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Proiect de hotărâre
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Iaşi"
domnilor ROMAN IAGUPOV (ZDOB ŞI ZDUB), VITALIE ADVAHOV şi
VASILE ADVAHOV (FRAŢII ADVAHOV)
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având in vedere:
b7(5..,1Preşedintelui Consiliului
• Referatul de aprobare nr.
Judeţean Iaşi;
emis de către
• Raportul de specialitate nr. »(C2,11 /(50- Ud<
Serviciul Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii Intemaţionale şi Protocol,
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru aprobarea proiectului de
hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului
Iaşi" domnilor Roman Iagupov, Vitalie Advahov şi Vasile Advahov;
• Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 37/22.01.2020 privind aprobarea
regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a
titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Iaşi";
• Prevederile art. 104, alin. 1) lit. e) şi p), art. 173 şi art 182 alin 4 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
• in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările ulterioare
DISPUNE:

• Art. 1 Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Judeţului Iaşi" domnilor
Roman lagupov, Vitalie Advahov şi Vasile Advahov;

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi Serviciul Comunicare, Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi Maintată în copie, către:
Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi
Serviciul Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale şi
Protocol;
Art. 4 Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei Hotărâri va
fi asigurată de către departamentele din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu
atribuţii în acest sens.

Dată astăzi:

2022

PREŞED
COSTEL XE
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara VER CĂ;DĂSCĂLESCU

Susţine proiectul de hotărâre:
Costcl ALEXE, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi

DIRECJIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat cunostinta de acest inscris oficial
si imi asum responsabilitatra asu ra legalitatii
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetătean de onoare al Judetului laşi" domnilor ROMAN IAGUPOV (ZDOB SI
ZDUB), VITALIE ADVAHOV şi VASILE ADVAHOV (FRAŢII ADVAHOV)

Zdob şi Zdub este o formaţie de muzică rock din Republica Moldova.
Înfiinţată în 1994 de un grup de amici din orasul Străseni, Republica Moldova
(cu raionul Străşeni judeţul Iaşi are semnat un Acord de Cooperare din anul 2010)
Zdob şi Zdub combină mai multe stiluri muzicale reuşind să se facă cunoscuţi şi
indrăgiţi în întreaga lume.
Zdob şi Zdub a concertat în peste 20 ţări europene. Printre festivalurile
importante pot fl numite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungaria — Sziget;
Danemarca — Roskilde;
Ucraina — Kiev — Eurovision Song Contest 2005
Serbia — Exit;
Franţa — Sin Fronteras;
Belgia - Esperanzah!;
Elveţia - Open Air Gampel;
Germania - Krefelder Folkfest, Tanz&Folk Festival Rudolstadt, S.O.M.A.,
Eurovision Song Contest 2011;
Republica Cehă - Rock For People, Colours Of Ostrava;
Republica Slovacă - Aerorock, OKEY Leto Fest, Hodocvas;
Polonia — Przystanek Woodstock;
Ucraina — Zakhid;
România - Fete de la Musique, Cerbul de Aur, Stufstock, Peninsula;
Olanda — EuroSonic, Mundial;
Italia — Torino, Eurovision Song Contest 2022 ş.a

Vasile Advahov s-a născut pe 26 aprilie 1979 iar Vitalie Advahov pe 18
ianuarie 1978 în Cahul, Republica Moldova, în familia lui Vasile şi a Agafiei
Advahov. Tatăl a fost şi primul lor ghid în lumea muzicii, rămânând cel mai exigent
critic. Lui Vasile şi fratelui său Vitalie nu li s-a impus să se facă muzicieni, totul s-a
întîmplat parcă de la sine — „chemarea sângelui lăutăresc". Şi-au urmat studiile
muzicale departe de casă — întâi au fost elevi la Liceul „Ciprian Porumbescu", apoi a
urmat Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice „Gavriil Musicescu", facultatea
de muzică clasică. Cât au fost liceeni, Vasile şi fratele său Vitalie au fost membri ai
Orchestrei „Muguraşii", condusă de Gheorghe Banariuc.
Orchestra municipală de muzică populară a fost fondată în anul 2005 sub
conducerea lui Vitalie şi a lui Vasile Advahov. Provin dintr-o familie de lăutari cu
renume iar debutul fraţilor Advahov a fost un succes încă de la primul lor album.
În prezent, orchestra are o activitate concertistică fructuoasă şi se bucură de
succes din partea publicului. Orchestra Fraţilor Advahov colaborează cu interpreţi
atât din Republica Moldova cât şi de peste hotarele ei şi pleacă frecvent în turnee prin
Republica Moldova, România, Bulgaria, Franţa, Italia, Azerbaidjan şi alte ţări.
Consiliul Judeţean Iaşi a fost un participant activ la demersurile conduse de
către Institutul de Dezvoltare şi Analiză a Proiectelor din Republica Moldova şi
Asociaţia Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova, în vederea
realizării unei legături feroviare între capitala Republicii Moldovei, Chişinău, capitala
culturală a României, Iaşi, Capitala României, Bucureşti şi frumosul oraş de la Marea
Neagră, Odessa din Ucraina. Continuăm să lucrăm împreună pentru realizarea acestei
legături dintre ţările noastre şi susţinerea unui mod de transport mai prietenos cu
mediul şi consolidării unei relaţii de prietenie dintre statele noastre. Am apreciat, şi
continuăm să o facem, determinarea cu care Zbob şi Zdub alături de fraţii Advahov
au preluat acest deziderat şi au dus mai departe ideea unui tren care să unească 3 ţări
dar doar 2 popoare. Ceea ce noi întreprindem la nivel administrativ, această
colaborare muzicală a dus mai departe şi a realizat o expunere la nivel european a
acestui deziderat, dând dovadă de curaj şi putere în a transmite întregii lumi că
suntem fraţi, suntem două ţări dar un singur popor, poporul român din dreapta şi
stânga Prutului.
Considerăm că prestaţia avută pe scena Eurovision 2022, în faţa a peste 10
milioane de telespectatori şi 7000 de spectatori ce au cântat alături de ei, alături de
locul final obţinut în clasamentul general şi asumarea că "Trenuleţul" reprezintă mai
mult o stare de spirit a poporului român de pe ambele maluri ale Prutului decât o
simplă melodie, reprezintă motive suficiente să ne alăturăm demersului de
recunoaştere a eforturilor depuse de către Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov pentru
promovarea culturii şi muzicii locale.

Având în vedere cele expuse, propun plenului Consiliului Judeţean lasi spre
dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al
Judeţului laşi" domnilor ROMAN IAGUPOV (ZDOB SI ZDUB), VITALIE
ADVAHOV şi VASILE ADVAHOV (FRAŢII ADVAHOV).
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al
Judeţului laşi" domnilor ROMAN IAGUPOV (Zdob şi Zdub), VITALIE
ADVAHOV şi VASILE ADVAHOV (FRAŢII ADVAHOV)

Având în vedere:
Referatul de aprobare înregistrat cu numărul -2 e)6r
din data de
/9.0.r..2c22 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Iaşi"
domnilor Roman Iagupov, Vitalie Advahov şi Vasile Advahov;
Ţinând cont de prevederile art. 104, alin 1) lit e) şi p), art. 173 şi art. 182 alin. 4
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
Având în vedere Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al
Judeţului laşi" adoptat prin HCJ 37/22.01.2020.
Zdob şi Zdub este o formaţie de muzică rock din Republica Moldova.
Înfiinţată în 1994 de un grup de amici din orasul Străseni, Republica Moldova
(cu raionul Străşeni judeţul Iaşi are Acord de Cooperare din anul 2010) Zdob şi Zdub
combină mai multe stiluri muzicale.
Zdob şi Zdub a concertat în peste 20 ţări europene. Printre festivalurile
importante pot fi numite:
Ungaria — Sziget;
Danemarca — Roskilde;
Serbia — Exit;
Franţa — Sin Fronteras;
Belgia - Esperanzah!;
Elveţia - Open Air Gampel;

•
•
•
•
•
•
•
•

Germania - Krefelder Folkfest, Tanz&Folk Festival Rudolstadt, S.O.M.A.,
Eurovision Song Contest 2011;
Republica Cehă - Rock For People, Colours Of Ostrava;
Republica Slovacă - Aerorock, OKEY Leto Fest, Hodocvas;
Polonia — Przystanek Woodstock;
Ucraina — Zakhid;
România - Fete de la Musique, Cerbul de Aur, Stufstock, Peninsula;
Olanda — EuroSonic, Mundial;
Rusia — Maxidrom, Nashestvie, Krilya ş.a

Vasile Advahov s-a născut pe 26 aprilie 1979 în Cahul, Republica Moldova, în
familia lui Vasile şi a Agafiei Advahov. Tatăl a fost şi primul lor ghid în lumea
muzicii, rămânând cel mai exigent critic. Lui Vasile şi fratelui său Vitalie nu li s-a
impus să se facă muzicieni, totul s-a întîmplat parcă de la sine — „chemarea sângelui
lăutăresc". Şi-au urmat studiile muzicale departe de casă — întâi au fost elevi la Liceul
„Ciprian Porumbescu", apoi a urmat Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
„Gavriil Musicescu", facultatea de muzică clasică. Cât au fost liceeni, Vasile şi
fratele său Vitalie au fost membri ai Orchestrei „Muguraşii", condusă de Gheorghe
Banariuc.
În prezent, orchestra în care activează are o activitate concertistică fructuoasă şi
se bucură de succes din partea publicului. Orchestra Fraţilor Advahov colaborează cu
interpreţi atât din Republica Moldova cât şi de peste hotarele ei şi pleacă frecvent în
turnee prin Republica Moldova, România, Bulgaria, Franţa, Italia, Azerbaidjan şi alte
ţări.
Având un talent deosebit, Vasile Advahov a participat la numeroase concursuri
muzicale. Cele mai importante premii pe care le-a obţinut au fost:
Premiul Mare la festivalul internaţional Hora 1992, Bucureşti
Premiul I la Concursul internaţional de violonişti 1995, Braşov
Premiul II la Concursul Filip Toderaşcu
Premiul II la Concursul Barbu Lăutaml
La Concursul Eurovision din acest an, Republica Moldova, cu melodia
„Trenuleţul", condus de Zdob şi Zdub şi fraţii Advahov, s-a plasat pe locul 7.
Eurovisionul este despre putere şi influenţă, dar şi despre solidaritate şi compasiune
între ţări si între oameni.
Începând cu septembrie 2021 s-a pornit o campanie amplă ce propune
promovarea coridorului feroviar Chişinău - laşi cu continuare spre Bucureşti, urmând
o serie de acţiuni sonore. În acest context, considerăm că aportul maeştrilor Zdob şi
Zdub împreună cu Fraţii Advahov şi piesa lansată pe 12 decembrie 2021, la Calea
Ferată Centrală din Chişinău şi cu care au participat la Eurovision anul acesta a adus
un imbold deosebit pentru valorificarea potenţ ialului turistic şi reabilitare post
COVID. Credem că piesa Trenuleţul Chişinău Bucureş ti va deveni un simbol al

reabilitării domeniului turistic şi Horeca, contribuind la dezvoltarea durabilă
regionall
Valorificarea coridorului feroviar Iaşi-Chişinău-Odessa va asigura un număr
sporit de pasageri interesaţ i în a vizita trei oraşe învecinate pentru vizite scurte.
Credem cu tărie că dacă tinerii de peste 18 ani (o comunitate de peste 10.000 de
tineri) vor călători cu trenul între laşi-Chişinău-Odessa, ei vor contribui la coeziunea
la nivel transfrontalier, promovând călătoriile cu trenul in calitate de transport verde
pe acest tronson, dar şi obiectivul de integrare Europeană pentru Ucraina şi Republica
Moldova, un obiectiv foarte important în acest context geopolitic.
Pe lângă impactul pe care îl va avea în sectorul turistic, crearea legăturii
feroviare între Iaşi şi Odessa va deschide un culoar de comunicare şi cooperare şi în
alte domenii de activitate, având în vedere potenţialul de a dezvolta parteneriate
economice, culturale, schimburi de experienţă în sectorul medical, dar şi a dezvolta
mediul de business.
Important este că „trenuleţul Unirii" a pornit din Gară şi Işi urmează tenace
drumul spre destinaţie, în pofida războiului din Ucraina.
Având în vedere că piesa „Trenuleţul" a fost compusă pentru a promova
coridorul feroviar Iaşi-Chişinău-Odessa şi legătura dintre tele trei comunităţi.
Având în vedere plasarea în top zece a melodiei „Trenuleţul" Sn urma
participării la concursul Eurovision 2022.
Având în vedere faptul că propunerea respectă Regulamentul de acordare a
titlului de „Cetătean de onoare al Judeţului Iaşi"
Propun acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Iaşi" domnilor
ROMAN IAGUPOV (Zdob şi Zdub), VITALIE ADVAHOV şi VASILE
ADVAHOV (FRAŢII ADVAHOV).

Administrator Public al Judetului Iasi
Ştefan Andrei CAZA

intoemit,
Serviciul Comunicare, Relatii Publicc,
Internationale şi Protocol,
Consilier Lucaci Eugenia
hnl

asum responsabilawea pentru, torectiludinea
şi lemahama acesna inscris oficial

