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Parteneri: 
Partenerul 1 – Comunitatea Religioasă Biserica cu 
Hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din cadrul 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Soroca
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Partenerul 3 – Fundația Solidaritate și Speranță

Biserica Sf. Teodori, cu hramurile Sf. Teodor 
Tiron (17 februarie) şi Sf. Teodor Stratilat (8 
februarie)
Pentru cei care vor să o viziteze, Biserica este astăzi ascunsă în 
spatele blocurilor masive de pe Bulevardul Independenței. A fost 
construită pe locul unui sfânt lăcaș vechi din lemn, între anii 
1750-1761.

Biserica actuală reprezintă prototipul bine conservat al unei 
întregi serii de biserici orășănești, un monument de arhitectură 
complexă, cu elemente de arhitectonică caracteristice Moldovei, 
îmbinate cu elemente turcești baroce și cu detalii speci�ce 
caracteristice Munteniei.

În Iași, seria este ilustrată de Catedrala Mitropolitană veche, 
bisericile Curelari şi Talpalari. Toate elementele decorative de la 
Biserica S�nții Teodori, îmbinate într-o unitate armonică, 
înscriu acest edi�ciu între monumentele cele mai interesante ale 
sec. al XVIII. Iconostasul bisericii are icoane din trei epoci 
diferite. Se remarcă însă icoanele împărătești și icoana hramului, 
reprezentându-i pe S�nții Teodori, icoane pictate în 1665. Aceste 
icoane provin de la vechea biserică a lui Solomon Bârlădeanu. 

În data de 28. oct. 2018, cu binecuvântarea IPS Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi a PS. Vasile, episcop de 
SREM – Serbia, Parohia Sf. Teodori a primit în dar un fragment 
din moaștele Sf M. Mc. Teodor Tiron, martir din sec al III -lea. 
Prețiosul odor al Sf M. Mc. Tiron a fost adus de Pc. Protos Cleopa 
Stepanovici din Serbia şi întâmpinat la Biserica Sf. Teodori de Pc. 
Pr. paroh Benone Dascălu dimpreună cu un sobor de preoți şi o 
mulțime de credincioși.



Relevanță proiect
Potențialul turistic excepțional al României are două 
componente principale: componenta naturală, reprezentată de 
peisaje spectaculoase, con�gurația variată a reliefului, 
condițiile climatice favorabile și o mulțime de stațiuni 
terapeutice naturale; și componenta istorică, reprezentată de 
urme ale unor civilizații succesive care trăiseră pe teritoriul 
României încă din cele mai vechi timpuri, monumente și 
obiecte de artă laică sau religioasă, muzee și colecții muzeale, 
elemente etnogra�ce și folclorice frumoase și originale și 
realizări reale prestigioase.

Patrimoniul cultural este amenințat de efectele combinate ale 
schimbărilor climatice, de alte schimbări de mediu, de 
intervenția umană, precum și de riscurile de securitate. În 
special, schimbările climatice pot duce la daune sau pierderi 
ireversibile ale bunurilor patrimoniului cultural din cauza 
fragilității și vârstei lor. O cauză a disfuncționalităților și 
vulnerabilităților patrimoniului cultural este implicarea 
redusă a autorităților și, nu în ultimul rând, lipsa fonduri 
pentru sprijinirea proprietarilor în lucrările necesare pentru 
consolidarea și menținerea obiectivelor istorice.

Starea actuală a obiectivelor patrimoniului cultural, devenind 
simboluri ale orașelor, este amenințată de degradare și posibile 
catastrofe naturale. Pentru a preveni daunele ireversibile din 
aceste riscuri combinate asupra patrimoniului cultural, sunt 
necesare intervenții în restaurare, reabilitare și consolidare.

Turismul joacă un rol semni�cativ în dezvoltarea regiunii. 
Infrastructura creată în scopuri turistice contribuie la 
dezvoltarea locală, iar locurile de muncă create sau menținute 
pot contribui la compensarea declinului industrial. Turismul 
durabil implică protecția și dezvoltarea patrimoniului cultural 
și natural, de la artă la gastronomia locală sau conservarea 
biodiversității.

Patrimoniul arhitectural al Republicii Moldova este una 
dintre cele mai reprezentative pagini ale patrimoniului 
cultural al omenirii, al cărui studiu și protecție a devenit 
normă obligatorie a oricărei țări. Cunoașterea obiectivelor 
arhitecturale ne permite o mai bună înțelegere a trecutului 
istoric, iar recuperarea și conservarea acestora ar trebui să 
facă parte dintr-un regim durabil de protecție juridică. În 
primii ani după independența Republicii Moldova, 
autoritățile au încercat să stabilească un astfel de regim - 
aprobând mai multe legi naționale și aderând la diferite 
convenții europene și internaționale. După douăzeci de ani 
de independență, constatăm că situația din domeniul 
protecției patrimoniului cultural în Moldova rămâne slabă. 
Deși, deja în 1993, Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Legea privind protecția monumentelor și registrul 
monumentelor protejate de stat, ulterior a rati�cat o serie de 
convenții în domeniu, autoritățile executive nu au făcut nici 
un efort pentru a le pune în aplicare.

Printre nevoile grupului țintă al proiectului și ale 
bene�ciarilor lor direcți și indirecți, menționăm:

• Lipsa interesului sistematic al autorităților publice locale 
cu privire la reintroducerea monumentelor istorice prin 
lucrări de restaurare și valori�carea acestora.
• Lipsa materialelor de informare și promovare pentru 
destinațiile turistice din Soroca și Iași.
• Cooperare slabă între instituții, ONG-uri din ambele zone 
transfrontaliere.
• Număr redus de acțiuni comune (schimburi de 
experiență, sărbători, pelerinaje, circuit turistic, activități 
culturale) care contribuie la evoluția către o regiune de 
prosperitate și bună vecinătate.
• Lipsa încurajării producătorilor locali să promoveze 
produsele culturale.

Obiectiv general
Creșterea numărului de înnoptări în zona transfrontalieră prin 
investiții comune în conservarea patrimoniului cultural și istoric 
din Iași și Soroca, promovarea identităților culturale speci�ce și a 
dialogului cultural, dezvoltarea locală, iar locurile de muncă 
create sau menținute pot contribui la compensarea declinului 
industrial. Turismul durabil implică protecția și dezvoltarea 
patrimoniului cultural și natural, de la artă la gastronomia locală 
sau conservarea biodiversității.

Obiective speci�ce
1. Conservarea celor 2 situri de patrimoniu cultural și istoric din 
zona transfrontalieră  IAŞI și SOROCA până la sfârșitul 
implementării.
2. Promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric 
prin evenimente, circuite turistice, materiale tipărite și publicate, 
pentru a spori turismul în zona transfrontalieră  IAŞI și SOROCA.
3. Stabilirea unui parteneriat durabil între cei patru parteneri 
transfrontalieri pe parcursul celor 24 de luni de implementare a 
proiectului.

Grupul țintă al proiectului
1000 de turiști, vizitatori, pelerini
2 Comunități locale

Starea actuală a obiectivelor patrimoniului cultural, devenind 
simboluri ale orașelor, este amenințată de degradare și posibile 
catastrofe naturale. Pentru a preveni daunele ireversibile din aceste 
riscuri combinate asupra patrimoniului cultural, sunt necesare 
intervenții în restaurare, reabilitare și consolidare.


