România-Ucraina-Republica Moldova, organizat pentru
sprijinirea investitorilor din cele trei țări și întărirea relațiilor economice de colaborare, prin
crearea unui mediu propice dialogului direct între companiile participante. În cadrul
forumului a avut loc o prezentare a oportunităților de afaceri din județul Suceava, precum și a
celor din Republica Moldova și Ucraina, fiind organizate vizite la agenți economici suceveni
din domeniul industriei alimentare și producerii băuturilor, încălțămintei și mobilei. Forumul
a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, sub patronajul Camerelor de
Comerț și Industrie ale României, Ucrainei și Republicii Moldova.
În urma solicitării Consiliului Raional Soroca, transmisă în data de 19.06.2018,
Consiliul Judeţean Suceava a aprobat finanţarea cu suma de 65.158,70 Euro a proiectului
Reabilitarea secției Maternitate a Spitalului Raional Soroca “A. Prisacari”, sens în care a fost
adoptată Hotărârea nr. 96 din 28 iunie 2018 privind încheierea Acordului-Cadru de Finanțare
între județul Suceava din România și Raionul Soroca din Republica Moldova.
Aprobarea finanțării a fost făcută în baza prevederilor art. 35^1 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale și ale Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și
locuinței şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2014, care reglementează procedura de
finanţare a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din
Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei
publice locale din România.
Proiectul a fost finalizat în termenul prevăzut în Acordul-Cadru de finanțare, respectiv
31.12.2018.
La manifestările prilejuite de deschiderea Programului Ștefanian, organizat la Cetatea
de Scaun a Sucevei, în data de 24 iunie 2018, au participat și reprezentanți ai Consiliului
Raional Soroca, care au transmis un mesaj cu această ocazie. Obiectivul principal al
evenimentului a vizat punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, construit în perioada
domniei voievodului Ștefan cel Mare, dezvoltarea durabilă a turismului și creșterea
interesului pentru restaurarea și protejarea monumentelor istorice.
La invitația Raionului Soroca, județul Suceava a participat la Turneul Internațional de
mini-fotbal ”Cupa Președintelui Raionului Soroca”, pentru fete, născute în intervalul 20032005 care a fost organizat în localitatea Volovița, în perioada 17-19 august 2018, fiind
reprezentat de delegația Centrului Sportiv Școlar a Colegiului Național ”Nicu Gane” din
Fălticeni.
În data de 28.11.2018, o delegație a Consiliului Raional Soroca a participat la
manifestările organizate de Consiliul Județean Suceava cu ocazia sărbătoririi Centenarului
Unirii Bucovinei cu Țara.

