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PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind acordarea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE POSTMORTEM AL JUDEŢULUI IAŞI" domnului SORIN IFTIMI

Consiliul Judeţean lasi întrunit în sedinţă ordinară, în exercitarea
atribuţiilor sale;
Având în vedere referatul de aprobare formulat de către consilier judeţean
2022;
Etienne Ignat, înregistrat sub nr. 4126iţ , /
emis de
Având în vedere raportul de specialitate nr.
către Serviciul Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii Intemaţionale şi Protocol a
Consiliului Judeţean laşi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 37/22.01.2020 privind
aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a
Titlului de „ Cetătean de Onoare al Judeţului lasi ";
Art. 104, alin. (1) lit. e) şi p), art. 173 şi art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art 1 Se acordă Titlul de „ Cetătean de onoare post- mortem al Judeţului lasi"
domnului SORIN IFTIMI.

Art. 2 Decemarea Titlului de

„Cetc)fewn de orware post-mortem aI indeptha lasr

edintele Consiliului Judeţ ean las în cadrul
domnului Sorin Ifrimi se va tate de c ătre Preş
i in acest sens.
unci ceremonii organizate de Consiliului Judeţean Iaş
râri vor fi duse la indeplinire de Presedintele
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2021
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domnului Sorin Iftimi, care a lasat în urma sa, o colectie impresionantă de volume

i a judettilui la5i. Munca sa exemplară, de
colectii istorice care au Msufletit viata ora şului ş
fi
, valorificată prin numeroase expozitii Si puhlicatii, va
cercetare istoric ă ş i muzeogratic ă
mereu cinstit ă ş i apreciată .
rtile pe care le-a
i 1-am cunoscut personal, deseori purtând discutii despre că
Deş
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se poate observa în spatiul public, pe relele sociale sau
Cel mai important LAUDATIO
ă care îi cinstese memoria ş i munca de
în articolele din presă, din partea colegilor de breasl
o viată.

ani. A fost
scut pe 27 septembrie 1965, Mileanca, judetul Botoş
Sorin Iftimi s-a nă
istorie, Muzeograf grd. IA, la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal

National,Moldova-lasi; expert atestat în patrimoniu cultural mobil.
i 1n 1993.
ăţ ii „Alexandru loan Cuza" Iaş
Absolvent al Facultătii de Istorie a Universit
muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei din structura Complexului Muzeal
i, respectiv 2008 si 2021,1n perioada 2000 --National „Moldova" intre anii 1995 si 1999 ş
ţ ic Europeană din cadrul Acadernei
2008 fiind cercetător la Centrul de Istorie si Civiliza
Române Filiala Iasi.
Sorin I rtimi a obtinut titlul de doctor in istorie, în 2006, la Facultatea delstorielii din Craiova, cu teza „Curtea Doamnei in Moldova şi
Filosofie-Geografie a Universită
'Fara Româneasc ă (XV-XIX)".
ş i turism
in perioada 2009-2013 a predat in cadrul Masterului de Patrimoniu Mobil
tii „Alexandru loan Cuz.a" dinlasi.
cultural, organizat de Facultatea de Istorie a Universită
i istorico-documentare,
iar in 2015 a obtinut atestatul de expert in bunuri arheologice ş
, emis de Ministerul Culturii.
istorie modernă. memorialistică
Decorat cu medalia Meritul Cultural, clasa 11, categoria F- „Promovarea eulturii". in
şi comitete ş tiintifice. Astrel a
2004, Sorin Iftimi a fost membru al unor societăti, comisii
i Sigilogratie a Academiei Române.
fost membru al Comisiei de Genealogie, Heraldică ş
din 1 iunie 1993; membru al Biroului Zonal Moldova pentru avizare beraldicii teritoriale,
i Heraldică
din februarie 2003; membru fondator al Institutului Român de Genealogie ş
„Sever Zotta",în comisia de cenzori din ianuarie 2003; membru in Consiliul Stiintific din
Heraldică „Paul Gore" din
mai 2008; membru fondator al Societăţ ii de Genealogie şi
tii Române de Vex
Republica Moldova, 1999; membru fondator al Societă
13ucureş ti, 1997.
De asemenea, a fost membru în colegille de redactie ale unor publicatii
), revista Muzeului de Istorie a Moldovei Iaş i. XVi (1997).
„Cercetări istorice" (serie nouă
Buletinul Muzeului de
secretar ş tiintitie de redactie, „10AN NECULCE (serie
e, nr. I (1995) membru în comitetul de redactie; 11-111 (1996-1997
Istorie a Moldovei". Iaş
ş i, II 4T1
secretar ş tiintific de redactie; „Arhivele Moldovei", revista Arhivclor Nationale la
laş i, din 19‘)8.
(1997-19)81, membru in secretariatul de redactie; „Arbiva Genualogic ă7,
asistent de redactie.
i apreciati istoriei, cu o :tetivitate
S-a impus ca unul dintre cei mai cunoscuti ş
şi
ş i de valorificare prin expozitii
stiintifică prolifică, adesea interdisciplinara, dar
publicafii a rezuhatelor cereetărilor sale.
Dintre cele mai recente publicatii mentionăm:

✓

Sorin Iftimi, „Alexandru Ioan Cuza - 200 de ani de la na

ş tere", Editura Muşatinil

Altla ş i, 2019
din Suceava, 2020
ş i, Asociatia Culturală
i
Multicultural,
la
ş
Pop, Sorin Iftimi, „la
✓ Rodica
Sorin Iftimi, „Misiuni Diplomatice in România (1916-191 8)/Diplomatic Missions
✓ in Romania/ Missions Diplornatiques en Routnanie", DAR Development
Publishing/ DARK Publishing, Bucureş ti, 2018 i (1916-1918)", Editura Palatul
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Aurica
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Sorin
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Palatul Culturii, Iaş i, 2017
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••/- Sorinlftimi, Aurica Ichim, „Jaş
Development Publishing, Bucureş ti, 2016
Sorin Iftimi, Aurica Ichim, „Strada Stefan cel Mare. Memoria monumentelor",
✓
Editura Palatul Culturii, laş i, 2016
şeni. File dintr-un
(- Narcis-Dorin Ion, Sorin Iftimi, „Palatul Sturdza de la Miclau
•
în
album risipit", Editura Doxologia, Iaş i,2015
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ş
ă ila, 2015
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ă
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ă
lin
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ă", laş
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istorice ş i cercetare arheologic
ăpuş neanu din laş
Sorin
Iftimi,
Aurica
Ichim,
„Strada
L
✓
Editura Palatul Culturii laş i, 2015
Sorin Iftimi, „Giovanni Schiavoni, un pictor italian in Moldova (183 7-18441",
✓
ş i,
Editura Doxologia, laş i, i.2014
Menioria monumentelor", Editura Palatul Culturii, la
✓ Sorin litimi, „Oraşul laş
2014
ăusent", Editura Doxologia,
Sorin Iftimi, „Heraldica Palatului Sturdza de la Micl
ş eneT
i, 2014
Iaş
Sorin lftimi, „Vechile blazoane vorbese. Obiecte armoriate din coleetii ie
✓
Editura Palatul Culturii, laş i, 2014
terea meritelor domnului Sorin Iftimi, pentru a lega de
Prin urmare, pentru reeunoa ş
i pentru a ad ă uga in cartea de
i pentru totdeauna personalitatea domniei sale ş
şi
Iaş
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotă râre privind acordarea titlului de
ţului Iaşi"
„Cetătean de onoare post mortem al Jude
domnului Sorin IFTIMI

rul 10342 din data de 15.03.2022
Având în vedere Referatul de aprobare inregistrat cu numă
ţului lasi" domnului Sorin
privind acordarea titlului de „Cetăţ ean de onoare post mortem al Jude
Iftimi.

i art. 182 alin. 4 din OUG
Tinând cont de prevederile art. 104, alin 1) lit e) ş i p), art. 173 ş

57/2019 privind Codul Administrativ.
in temeiul art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
ean de onoare al Judeţului
Având 1n vedcre Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţ
Iaş i" adoptat prin IICJ 37 / 22.01.2020.
şi educaţ ionale
Judeţ ul Iaşi este unul dintre cele mai importante centre culturale, economice
ţea locurilor şi valenţ ele
din regiunea Moldovei, recunoscut în tară ş i în lume nu doar prin frumuse
i, carc, prin activitatea şi realizările lor, au promovat
istorice, dar ş i prin numeroase personalităţ
ţ i de prim rang în domenii diverse de activitate,
numcle ş i imaginca afirmându-se ca exponen
ie, economie sau
precum cultură, educaţie, ş tiinte, sport, administraţ
i promovarea judeţului Iaşi se
Meritelc deosebite ale acestor personalităţ i 1n dezvoltarea ş
cuvine a fi apreciate la adevărata lor valoare.
i" unor asemenea personalităţi
Acordarea titlului de „Cetătean de onoare al judeţului Iaş
ă, a unor fapte ş i acte deosebite. Titlul de
reprezintă o recunoaş tere a unor cariere de excelent
ă
ă cea mai înaltă distincţ ie civică ce recompenseaz
„Cetăţean de onoare al judetului Iaş i" reprezint
ăine, acordate de eătre
activitatea şi realizările deosebite ale unei persoane fizice române sau str
ConsiliuMi Judeţean Iaş i.
ţul Botoşani. A fost istoric,
Sorin Iftimi s-a născut pe 27 septembrie 1965 în Mileanca, jude
ional „Moldova" Iasi;
Muzeograf grd. IA, la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Naţ
expert atestat 1n patrimoniu cultural mobil.
tii „Al. I. Cuza" din Iasi în 1993, muzeografin
Absolvent al Facultăţii de Istorie a Universită
ional „Moldova" între
cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei din structura Complexului Muzeal Naţ

ător la Centrul de
anii 1995 ş i 1999, respectiv 2008 ş i 2021, în perioada 2000 - 2008 flind cercet
şi.
Istorie şi Civilizaţie Europeană din cadrul Academiei Române - Filiala Ia
Sorin Iftimi a obţinut titlul de doctor în istorie în 2006 la Facultatea de Istorie - Filosofie Ţara Românească
Geografle a Universităii din Craiova, cu teza „Curtea Doamnei in Moldova şi
(XV-XIX)".
in perioada 2009 - 2013 a predat în cadrul Masterului de Patrimoniu Mobil şi turism
ţinut
cultural, organizat de Facultatea de Istorie a Universităţ ii „Al. I. Cuza" din Iaşi, iar 1n 2015 a ob
,
atestatul de expert in bunuri arheologice ş i istorico-documentare, istorie modernă, memorialistică
emis de Ministerul Culturii.
Decorat cu medalia Meritul Cultural, clasa II, categoria F- „Promovarea culturii" in 2004,
Sorin Iftimi a fost membru al unor socictăţi, comisii şi comitete ştiinlifice. Astfel a fost membru al
Comisiei de Genealogie, Heraldică ş i Sigilografie a Academiei Române din 1 iunie 1993; membru
al Biroului Zonal Moldova pentru avizare heraldicii teritoriale, din februarie 2003; membru
fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zota",1n comisia de cenzori din
ianuarie 2003; membru in Consiliul Ştiiniţific din mai 2008; membru fondator al Societăţii de
ăţii
Genealogie şi Heraldică „Paul Gore" din Republica Moldova, 1999; membru fondator al Societ
ale
Române de Vettilologie, Bucureşti, 1997. De asemenca, a fost membru în colegiile de redacţie
unor publicatii stlintifice: „Cercetări istorice" (serie nouă), revista Muzeului de Istorie a Moldovei
); Buletinul Muzeului de
Iaş i XVI (1997), secretar ştiinţific de redacţ ie; „loan Neculce" (serie nouă
ie, 11111 (1996-1997) secretar
Istorie a Moldovei, laş i nr. 1 (1995) membru în comitetul de redacţ
stiintific de redactie; „Arhivele Moldovei", revista Arhivelor Haţionale laş i, IL-H (1997-1998),
membru în secretariatul de redacţ ie; „Arhiva Genealogicr, Iaş i, din 1998, asistent de redacţie.
S-a impus ca unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi istorici, cu o activitate stiintifică
ii a rezultatelor
prolifică, adesea interdisciplinară, dar ş i de valorificare prin expoziţii şi publicaţ
cerectărilor sale.
Având în vedere ccle expuse, propun plenului Consiliului Judeţean Iaş i spre dezbatere
ţului
proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare post mortem al Jude
Iaş i" domnului Sorin Iftimi.

Administrator Public al Judeţului Iaşi
Ştefan Andrei CAZACU
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Serviciul Comunicare, Relatii Publice,
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Mail: ianatelienne@gmaitcom
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ADRESA
Nr: 12 din 17.11.203

Către:
mioara Vernică-Dă scălescu, 1,vernica
Secretarul General al Judetului laşi - Doamna Lăcră
i - Domnul Costel Alexe
Presedintele consiliului Judeţean laş
9 privind Codul Administrativ, cu modificărne şi
in conformitate cu prevederiIe OUG nr. 57/zorâri pot fi propuse de consilierii judeteni.
şte că, proiectele de hotă
completările ulterioare, care stabile
ş i functionare al Consailului
in conformitate cu prevederne Regulamentului de organizare
rârea Consiliului Judetean la şi nr. 75/31.03.2o2i.
Judetean la ş i, aprobat prin Hotă
ţiativă in promovarea actelor administrative
in temeiul prevederilor art. 211 Dreptul de ini
imi
în promovarea actelor administrative, individual sau în grup,
A!eş ii locali au dreptul de iniţiativă
ărăre.
exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hot
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referatul de aprobare, in vederea aplicării procedurilor
şi.
re pe Ordinea de zi a proximei şedinte a Consiliului Judetean la
si înscrierea proiectului de hotără
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Către:
Domnul Etienne IGNAT, Consilier judetean

Stimate Domnule Consilicr,
Avănd in vedcre adresa dumneavoastră nr. 12/17.11.2021. înregistrată la Consiliul Judetean
laşi cu nr. 40555/17.11.2021, prin care inaintati proicctul de hotărăre privind acordarea titlului de

"Cetiăţean de Onoare Post-Mortcm al Judctului- domnului Sorin Iftimi, vă facem cunoscut faptul că,
în data de 17 noicmbric 2021, Consiliul Local al Municipiului Iaşi i-a acordat distinsului istoric,
post-mortem, titlul dc Cetălcan dc Onoare al
Unnare a acestui fapt, considerăm că solicitarca dumneavoastră privind acordarea unei noi
distinciii în acest sens nu mai poate ii dusă la indeplinire.

SECRETAR NERAL AL JUDETULIJI,
Lăcrămioara ERNICĂ-DĂSCĂLESCU

Serviciul Comunicarc, liclatii Publice, Rclatii Ii4rnationale şi Protocol
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