Suceava, Cernăuţi, Cricova şi Soroca promovează „Traseele voievodului Ştefan cel Mare în Ţara de Sus a
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Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, că în parteneriat
cu autorităţi locale din Ucraina şi Republica Moldova, va promova proiectul "Traseele
voievodului Ştefan cel Mare în Ţara de Sus a Moldovei", cu finanţare nerambursabilă de la
Ministerul Românilor de Pretutindeni (MRP) prin programul cultural "Constantin Brâncuşi", scrie
Agerpres, preluat de Romanian Global News.

Flutur a spus că proiectul, în valoare totală de 37.105 lei, va fi realizat în colaborare cu Consiliul
Regional Cernăuţi - Ucraina, Consiliul Raional Soroca şi Primăria Cricova din Republica
Moldova, Muzeul Bucovinei şi Colegiul Tehnic ''Petru Muşat'' din Suceava, urmând a se derula
în perioada în perioada 15 mai - 15 septembrie 2019.

"În urma cooperării dintre judeţul Suceava şi cele trei unităţi administrativ-teritoriale, Cernăuţi,
Soroca şi Cricova, am identificat nevoia de a implementa o serie de proiecte care să vizeze
promovarea istoriei noastre comune, în special în rândul tinerilor", a spus Flutur.

Potrivit lui Flutur, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt consolidarea identităţii etnice,
circulaţia valorilor culturale şi promovarea multiculturalităţii din comunităţile istorice din Bucovina
şi Basarabia, pentru un număr de 36 de persoane, elevi şi însoţitori, din Cernăuţi, Soroca şi
Cricova, creşterea oportunităţilor de vizitare, dar şi de cunoaştere a culturii, a istoriei şi a limbii
pentru participanţii la proiect.

În cadrul proiectului vor fi organizate ateliere de cunoaştere a istoriei şi culturii româneşti pentru
30 de elevi de gimnaziu şi şase profesori însoţitori din Cernăuţi, Soroca şi Cricova, pe parcursul
a două zile, la sfârşitul lunii iunie 2019, în perioada Festivalului Ştefanian, dar şi vizitarea unor
obiective istorice ce au legătură cu voievodul Ştefan cel Mare.

CJ Suceava are un parteneriat de colaborare cu regiunea Cernăuţi din 1997, iar municipiile
Suceava şi Soroca au semnat, anul trecut, un protocol de colaborare în mai multe domenii,
precum economic, cultural, turistic şi administraţie publică.
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