ACORD DE COLABORARE
între Muzeul de istorie şi cultură a evreilor Bucovinei din Cernăuţi,
cu sediul pe adresa: Piaţa Teatrului, 5, or. Cernăuţi-58002, Ucraina
şi Institutul Naţional „Bucovina” al Academiei Române,
cu sediul pe adresa: str. Calea Bucovinei, 9, mun. Rădăuţi-725400, România
Din dorinţa conştientizată de a pune bazele unei colaborări bilaterale eficiente şi
reciproc avantajoase între Muzeul de istorie şi cultură a evreilor Bucovinei din Cernăuţi
şi Institutul Naţional „Bucovina” al Academiei Române, în continuare – Părţi, exprimând
voinţa reciprocă de a încheia prezentul Acord ca fundament juridic al continuării acestei
colaborări pe principiile respectului faţă de interesele, tradiţiile naţionale, religioase şi
culturale ale ambelor părţi, valorile general-umane, precum şi în scopul servirii binelui
social, Acordul cuprinde următoarele clauze.
§1
Părţile au convenit asupra unui schimb sistematic de rezultate ale activităţii de cercetare
în domeniul studierii istoriei şi culturii regiunii istorice Bucovina, precum şi schimb de
experienţă acumulată în perioada anterioară.
§2
Părţile se obligă să se sprijine reciproc şi permanent în procesul realizării de proiecte
proprii din domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţământ şi educaţie,
editoriale,

expoziţionale,

păstrării

şi

promovării

patrimoniului

istorico-cultural

multinaţional al regiunii istorice Bucovina, muncii cu elevii, studenţii şi tineretul, precum
şi stabilirii contactelor cu părţi terţe, atragerii de resurse etc., ţinând cont de specificul
organizatorico-juridic, posibilităţile tehnico-materiale şi financiare ale fiecărei din părţi.
§3
Părţile convin asupra elaborării şi realizării în comun a unor proiecte reciproc
avantajoase de interes social în domeniile menţionate la §2 al prezentului Acord, în
special în domeniul istoriei evreilor bucovineni, tradiţiei evreilor Ashkenazi, culturii şi
literaturii evreieşti în limbile germană şi idiş, cercetărilor evenimentelor istorice ale
Holocaustului.

§4
Condiţiile-cadru de ordin politic pentru realizarea de către părţi a colaborării pe baza
prezentului Acord sunt cuprinse în Tratatul privind relaţiile de bună vecinătate şi
colaborare dintre Ucraina şi România din 2 iunie 1997, Protocolul de colaborare între
regiunea Cernăuţi (Ucraina) şi judeţul Suceava (România) din 21 septembrie 1998,
Acordul privind crearea Euroregiunii „Prutul de Sus” din 22 septembrie 2000, precum şi
documentele de colaborare în domeniul culturii, semnate de Uniunea Europeană şi
Guvernul Ucrainei.
§5
Prezentul Acord, redactat în două exemplare originale, fiecare în limbile ucraineană şi
română, intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţi.
Încheiat în or. Cernăuţi (mun. Rădăuţi) la data de „___” ___________ 2013.
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