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Cu privire la înființarea bustului poetului Andrei Ciurunga 

 (Robert Cahuleanu) în municipiul Cahul 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea monumentelor de for public 

nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, 

art. 569), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Culturii, prezentată în temeiul 

deciziei Consiliului municipal Cahul, înființarea bustului poetului Andrei 

Ciurunga (Robert Cahuleanu) în Aleea personalităților din municipiul Cahul. 

 

2. Bustul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Culturii.  

 

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, 

edificarea bustului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donații, 

sponsorizări și alte surse neinterzise de lege. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

 



Proiectul Hotdrdrii Guvernului a fost elaborat de catrffi soticitatea prirm.iei
municipiului Cahul

Ministerul Culturii a elaborat proiectul hotdrdrii de Guvem privind infiinlarea in mun. Cahul a bustului
poetului Andrei Ciurunga (Robert Cahuleanu) in temeiul prevederiior art.7 alin.(1) din Legea
monumentelor de for public nr.l92l20ll,inbaza deciziei pe acest subiect a Consiliuiui municipal
Cahul nr' 1123 (17123) din25.03.2022. ,,Cu privire la edificarea bustului poetului Andrei Ciurunga
(Robert Cahuleanu).
Bustul se propune a fi edificat in memoria lui Andrei Ciurunga cunoscut qi ca Robert Cahuleanu,

personalitate marcantl a literaturii rom6ne, poet, memorialist, martir ai inchisorilor regimului
dictatorial comunist romdn, ndscut in Basarabia, oraqul Cahul. Cu o soartd sufocatd de deiunluri,
temnild, interdiclii Ei distrugere a volumelor de poezie, Robert Einsendraun (numele adevdrat al
poetului) qi-a trdit via!6 cu demnitate ;i devotament patriei, fidel crealiei Ei r6ddcinilor sale. Decenii la
rdnd numele qi opera lui Andrei Ciurunga nu au fost cunoscute de moidoveni datoritd interdicfiilor
regimului comunist din Basarabia gi Romdnia. Debutul editorial al poetului s-a produs ?n 1936, cu
placheta de versuri Melancolie. Ulterior a inceput sd publice in cdteva,feviste: Bisarabia, Basarabia
literarS, Raza qi altele. Temele mari ale poeziei dintotdeauna - dragost ea, patria, natura - sunt prezente
in cele pese 20 de volume de versuri ale poetului, numitep oezii ale detenyiei.

Wd a fi.inptalat in Aleea personalitdtilor din municipiul Cahul.
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Bustui va fi instalat in baza unui proiect de edificare avizarde cf,tre Ministenil Culturii

Che1tuielilepentruotganizareaconcursului,elaborareaoocu
bustului, pentru executarea qi instalarea acesteia, precum qi pentru amenajarea terenului aferent, vor fi

'3-c--qpgrilj.dig 4ongtii, sponsorizdri Si alte surse neinterzise de cadrul normativ.
i.Ilodul de incorporare a actului in cadrul n

Proiectulseincorporeaz6,insistemu1actelornormativeEinunecesiti
sau normative.

7. Aniz"..a sl cooslliii,*
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.23912008 cu privire la transparenta in procesut Oecirion"aL
proiectul Hot[rdrii Guvernului a fost plasat pentru consultare publicd pe portaiul www.particip.goy.md,
precum $i pe pagina web oficiald a Ministe{ului culturii www.mc.sov.md.
8. Constatlrile expertizei anticoruptie
CentrulNa!ionaldeAnticorup!ieprinexpertizaanticorup!ieff
lips[ de factori sau riscuri de coruptie in proiectul de act normativ.

Proiectul nu necesitd alte expertize de compatibilitate.
10. Constatlrile expertizei juridice
ProiectulafostSupuSexpertizeijuridice.Prinavizulnr,04l7949din
a relevat lipsd de qbiectii $i propuneri de qrdin juridic asupra proiectului de act normativ.
11. Constatlrile altor expertize
Proiectul nu necesiti alte consultbri $i expertize.

Noti informativl
la proiectul Hotirflrii Guvernului cu privire la infiinfarea in municipiut Cahul a bustului

poetului Andrei Ciurunga (Robert Cahuleanu)
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