
Dacă crezi că îți pasă de 

mediul înconjurător, de  

prieteni, copii, rude găsește 

soluția optimă să le asiguri un 

viitor, nu-i condamna prin 

faptul că arunci deșeurile la 

voia întâmplării. Omenirea și 

natura sunt interdependente, 

și nicidecum una superioară 

alteia. 

Pentru un mediu curat este 

necesar să începem să colec-

tăm separat deșeurile.  Pro-

cedeul este unul care îți va 

răpi câteva minute din timpul 

preconizat activităților cotidi-

ene însă vei fi mândru la 

sfârșitul zilei că ai procedat 

așa cum se cuvine și ai pus 

toate deșeurile la locul lor. 

Agenția de Dezvoltare Re-

gională Sud face un pas major 

în întâmpinarea nevoilor tale 

și îți oferă posibilitatea să 

protejezi mediul în care 

trăiești. Dorința și ințiativa 

pot duce la bun sfârșit un 

lucru extrem de necesar 

societății în care trăim. Fă-ți 

timp să fii un părinte model, 

un tânăr cu inițiativă și un 

matur respunsabil, noi te 

îndemnăm să colectezi selectiv 

pentru siguranța zilei de 

maine. Proiec-

tul ,,Eficientizarea managemen-

tului deșeurilor menajere sol-

ide în Regiunea de Dezvoltare 

Sud“ pune la dispoziția ta 

platforme pentru colectarea 

slectivă a deșeurilor pe care 

vor fi amplasate containere și 

lăzi pentru colectarea 

plasticului.  

În vederea implementării Legii  

nr. 438 din 28 decembrie 2006 

privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Con-

strucţiilor anunţă iniţierea proce-

sului de selectare prin concurs a 

reprezentanţilor sectorului pri-

vat,  care împreună cu autorită-

ţile administraţiei publice vor 

activa în calitate de membri ai 

Consiliului Regional pentru Dez-

voltare Sud. 

Selectarea reprezentanţilor sec-

torului privat va fi efectuată con-

form următoarelor criterii: 

Experienţa anterioară a organiza-

ţiei de participare în proiecte de 

angajament public; 

Disponibilitatea candidatului de a 

se implica în activităţile specifice  

Consiliului Regional pentru Dez-

voltare; 

Disponibilitatea de a participa la 

şedinţele Consiliului. 

Doritorii interesaţi vor expedia 

în adresa Agenţiei Regionale 

pentru Dezvoltare Sud, prin 

poşta electronică  

adrsud@gmail.com cu menţi-

unea „Dosar CRD Sector privat 

[ denumirea organizaţiei][numele 

raionului/municipiului]”, urmă-

toarele documente: 

* Scurtă descriere a organizaţiei 

(CV-ul organizaţiei); 

* CV-ul persoanei care va 

reprezenta organizaţia în consiliu 

şi, eventual, a supleantului; 

* Scrisoare de motivaţie; 

* Certificat de înregistrare; 

* Anexa nr. 2 a Bilanţului Contabil 

– „Raportul de profit şi pierdere”. 

În baza dosarelor prezentate, Co-

misia de selectare, va selecta din 

fiecare raion/municipiu cîte un 

reprezentant al sectorului privat 

cu statut de membru al Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare. 

Data limită pentru recepţionarea 

dosarelor este de 15.08.2011 

Pentru informaţii: 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor: Dorin ANDROS   

022.20.45.43 

Agenţia de Dezvoltare Regională 

Sud: Tatiana Aramă              

(0241) 211 50 
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În momentul arderii 

materialelor din 

plastic în atmosferă se 

elimină  substanțe 

chimice extreme de 

toxice, cum ar fi dioxina. 

Această substanță este 

cancerigenă și poate 

provoca  probleme 

hormonale, acumulează 

grăsimi. Dioxinele 

pătrund în culturi și în 

apă și afectează mediul 

pe termen lung     

Furnizarea containerelor din plastic  

Activități preconizate  

Prese de balotat plasticul pentru Regiunea 

de Dezvoltare Sud  

A început livrarea preselor 

de balotat plasticul, în 

cadrul 

proiectului ,,Eficientizarea 

managementului 

deșeurilor manajere solide 

în Regiunea de Dezvoltare 

Sud“ implementat de 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud.  Proiectul 

cuprinde cele 8 raioane ale 

Regiunii și presupune 

dotarea Întreprinderilor 

Municipale ,,Gospodărie 

Comunal Locativă“ din 

raioanele beneficiare cu 

tehnică necesară susținerii 

colectării selective a 

deșeurilor. Presele de 

balotat vor servi la 

ambalarea plasticului 

colectat cu ajutorul lăzilor, 

autospecialelor și 

containerelor livrate în 

cadrul aceluiași proiect. 

Astfel pe agenda 

proiectului s-a mai bifat o 

activitate majoră legată de 

furnizarea seturilor de 

echipamente care vor 

condiționa colectarea se-

lectivă a deșeurilor. După 

ce vor fi ambulate și de-

pozitate, stocurile de plas-

tic vor fi comercializate 

fabricilor de reciclare. Prin 

această acțiune se 

intenționează reducerea 

practicilor de ardere a 

plasticului, utilizate atât de 

frecvent și inconștient în 

Republica Moldova. 

Comunal Locativă“cu 

tehnică de calcul, se 

prevede, la fel, a se îcheia 

până la sfârșitul lunii 

curente. Proiectul este 

finanțat din Fondul 

Național de Dezvoltare 

Regională în parteneriat cu 

proiectul Guvernarea 

Deșeurilor – IEVP Est”, și 

a dat start implementării în 

luna septembrie, 2010.  

Următorul pas în cadrul 

proiectului prevede 

școlarizarea și educarea 

populației Regiunii Sud în 

vederea colectării selective 

a deșeurilor pentru 

îmbunătățirea calității 
mediului ambiant și a 

sănătății populație din 

Centrele Raionale ale RDS.  

Dotarea Întreprinderilor 

Municipale ,,Gospodărie 

Durata de implementare 

este de 24 de luni iar 

bugetul total al proiectului 

19.038.924,00 de lei.  În 

urma implementării 

proiectului se va 

îmbunătăți calitatea 

mediului ambiant şi  

sănătatea populaţiei. 

Comunal Locativă“ din 

cele 8 Centre Raionale ale 

Regiunii Sud. Acestea vor fi 

amplasate pe platformele 

pentru colectarea selectivă 

a deșeurilor special 

amenajate, în cadrul 

aceluiași proiect. Alături 

de containere for fi 

amplasate și lăzi pentru 

colectarea plasticului, fapt 

ce va da posibilitatea 

locuitorilor să inițieze 

procesul de colectare 

selectivă a deșeurilor 

menajere solide 

municipale.  Acțiunea 

majoră de livrare a 

containerelor de toate 

cele trei tipuri se 

preconizează a se încheia 

în perioada 25 – 29 iulie, 

după care se vor finisa 

lucrările de construcție a 

platfomelor pe care vor fi 

amplasate containerele.  

Următoarea etapă în cad-

rul proiectu-

lui ,,Eficientizarea 

managementului 

deșeurilor manajere solide 

în Regiunea de Dezvoltare 

Sud“ a fost livrarea celor 

82 de tomberoane din 

plastic.  Containerele din 

polietilenă de înaltă 

densitate pentru deșeuri 

menajere, sunt livrate 

Întreprinderilor 

Municipale ,,Gospodărie 

D E Z V O L T A R E  R E G I O N A L Ă  



Atelier de lucru privind formularea strategiei 

regionale de gestionare a deșeurilor 
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Problematica creării unei 

strategii cu privire la 

gestionarea deșeurilor în 

Regiunea de Dezvoltare Sud a 

fost abordată în cadrul unui 

atelier de lucru desfășurat la 

Cimișlia. Cei prezenți au 

căutat să aprecieze 

tipurile de management 

cu privire la deșeuri, 

existente  în Regiune de 

Sud și să le catalogheze 

drept eficiente sau 

ineficiente. De 

asemenea, pe agenda 

zilei s-a mai numărat 

sumarizarea 

aramjamentelor instituționale 

de gestionare regionalizată a 

deșeurilor din Regiunea de 

Sud.  Atelierul a fost organizat 

în cadrul 

proiectului ,,Guvernarea 

deșeurilor – IEVP Est“, finanțat 

de UE în parteneriat cu ADR 

Sud și vine să analizeze 

sistemul regional de gestionare 

a deșeurilor și completează 

șirul de seminare programate 

pentru elaborarea Strategiei 

Regionale de Gestionare  a 

Deșeurilor.  

 

 

 

 

îmbunătățirii sistemului de Gestionare a Deșeurilor  cu 3 comitete sub

-regionale: 

Subregiunea 1: raioanele Leova, Cimișlia, Basarabeasca 

Subregiunea 2: raioanele Căușeni, Ștefan Vodă 

Subregiunea 3: raioanele Cantemir, Cahul, Taraclia 

În cadrul celor trei subregiuni se preconizează a se va localiza pe hartă 

câte un depozit pentru fiecare subregiune. Se va ajunge la această etapă 

treptat prin instruirea locuitorilor și crearea unor depozite de 

transfer.  

Raionale, reprezentanți ai 

ONG-urilor, ai Inspecțiilor 

Ecologice de Stat și 

reprezentanții Întreprinderilor 

Municipale ,,Gospodărie 

Comunal Locativă” din cele 8 

centre Raionale ale Regiunii 

Sud. Fiecare instituție a fost 

implicată în procesul de 

identificare a unor depozite 

interraionale de colectare a 

deșeurilor. Acestea reprezintă 

o prioritate a Strategiei model 

prezentată în cadrul atelierului 

de lucru și vor ajuta la 

intensificarea  procesul de 

regionalizare a serviciilor 

publice. Cadrul instituțional 

prevede crearea unei asociații 

de Municipalități cu scopul  

 

 

La masa de lucru au fost 

prezenți primarii Centrelor 

Identificarea depozitelor interraionale  

Crearea a trei subregiuni  

Strategia 

model 

cuprinde un 

termen de 15 

ani și vine să 

asigure un 

management 

eficient de 

gestionare a 

deșeurilor în 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Sud.  
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Sportivii care vor 

beneficia de 

serviciile 

Complexului  

sportiv de la 

Căușeni vor avea 

posibilitatea să 

completeze 

rândurile 

federațiilor 

naționale de 

sport.  

Vizită de lucru la Căușeni  

Vizite de monitorizare a proiectelor 

implementate de ADR Sud 

Vineri, 15 iulie o delegație a 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

printre care viceministrul 

Veaceslav Guțuțui și Valentina 

Pleșca, Șefa direcției generale 

Dezvoltare Regională, s-au 

aflat într-o vizită de 

monitorizare a proiectelor 

implementate de ADR Sud la 

sudul Moldovei. Vizita de 

monitorizare a pornit de la 

sediul Agenției de Dezvoltare 

Regională Sud unde s-a 

discutat despre progresele 

înregistrate în urma etapelor  

de implementare a 

proiectelor și a continuat 

cu o deplasare în teritoriu 

a delegației. La Cahul, în 

cadrul unei ședințe cu 

primarii din s. Roșu, 

Crihana Veche și Manta, 

beneficiari ai 

proiectului ,,Aprovizionare

a cu apă potabilă a 

comunităților bazinului 

râului Prut“ au fost 

punctate principalele 

realizări și problemele cele 

mai presante. S-au propus 

soluții și s-au acceptat 

ajustări.  Proiectul ,,Apă 

curată pentru comunitățile 

bazinului râului Prut“ 

implementat de Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud 

prevede construcția 

infrastructurii adecvate și 

durabile de alimentare cu 

apă pentru localitățile 

Manta și Crihana Veche 

prin extinderea sistemului 

cu apă centralizat al or. 

Cahul și creșterea 

gradului de acces al 

populației la aceste servicii. 

planul de finanțare a 

proiectului. Reprezentanții  

MDRC au remarcat cali-

tatea înaltă a lucrărilor de 

construcție executate. 

Urmează ca lucrările de 

construcție a centrului sa 

fie finalizate in luna aprilie 

2012. Următoatea etapă a 

proiectului prevede 

 S-a constatat 

ca lucrarile de 

construcție 

sunt îndeplinite 

în conformitate 

cu planul de 

implementare a 

proiectului  și 

nu există 

abateri de la  

desfășurarea achizițiilor 

publice pentru dotarea 

Centrului sportiv cu echi-

pament necesar și efectu-

area studiului de fezabili-

tate pentru estimarea 

potențialului sportiv și 

implementare și cu scopul 

de a asigura o bună 

desfășurare a lucrurilor 

specialiștii din cadrul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor  

împreună cu cei din cadrul 

ADR Sud, SRL. 

,,ConsitPro“ și 

responsabilul tehnic pe 

obiect, au efectuat o vizită 

de lucru la Căușeni. În 

cadrul vizitei a fost vizitat 

obiectul Centrul de tineret 

si sport din or. Căuseni. 

Scopul vizitei a fost 

evaluarea calității 

desfășurării lucrărilor. În 

cadrul proiectului este 

preconizată construcția 

Centrului de tineret si 

sport, dotarea lui cu utilaj 

sportiv necesar și 

asigurarea echipelor 

raionale din domeniul  

orientării sportive cu 

 

Proiectul ,,Consolidarea 

cooperării regionale între 

raionele Căușeni, Cimișlia, 

Ștefan Vodă, creșterea 

competitivității în 

promovarea modului 

sănătos de viață, pregătirea 

sportivilor de performanță 

și prestarea serviciilor în 

cadrul turismului sportiv 

prin edificarea Centrului 

de Tineret și Sport în 

orașul Căușeni”, este în 

plin proces de 
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Prietenia sărbătorită la Cahul în cadrul 

Festivalului ,,Faces of Friends“ 
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Asociația de Creație ,,Festival“ 

împreună cu Orange Moldova 

a organizat cea de-

a 12-a ediție a 

festivalului 

internațional de 

muzică “Faces of 

Friends”. 2 zile de 

muzică, pe 8 și 9 

iulie,  emoțiile și 

prieteniile  noi au 

fost pe agenda  

festivalului “Faces 

of Friends” care se 

organizează în capitala de sud a 

Moldovei din 1996.  Orașul 

Cahul a “fiert” în luminile 

scenei pe care au evoluat 11 

participanți din 6 țări, ce au 

interpretat diferite stiluri de 

muzică, de la rock pâna la 

disco. Concurenții s-au “copt” 

în emoțiile concursului și au 

demonstrat tot ce au avut mai 

bun în scenă.  În prima zi de 

festival participanții au 

interpretat live o piesă în limba 

țării din care vin   și o piesă 

din repertoriul internațional.  

După evoluția acestora, a doua 

seară de festival s-a încheiat cu un 

concert de muzică jazz care s-a 

întins până în zorii zilei. Faptul că 

an de an se acordă tot mai multă 

atenție unor astfel de evenimente 

ne ajută să redescoperim și să 

promovăm regiunea de Sud. 

Oaspeții de onoare invitați, printre 

care și vedete internaționale ca 

Dominik Joker (Russia), Harley 

Band (Belgia), Giovanni Buzzurro 

(Mexico), Daniela Guastella (Italy), 

Olia Tira, SunStroke Projects, Ej, 

G-Band, Dj Vzorov, Alex Calancea 

Band au întreținut atmosfera și nu 

au lăsat spectatorii să stea pe loc. 

Republica Moldova. Astfel 

Premiul mare, în valoare de 

1.000 de euro a fost câștigat 

de trupa autohtonă ,,M-

Studio“. Trupa s-a remarcat 

prin inscusita combinație a 

instrumentelor cu vocea 

solistului trupei, Vitalie 

Negruță. Premiul întâi a fost 

împărțit de Nicoleta Nuca, o 

moldoveancă și Artiom 

Demișev din Rusia. De premiul 

doi s-au învrednicit Evghenii 

Adrianov, student al 

colegiului ,,Ștefan Neaga“ din 

Chișnău și Diana Staver, 

absolventă a Academiei de 

muzică ,,G. Muzicescu“. Locul 

trei i-a revenit reprezentantul 

BulgarieiTenny Omede,  care a 

reușit să cucerească simpatia 

publicului.  

Punctul forte și obiectiv al 

festivalului “Faces of Friends” 

este juriul ce oferă notele 

instantaneu și deschis după 

fiecare evoluție în scenă, ceea 

ce asigură transparență și 

echidistanță în modul de 

jurizare. 7 membri ai juriului 

provin din cele 7 țări 

participante: Rusia, Ucraina, 

Bulgaria, Belarus, Italia, și 

Premiul mare a rămas acasă în acest an  

Vedete internaționale și o noapte de jazz 

,,Am obținut 

ceea ce ne-am 

dorit. Acest 

premiu este 

foarte important 

pentru noi, așa 

cum nu avem 

prea mult timp 

de când ne-am 

lansat pe piața 

muzicală de 

acasă. Astfel de 

concursuri îți 

dau aripi să 

crești și să-ți 

dorești mai 

mult.“ au 

declarat 

laureații 

festivalului. 
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,,Schitul acesta-

ntre vii și-ntre 

morți stă ca un 

legământ—pe 

jumătate în cer, 

pe jumătate-n 

pământ“  

N. Dabija 

,,Un altar frumos, din marmură, al cărui 

piedestal este o mică coloană corintică“ 

Drumul spre Biserică   

Biserica ,,Adormirea Maicii Domunui“din 

Căușeni 
Biserica, “Adormirea 

Maicii Domnului“, 

monument unical de 

istorie, cultură și 

arhitectonică ecleziastică, 

unul din cele mai vechi 

locașuri de cult ortodox 

din Republica Moldova, 

ridicat la Căușeni, pe 

atunci Cheșenăul Roșu, 

este amintită într-o 

gramotă a lui Petru Aron 

din 6 iunie 1455, eliberată 

la Suceava. ,,O legendă 

menționată de preotul Ioan 

Neaga povestește cum pe 

timpul războiului dintre 

ruși și turci, ultimii ar fi 

prefăcut biserica din 

Căușeni într-un grajd și 

cum, într-o singură noapte, 

ca printr-o minune, au 

pierit toți caii 

necredincioșilor. Turcii au 

atribuit această minune 

atotputerniciei sfinților ... 

Și, ca să se răzbune, au 

pângărit imaginile, 

străpungând cu pumnalele 

ochii sfinților și 

mucenicilor“. (După 

Constantin Ciobanu. 

Biserica ,,Adormirea Maicii 

Domului“ din Căușeni.) 

Vino, călătorule, și vezi: 

,,Biserica ortodoxă este o 

clădire rotundă pe 

jumătate îngropată în 

pământ . Turcii au ruinat-

o. Este pictată al fresco, în 

interior și exterior, pe un 

fond roz. Sunt 

reprezentate faptele unor 

sfinți și soarta osândiților, 

chinuiți prin tot felul de 

torturi, fiecare scenă fiind 

despărțită de cealaltă 

templul bisericii. O 

adevărată capodoperă 

istorică, marcată de timp, 

de la care poți însuși, 

dragostea față de țară și de  

credință. Biserica este una 

din puținele legături ale 

noastre, ca neam, cu 

trecutul, cu zbuciumul 

acestui pământ. Este 

Biserica ,,Adormirea 

Maicii Domnului“ se 

află în Căușeni, la 

capătul de nord-est 

al Regiunii Sud. Un 

punct pe la care 

trebuie să treci, cel 

puțin odată, pentru a 

descoperi puterea 

credinței imprimată în 

amplasată în oraș, astfel 

devine accesbilă tuturor. 

Agenia de Dezvoltare 

Regională Sud te 

încurajează să vizitezi acest 

monument de o semnifica-

ţie artistică şi istorică deo-

sebită, o perlă a ortodoxiei 

situată în Căușeni. 

Domnului a fost 

reconstruită și pictată în 

anii 1763-1767. Frescele 

bisericii prezintă o sim-

bioză între tehnicile tradi-

ţionale ale frescei bizantino

-athonite şi tehnicile 

frescei din Ţara Românea-

scă a secolului XVIII. 

Acestea au o valoare artis-

tică şi istorică, de impor-

tanţă internaţională. 

Cultura vechii Moldove a 

fost matricea unor 

credințe și practici 

ulterioare. Rafinamentul, 

frumusețea și forța 

tradițiilor sale religioase 

sunt o parte esențială a 

moștenirii culturale 

românești.  

 

Un altar frumos, din 

marmură, al cărui piedestal 

este o mică coloană 

corintică și o cristelniță tot 

din marmură ... 

Împodobesc strana 

bisericii“. O descriere 

realizată de Leyon Pierce 

Balthazar von 

Campenhausen pe la 1790-

1791, care dovedește că 

Biserica Adormirea Maicii 
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Consultări regionale privind elaborarea Strategiei 

Naționale de Mediu a Republicii Moldova  
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Un pas înainte spre atingerea 

obiectivului primar de armoni-

zare a cadrului instituțional și 

legislativ național în domeniul 

protecției mediului și utilizării 

durabile a resurselor naturale în 

conformitate cu prevederile 

Directivelor UE, tratatelor și 

acordurilor internaționale a fost 

elaborarea Strategiei naționale 

de mediu de către Ministerul 

Mediului cu suportul  proiectului 

PNUD Moldova „Transitional 

Capacity Support for the Public 

Administration of Moldova”.  

Acest document strategic 

ambițios va fi o călăuză pentru 

autăritățile publice centrale și 

locale în promovarea și 

implementarea unei politici 

moderne de mediu în Republica 

Moldova, identificînd şi aplicînd 

măsurile prioritare în domeniul 

mediului pe perioada anilor 

2012-2022 în contextul 

dezvoltării durabile a ţării.   

Proiectul documentului a fost 

supus discuțiilor în cadrul Semi-

narului regional de consultare 

publică a proiectului Strategiei 

Naţionale de Mediu pentru pe-

rioada anilor 2012-2022, realizat 

pe  26 iulie 2011, în or. 

Cimișlia.  

În cadrul seminarului au fost 

prezentate și discutate 

obiectivele generale de 

promovare a principiilor 

dezvoltării durabile şi creşterii 

economice verzi, aspecte ce țin 

de integrarea cerinţelor de 

mediu în dezvoltarea social-

economică a ţării la nivel 

naţional şi local, au fost 

examinate obiectivele sectoriale 

şi indicatorii în domeniul 

mediului și determinat rolul 

APL, a partenerilor locali și 

asociaţiilor obşteşti, în 

elaborarea, promovarea şi 

implementarea strategiei. Au 

fost discutate, de asemenea, 

priorităţile locale în domeniul 

protecţiei mediului, acţiunile 

necesare a fi întreprinse și 

imperativul atragerii mijloacelor 

financiare externe.  

Proiectul Strategiei Naţionale de 

Mediu a Republicii Moldova şi 

principiile care stau la baza 

elaborării strategiei sînt 

disponibile la adresa:  

http://www.mediu.gov.md/md/

elaborare/.    

Ministerul Mediului și Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud 

îndeamnă toți locuitorii Regiunii 

de Sud să contribuie la 

îmbunătățirea conținutului 

Strategiei Naţionale de Mediu, 

transmițînd propuneri și obiecții 
la Ministerul Mediului. 
Persoane de contact: 

Maria Nagornîi, şef DAMEP: 

20 45 20, 

policy@mediu.gov.md  

Rodica Iordanov, consultant: 

83 67 55, 

r.iordanov@mkt.vox.md  

Andrei Isac, consultant:  

22 68 49, an-

drei.isac.environment@gmai

l.com  

locale şi regionale; 

Experienţa şi calificările relevante pentru 

dezvoltarea regională ale persoanei propuse 

spre a deveni membru CRD; 

Scrisoare de motivație a candidatului de a fi 

reprezentant CRD Sud. 

Avantaj pentru selectarea reprezentanţilor 

societăţii civile va constitui experienţa în 

activităţile conexe dezvoltării regionale, în 

implementarea proiectelor inter-raionale şi/

sau transfrontaliere. 

Organizaţiile interesate vor expedia în 

adresa Agenţiei Regionale pentru Dezvol-

tare Sud, prin poşta electronică  

adrsud@gmail.com cu menţiunea 

„Dosar CRD Societate civilă [ denumirea 

organizaţiei][numele raionului/

În vederea implementării Legii  nr. 438 din 

28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

(MDRC) anunţă iniţierea procesului de 

selectare prin concurs a reprezentanţilor 

organizaţiilor neguvernamentale, care îm-

preună cu autorităţile administraţiei publice 

vor activa în calitate de membri ai Consiliu-

lui Regional pentru Dezvoltare Sud. 

Selectarea reprezentanţilor societăţii civile 

va fi efectuată conform următoarelor cri-

terii: 

Experienţă în implementarea proiectelor în 

domeniul dezvoltării socio-economice în 

localitatea de reședință, finanţate de dona-

tori internaţionali;  

Experienţă în promovarea parteneriatelor 

municipiului]”, următoarele documente: 

* CV-ul organizaţiei; 

* CV-ul persoanei care va reprezenta organi-

zaţia în CRD şi, eventual, a supleantului; 

* Scrisoare de motivaţie. 

În baza dosarelor prezentate, Comisia de 

selectare, va selecta din fiecare raion/

municipiu cîte un reprezentant al societăţii 

civile cu statut de membru al consiliului. 

Data limită pentru recepţionarea dosarelor 

este de 15.08.2011 

Pentru informaţii: 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construc-

ţiilor: Dorin ANDROS   022.20.45.43 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud: Tatiana 

Aramă (0241) 211 50 

“ A fost făcut un  

pas înainte spre 

atingerea 

obiectivului 

primar de 

armonizare a 

cadrului 

instituțional și 

legislativ 

național în 

domeniul 

protecției 

mediului și 

utilizării durabile 

a resurselor 

naturale ”   

 

Anunţ 

privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile  

în Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud 
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papură, alte plante de baltă. Pe apa lui 

mişcă zeci ori poate sute de plauri. 

Plaurii, pe care creşte o bogată 

vegetaţie acvatică, creează o 

privelişte nemaipomenit de 

atrăgătoare, 

care vara 

amintesc 

desişurile de 

nestrăbătut a 

junglei, iar în 

toiul iernii – 

întinderi 

lipsite de viaţă 

ale deşertului. 

Pentru 

locătarii din împrejurimile lacului 

Beleu, ele prezintă nişte “instalaţii 

meteorologice”, cu ajutorul cărora 

poţi determina direcţia şi forţa 

vîntului. Pentru lumea păsărilor de 

baltă, însă, plaurii prezintă nişte mici 

nave, pe care poţi călători fără nici un 

efort pînă la cea mai îndepărtată 

“ospătărie” de peşte proaspăt. 

Plaurii, ca si bălţile din jur, sunt locuri 

ideale pentru viaţa animalelor. 

Reptilele benefeciază de arsiţă 

dogoritoare, de care au nevoie 

pentru a-şi incălzi sîngele veşnic rece; 

păsările găsesc locuri retrase pentru 

Călătorind pe la sudul republicii, de 

la Cahul în jos, observăm o mulţime 

de suprafeţe inmlăştinite, care, 

împreună cu râul Prut, formează un 

organism întreg, vitalitatea căruia e 

menţinută de cel puţin 12 braţe ale 

fluviului. Apa prin cele 12 braţe vine 

necontenit. Vine mai ales primăvara, 

cînd Prutul se revarsă şi lunca lui, pe 

o distanţă de zeci de kilometri, 

capată infăţişarea unei mări. Această 

“mare” ţine o lună, două, apoi işi 

restrînge hotarele. Şi de la satul 

Manta pînă la Slobozia - Mare ramîn 

să bucure ochii doar două întinderi 

de apă, cea mai interesantă şi bogată 

în apă fiind lacul natural Beleu, în 

jurul căruia s-a şi organizat 

rezervaţia mai sus amintită 

Dacă il privim din depărtare, e o 

privelişte destul de incîntătoare. 

Lacul este înconjurat de jur 

împrejur cu o bordură de trestie, 

a-şi face cuiburi şi a scoate pui, iar 

fiarele află aici spaţii generoase pentru 

vînătoare şi pescuit. De aceea, nu este 

intîmplător faptul că în aceste locuri 

se acomodează uşor la mediu atît 

animalele acvatice, cît şi 

cele de stepă şi de 

pădure. Trebuie de mai 

adăugat că aici şi hrana 

este din belşug. 

În scopul ocrotirii florei 

şi faunei din lacul Beleu şi 

a luncilor inundabile din 

imprejurimile lui, pentru 

crearea condiţiilor 

favorabile reproducerii 

plantelor rare şi pe cale de dispariţie 

prin Hotarîrea Guvernului Republicii 

Moldova din 23 aprilie 1991 a fost 

organizată rezervaţia Prutul de Jos cu 

o suprafaţă de 1691 ha. Prin aceeaşi 

hotărîre rezervaţiei Prutul de Jos i s-a 

atribuit sectorul din jurul ei, fiind 

declarată zona rezervată, cu o lăţime 

de 1,5 km. 

Aproape 2/3 din suprafaţa rezervaţiei 

este ocupată de apele lacului Beleu. Pe 

restul teritoriului cresc stufărişuri, 

salcîşuri şi ierburi caracteristice 

pajiştilor de luncă inundabilă. 

Buletinul informativ este elaborat de Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud, care este o instituţie publică necomercială, creată 

pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare regională. 

Pentru informaţii detaliate contactaţi: 

Sofia Cazacu, specialist în comunicare 

Tel.: (0241) 26286 

E-mail: office@adrsud.md 

www.adrsud.md 

Cărți de vizită:  

  Rezervaţia Ştiinţifică “Prutul de Jos” 


