
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.99/2008 

privind aprobarea cofinanţării proiectului «Antichitatea tarzie in bazinul Prutului» 
 

- având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi 
nr.3867/14.07.2008; 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate Romania- 
Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006, Prioritatea 1 “Dezvoltare economică şi socială”; 

- având în vedere hotărârea Consiliului judeţean nr. 11/2008 privind adoptarea bugetului local al 
judeţului Vaslui pe anul 2008; 

- având în vedere prevederile Legii 273/2007 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin (1) lit. b şi ale art. 97, alin (1) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 – Se aprobă cofinanţarea proiectulu « Antichitatea tarzie in bazinul Prutului », în valoare 
totală de 54.252,30 Euro, cu suma de 5.425,23 Euro, în numerar. 
 Art. 2 – Suma de 5.425,23 Euro prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul local al judeţului 
Vaslui pe anul 2009. 
 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcţiile 
economică şi dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale ale Consiliului jud. Vaslui. 

         
 Vaslui, 29 august 2008 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                        Contrasemnează:                  
                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 

                                             Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

« Antichitatea Tarzie in bazinul Prutului» 
  
 În luna februarie, Muzeul ‘’ Vasile Parvan ‘’ Barlad  a iniţiat şi depus spre finanţare prin 
Programul de Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2006, proiectul „ Antichitatea Tarzie in bazinul 
Prutului’’.  
 Scopul proiectului  
Proiectul „Antichitatea târzie în bazinul Prutului” , iniţiat de către Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad,  
având drept parteneri, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Chişinău, Institutul de Arheologie Iaşi,  
Consiliul Judeţean Vaslui, iar asociaţi Muzeul Botoşani şi  Muzeul Mixt Tecuci, face parte dintr-un 
program mai amplu , desfăşurat cu participarea principalelor instituţii de cercetare în domeniul  
arheologiei din ţară, pe tema Antichitatii târzii.  
  În cadrul proiectului , specialiştii din cadrul instituţiilor partenere si asociate vor initia o serie de activităţi 
care să intregeasca acest program   
 Obiectivele generale  
1. Apropierea celor două popoare de la est şi vest de Prut, pornind de la cunoaşterea evoluţiei lor în timp, 
prin dezvoltarea principiului cooperării transfrontaliere , cu extinderea acesteia la toate domeniile de 
activitate , având drept ţintă finală  o dezvoltare de ansamblu  armonioasă a zonei. 
Obiective specifice: 
1. Crearea unor punţi de colaborare între membrii comunităţilor de pe cele două maluri ale Prutului – în 
cazul proiectului nostru este vorba de specialiştii din domeniul cercetărilor arheologice; 
2. Lansarea în circuitul ştiinţific , dar şi în cel public, a noi mărturii legate de istoria comună, caracterul 
complementar al culturii de pe cele două maluri ale Prutului.  
3. Adâncirea cercetărilor privind evoluţia în timp a comunităţilor umane din acest spaţiu, o mai buna 
cunoastere a patrimoniului material si imaterial specific celor doua zone; 

Parteneri în cadrul proiectului sunt Consiliul judeţean Vaslui, Muzeul de Istorie si Arheologie 
Chisinau si Institutul de Arheologie Iasi  
Proiectul îşi propune atingerea acestor obiective prin:  

- Organizarea unei ample expozitii cu materiale adunate de la toate institutiile participante astfel 
incat obiectivele proiectului sa fie cat mai usor atinse si in acelasi timp corect si rapid receptate, in primul 
rand de publicul larg. 

- Organizarea unui simpozion la care sa participe specialisti din tara si strainatate in cadrul caruia 
sa fie dezbatute in amanunt problematicile specifice perioadei Antichitatii Tarzii in aria de raspandire a 
culturii Santana de Mures. Zona noastra fiind una dintre cele mai reprezentative in privinta elementelor 
specifice culturii mai sus mentionate. 

- Corolarul activitatii din cadrul proiectului va fi reprezentat de realizarea unui amplu catalog, la 
care vor contribui specialisti din tara si din Reublica Moldova, catalog care se va transforma cu siguranta 
itr-un instrument de lucru pentru specialistii din domeniu, atat din Romania cat si din strainatae, dar va 
reprezenta si un bun mijloc de promovare a unor informatii utile pentru publicul larg 

- Pentru atingerea obiectivelor propuse, in colaborare cu specialistii din Republica Moldova vom 
organiza o campanie de cercetari  arheologice  pe santierul de la Polocin, punctul Islaz. 
 
Rezultatele estimate ale proiectului sunt:: 
                        -  un sistem de relaţii între specialiştii din cele două ţări în domeniul cercetării       privind  
originea populaţiei de la est şi vest de Prut;  
                        - un set de bunuri şi echipamente necesare proiectului; 
                        - un instrument de lucru (catalogul expoziţiei) pentru specialişti , dar şi o sursă de 
informare a publicului larg, atât din România, din Republica Moldova, cât şi din alte ţări ; 
                        - un plus de mărturii sprijinind teoria civilizaţiei unitare din arealul Prutului (elementele ce 
vor fi descoperite prin săpăturile arheologice efectuate în cadrul proiectului); 

           - materiale promoţionale (pliante, afişe). 



Valoarea totală a proiectului este de 54252,30 Euro, din care:48827,30 Euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, iar 5425,23 Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr. 3867/14.07.2008 Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi ne-a 
informat că, în urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. 
Selecţia finală a fost realizată, semnarea contractului de finanţare fiind condiţionată de adoptarea şi 
transmiterea către Autoritatea contractantă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, a 
hotărârii de cofinanţare pentru proiect. 

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


