
   Proiectul  ,,Eficientizarea man-

agementul deșeurilor menajere 

solide în Regiunea de Dezvol-

tare  Sud“ implementat de 

Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud în toate cele 8 

Centre Raionale ale Regiunii 

Sud este în plină implementare 

și bifează realizarea activităților 

majore prevăzute în planul de 

acțiuni al proiectului.  

      Astfel, câte un buldozer au 

primit primăriile Căușeni, 

Ștefan Vodă și Cantemir. Alte 

cinci Centre Raionale,  Basara-

beasca, Cahul, Taraclia, Leova și 

Cimișlia, au primit câte o auto-

specială. În cadrul aceluiași 

proiect, în orașele sus 

menționate, are loc construcția 

platformelor pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor.  

   Platformele vor servi ca 

suport pentru lăzile de cole- 
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(ADR Sud) este o 
instituţie publică, 
non-profit, cu perso- 
nalitate juridică, care 
activează în domeniul 
dezvoltării regionale.  

-ctare a plasticului și containere 

care vor permite colectarea 

selectivă a deșeurilor menajere 

solide municipale. Până în 

prezent , parțial, au fost dotate 

cu containere și lăzi de plastic 

câteva din .Î. M. ,,Gospodărie 

Comunal Locativă“ ale Regiunii 

de Dezvoltare Sud. Pe viitor, 

însă, se prevede ca și  celelalte 

Centre Raionale să fie asigurate 

cu stocuri de containere pentu  

  colectarea selectivă. Aria de  

amplasare a platformelor cuprinde 

în special zonele cu blocuri 

locative și vecinătățile instituțiilor 

publice. 

   Proiectul este unul pilot și are ca 

scop diminuarea gradului de 

poluare a mediului și îmbunătățirea 

calității vieții prin reducerea 

cantității de deșeuri plastice. 

 

să găsim în noi forța și dorința de a conlucra pe 

viitor în vederea reorganizării unor sisteme și  de 

a asigura un plai curat generațiilor de mâine. 

Chiar dacă proiectul nostru vizează doar un 

anumit grup țintă, ceva mai restrâns, scopul 

prioritar este de a școlariza, treptat și eficient, 

întreaga populație a Regiunii în vederea începerii 

colectării selective a deșeurilor. 

Este o necesitate impusă de timp pentru 

siguranța zilei de mâine. Vă îndemnăm, ca 

împreună, să păstrăm curățenia în Regiunea de 

Sud.  

Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud face un apel la 

conștiința fiecărui locuitor al 

Regiunii Sud, 
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,,Prin arderea 

plasticului  se 

elimină substanțe 

care produc  boli 

de plămâni,  iar 

într-o perioadă 

îndelungată  pot 

îmbolnăvi ficatul, 

rinichii și 

sângele.“  

AUTOSPECIALE PEN-

TRU COLECTAREA 

DEȘEURILOR  

Eurocontainere și lăzi pentru colectarea 

plasticului 

 Start campaniei de conștientizare 

Cinci autospeciale au fost furnizate primăriilor din  

Centrele Raionale ale Regiunii Sud  

Luna iunie a fost una pro-

ductivă pentru Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud. 

Fiind în plină perioadă de 

implementare, proiec-

tul ,,Eficientizarea manage-

mentului deșeurilor mena-

jere solide în Regiunea de 

Dezvoltare  Sud“ urmează 

cursul stabilit, bifând pe 

agenda  planului de lucru 

livrarea celor cinci 

autospeciale.  Furnizarea 

autospecialelor primăriilor 

din Centrele Raionale vine 

să  completeze una din 

activitățile majore ale 

proiectului implementat de 

ADR Sud.  Autovehiculele 

adaptate unor servicii 

speciale vor intra în 

gestiunea Î.M. de 

gestionare a deșeurilor din 

cadrul fiecărei primării 

beneficiare în urma 

proiectului. Un motiv în 

plus  pentru a începe 

colectarea selectivă a 

deșeurilor vor avea 

locuitorii orașelor  Cahul, 

Basarabeasca, Taraclia, 

Cimișlia și Leova. 

Autospecialele sunt menite 

să asigure transportarea 

eficientă și în timp a 

deșeurilor menajere 

municipale. Celelalte 

Centre Raionale, incluse în 

proiect, Căușeni, Ștefan 

Vodă și Cantemir, au fost 

dotate, la solicitarea 

primăriilor, cu câte un 

buldozer destinat 

întreținerii depozitelor de 

gunoi. 

prevede finisarea 

construcției platformelor 

pentru colectarea selectivă 

a deșeurilor, completarea 

stocurilor de containere, 

livrarea preselor de balotat 

și a tehnicii de calcul 

pentru Î. M. ,,Gospodărie 

Comunal Locativă“.  

De-o importanță majoră 

vor fi acțiunile întreprinse 

în timpul campaniei de 

Proiectul ,,Eficientizarea 

managementului 

deșeurilor menajere 

solide în Regiunea de 

Dezvoltare Sud“ este în 

plin proces de 

implementare și își 

propune în perioada 

imediat următoare să 

finiseze un șir de activități 
începute anterior. Pe 

agenda proiectului se 

conștientizare, de care 

depinde, într-o oarecare 

măsură, reușita întregului 

proiect.  

Succesul  procesului  de 

sensibilizare și școlarizare 

vor constitui indiciI de 

performanță ai proiectului 

care se va finaliza în 

decembrie 2011. 

proiectului implementat de 

ADR Sud în colaborare cu 

„Guvernarea deşeurilor - 

IEVP Est".  O parte din 

eurocontainerele destinate 

colectării deșeurilor și o 

parte din lăzile pentru 

colectarea exclusivă a 

plasticului au fost livrate 

primăriilor beneficiare în 

urma proiectului. După ce 

vor fi asamblate, lăzile 

urmează să fie amplasate, 

alături de eurocontainere, 

pe platformele pentru 

colectarea selectivă a 

deșeurilor. Lăzile vor 

permite selectarea 

separată a plasticului 

pentru a diminua gradul de 

poluare a mediului în 

Regiunea de Sud.  

Posibilitatea de a colecta 

selectiv, în primul rând, o 

vor avea locuitorii zonelor 

cu blocuri locative. 

Fiecare dintre noi, ca 

reprezentant al 

comunității, are puterea și 

obligația de a înfluența 

procesul de ecologizare a 

propriului oraș sau a zonei 

unde își petrece timpul 

liber. Soluția este la 

îndemâna fiecăruia și 

constă în depozitarea 

selectivă a deșeurilor. 

Acest lucru devine din ce 

în ce mai posibil datorită 

EUROCON-

TAINERE 

PENTRU  

COLECTAREA 

DEȘEURILOR 

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



Seminar de instruire a formatorilor în vederea comunicării 

privind Managementul Deșeurilor  
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La 22 iunie, 2011 proiectul 

„Guvernarea deşeurilor - IEVP 

Est" finanţat de UE a derulat 

un atelier de formare de 

formatori (ToT) pentru 

reprezentanţii ONG-urilor 

selectate şi a grupurilor de 

iniţiativă din Regiunea de 

Dezvoltare Sud. Atelierul 

care a avut loc în Cimişlia a 

fost axat pe dezvoltarea de 

campanii de comunicare în 

domeniul deşeurilor la nivel 

local şi regional.  

Scopul atelierului, care a 

fost elaborat cu sprijinul 

unui expert internaţional 

este familiarizarea 

participanţilor cu principiile de 

comunicare şi mecanisme de 

lucru cu populaţia  privind 

informarea şi conştientizarea 

în domeniul gestionării 

integrate a deşeurilor 

menajere. Reprezentanții ai 

câtorva ONG-uri din Regiunea 

de Sud au participat la 

seminarul de instruire și se 

numără printre potențialele 

organizații care printr-un plan 

de acțiuni vor mediatiza, 

sensibiliza și școlariza 

populația orașelor pe care le 

reprezintă cu privire la 

necesitatea depozitării 

selective a deșeurilor. 

este ca grupurile țintă să 

accepte faptul că sunt 

producători de deșeuri și 

situația care se prezitnă este 

într-adevăr una dificilă și 

necesită implicarea întregii 

societăți.  

De exemplu, din 20 de PET-uri 

de 2 litri se poate obține 

căptușeala pentru o jachetă de 

Implicarea publicului în 

gestionarea deșeurilor nu se 

limitează doar la procesele de 

generare și de eliminare, dar la 

fiecare etapă a lanțului de 

gestionare a deșeurilor, chiar 

dacă acest lucru nu este uneori 

evident și rareori recunoscut 

de public. Scopul principal al 

campaniei de conștientizare 

iarnă, de asemenea, din PET-

urile reciclate se pot 

obține folii pentru 

izolarea 

acoperișurilor sau 

componente pentru 

industria auto, pentru 

corpurile de iluminat 

și altele. 

 

opiniei publice privind 

managementul adecvat al 

deşeurilor.  

Familiarizarea participanților cu 

date generale  și noțiuni de 

bază, a fost primul pas făcu de 

către expertul din Marea 

Britanie, Stephen Bates. În 

urma exemplelor prezentate   

s-a concluzionat faptul că în 

inițierea unei campanii de 

școlarizare, studiul sociologic  

devine un element cheie cu 

ajutorul căruia se pot ținti 

punctele în direcția cărora ar 

trebui să se lucreze. Conform 

studiului prezentat, publicul 

este producător de deșeuri și 

tot el este cel care se face 

responsabil de eșecurile în 

gestionarea acestuia. 

 

Structura atelierului a cuprins             

următoarele module:  

Introducere în principiile 

comunicării în domeniul 

gestionării deşeurilor; 

Marketing şi Comunicare de 

Marketing; Evoluţia 

schimbărilor de comportament 

în domeniul gestionării 

deşeurilor prin comunicare; 

Planificarea şi organizarea unei 

campanii de sensibilizare a 

 

,,Oamenii și deșeurile sunt legați prin definiție“ 

,,Nu trebuie să fii un geniu ca să poți colecta selectiv“ 

 

,,În procesul de 

conștientizare 

a populației 

este extrem de 

important de 

cuprins toate 

etapele care 

pot asigura 

rezultate 

pozitive“ 
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Anual milioane de 

oameni mor  din 

cauza consumului 

de apă poluată, 

iar o mare parte 

din boli sunt 

cauzate de faptul 

că oamenii nu 

beau suficientă 

apă.  

Etape ale implementării  

Pașii următori 

Apă curată pentru comunitățile bazinului râului 

Prut 
Proiectul ,,Apă curată pen-

tru 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. 

În cadrul proiectului se 

preconizează efectuarea 

lucrărilor de construcție a 

conductei magistrale de 

apă de la stația de tratare a 

apei din or. Cahul, 

construcția stației de 

pompare și lucrări de 

construcție a rețelei de 

alimentare cu apă potabilă 

în satul Crihana Veche și 

în Comuna Manta. 

În urma proiectului se 

prevede ca circa 9600 de 

locuitori să poată beneficia 

de apă potabilă, fiabilă și 

sigură. 

Proiectul se preconizează 

să fie în derulare în periada 

mai-decembrie 2011. 

Costul proiectului este de 

18718350,00 lei. 

Proiectul ,,Apă curată pen-

tru comunitățile bazinului 

râului Prut“  este în plin 

proces de implementare. 

Acțiunile care se prevăd a fi  

realizare în următoarea 

perioadă vin să copleteze 

acțiunile majore prevăzute 

de proiect. 

 Lucrările la construcția 

conductei magistrale se 

vor desfășura concomitent 

cu lucrările la construcția 

stației de pompare.  

darea și montarea țevei de 

polietilenă, pe sectorul 

dintre s. Crihana Veche și 

stația de tratare a apei 

Cahul - sudarea și mon-

tarea țevei de polietilenă, 

pe str. I. Creangă din s. 

Crihana Veche- sudarea și 

montarea țevei de poli-

etilenă. Într-o vizită de 

lucru efectuată în luna 

iunie de către specialiștii 

din cadrul Agenție au fost 

discutate câteva propuneri 

și planificări a unor 

activități ce urmează să fie 

întreprinse de responsabili. 

Directorul Agenției, Maria 

Culeșov a ținut să punc-

teze asupra faptului că 

fiecare este obligat să-și 

îndeplinească obligațiunile 

corect și cu maximă se-

riozitate. 

Până în present s-au efec-

tuat un șir de acțiuni ce țin 

de partea documentară și 

tehnică. S-au selectat 

membrii echipei de proiect 

și achizițiile publice. De 

asemenea, în prezent se 

efectuează lucrări la 

construcția magistralei. 

Acestea  derulează pe trei 

sectoare: pe sectorul din-

tre Pașcani și Manta- su-

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

programului este  

îmbunătățirea  

situației economice, 

sociale și a mediului 

în aria programului în 

contextul unor granițe 

sigure.  

Pentru o economie mai competitivă a zonei de 

frontieră 

7 mil de euro de la UE pentru dezvoltarea 

regională din R.M. 

Forumul de parteneriat în cadrul Programului Operațional 

Comun România-Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013  

În direcția facilitări 

identificării potențialilor 

parteneri reprezentanții 
ADR Sud au participat la 

data de 3 iunie, 2011 , în 

or. Chișinău la  Forumul 

de parteneriat în cadrul 

Programului Operațional 

Comun România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-

2013,organizat de 

Autoritatea Comună de 

Mnagement și 

Secretariatul Tehnic 

Comun.  

Evenimentul a întrunit 

participanţi din toate cele 

trei ţări implicate în 

program, având drept 

scop  facilitarea identificării 

potențialilor parteneri 

pentru organizațiile din aria 

eligibilă a programului, în 

contextul celui de al 2-lea 

apel de propuneri de 

proiecte în cadrul 

Programului Operațional 

Comun. 

Ambasadorul României în 

Republica Moldova, 

E.S. Marius Lazurca, în 

cuvîntul său de salut, a 

mulțumit organizatorilor 

evenimentului, menționînd 

că acest Forum va aduce 

rezultate importante 

pentru dezvoltarea 

statelor implicate în 

Programele de Vecinătate. 

Programul Operațional 

Comun România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-

2013 este finanțat de 

Uniunea Europeană prin 

intermediul Instrumentului 

European de Vecinătate și 

Parteneriat și co-finanțat 

de statele participante în 

program.  

Estic, prin intermediul 

cărora va fi valorificată 

suma de 7 milioane de 

euro, bani alocați de 

Uniunea Europeană pentru 

dezvoltarea regională din 

Republica Moldova în 

perioada 2012-2013. La 

seminar au fost prezenți și 

reprezentanți ai Agenției 

de Dezvolatre Regională 

În cadrul unui seminar, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

(MDRC) în colaborare cu 

Direcția Generală Politică 

Regională a Comisiei 

Europene (DR REGIO) au 

discutat lansarea 

Programului Pilot în 

Dezvoltarea Regională, în 

cadrul Parteneriatului 

Sud, directorul Maria 

Culeșov și specialistul în 

probleme stategice și 

planificare, Tatiana Aramă. 

Programul Pilot are scopul 

de a sprijini dezvoltarea 

regională și de a crea 

condiții necesare stimulării 

creșterii economice a 

regiunilor mai slab 

dezvoltate. 

fiecare parte a graniței. 

Programul își propune să 

îmbunătățească 

productivitatea și 

competitivitatea în zonele 

urbane și rurale. 

Rezolvarea în comun a 

unor aspecte de mediu, 

inclusiv pregătirea pentru 

situații de urgență. Sprijin 

pentru administrația locală 

și regională, pentru 

societatea civilă și 

comunitățile locale, 

schimburi sociale, culturale 

și în domeniul educației. 

Dimensiunea granturilor 

variază între 30.000 și 2 

mil. Euro. Programul este 

finanțat de CE prin 

Instrumentul European de 

Vecinătate și Parteneriat. 

 

Scopul Programul 

Operațional Comun 

România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-

2013 este de a îmbunătăți 

situația economică, socială 

și cea a mediului 

înconjurător în aria 

programului, în contextul 

unor granițe sigure, prin 

intensificarea contactelor 

dintre partenerii de pe 

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



29 iunie  ziua internațională a Dunării  
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Dunărea este al doilea ca 

lungime între fluviile Europei și 

strabate 10 țări printre care 4 

capitale europene. Izvorăște 

din munții Pădurea Neagră, 

Germania și curge pe o 

distanță de aproximativ 2.860 

km, până la Marea Neagră. La 

vărsarea fluviului în Marea 

Neagră s-a format Delta 

Dunării inclusă în patrimoniul 

mondial UNESCO în 1991. 

Unica legătură a Republicii 

Moldova  cu râul Dunăre este 

portul Interațional Liber 

Giurgiulești. Acesta este unicul 

port din Republica Moldova 

accesibil pentru navele 

maritime,  situat la km 133.8 al 

fluviului  Dunărea în Sudul 

Moldovei. 

Celebrată de peste 81 de 

milioane de oameni în 14 ţări, 

prin sute de evenimente, Ziua 

Internaţională a Dunării, 

implică Instituţii 

Publice, Autorităţi 

Locale şi ONG-

uri. Bazinul 

hidrografic al 

Dunării joacă un 

rol important în 

contextul politic, 

social, economic şi 

cultural, pentru 

dezvoltarea 

Europei Centrale 

şi de Sud-Est.  

– din partea Bruxelles-ului. 

R.Moldova ar putea să 

îmbunătățească nivelul de trai 

al cetățenilor săi grație unei 

strategii noi a UE, prezentată 

în februarie 2011, la Chișinău. 

Strategia vizează 14 țări din 

regiunea Dunării, între care și 

nemembre ale UE cum este 

Moldova, și are obiective 

Printre firele tot mai 

numeroase care leagă 

Republica Moldova de UE se 

numară mai nou Dunarea. 

Chiar daca trece aproape 

neobservat prin capatul de sud 

al tarii, al doilea fluviu al 

continentului ofera 

moldovenilor sansa de a 

profita de strategii – si de bani 

ambițioase în ce 

privește 

modernizarea 

infrastructurii de 

transport și 

energetica, 

protejarea 

mediului înconjurător, 

stimularea creșterii economice 

și a dezvoltării sociale. 

nave fluviale, ci şi maritime. În 

acest context, PILG reprezintă 

pentru clienţii săi: 

- unicul punct fluvio-maritim 

direct de distribuţie şi 

transbordare în/din Republica 

Moldova 

 - un centru regional de 

logistică la frontiera Uniunii 

Europene cu acces la căile de 

comunicaţie terestră, 

feroviară, fluvială şi maritimă,  

- o zonă excelentă pentru 

dezvoltarea afacerii, datorită 

poziţionării sale strategice, 

infrastructurii de transport 

trimodale, mediului de preţ 

rentabil şi regimului fiscal şi 

vamal unic.  

Întreaga suprafaţă de 120 ha a 

Portului Internaţional Liber 

Giurgiuleşti (PILG) are statut 

de zonă economică liberă şi 

constă din terminalul petrolier, 

portul marfar şi zona 

industrială. Graţie amplasării 

sale pe Dunărea de Jos cu 

adâncimi disponibile ale apei 

de până la 7m, PILG este 

capabil să primească nu doar 

 Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti 

(PILG) 

Dunărea - liantul Europei  

,,Dunarea 

este singurul 

fluviu din 

Europa care 

curge de la 

Vest la Est și 

are o lungime 

totala de 

aproximativ 

2.850 de 

kilometri” 



Istorii de success - Centru Maternal ,,ProFamilia“ din Căușeni 
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Centrul Maternal ,,ProFamilia“ 

este o instituție organizată  pe 

model de tip familial, în cadrul 

căruia, cuplului mamă-copil 

aflat în dificultate i se acordă 

un spectru larg de servicii, de 

care poate beneficia aflându-se 

în rezidență pe o perioadă 

determinată. Capacitatea 

centrului este de 10 cupluri 

mamă-copil. 

Centrul cu sediul în Căușeni a 

fost creat în cadrul 

proiectului ,,Oportunități mai 

bune pentru tineri și femei“ 

finanțat de către Programul 

Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare și implementat de 

către Asociația Psihologilor 

Tighina. 

Misiunea Centrului Maternal 

este de a dezvolta și 

implementa servicii și 

programe sociale care să 

contribuie la menținerea 

copiilor în familiile lor 

biologice, acolo unde este 

posibil. Astfel se încearcă 

neglijarea, instituționalizarea și 

abandonul, creând astfel 

condiții de siguranță atât 

copilului cât și mamei lui.  

criză, privind viitorul copilului; 

identificarea și accesarea 

resurselor comunitare. 

Centrul vine să copleteze 

capitolul asistență  socială, atât 

de deficitar în Republica 

Moldova.  

Într-o țară cu spor natural 

negativ și cu un grad de 

abandon al copiilor, atât de 

Centrul Maternal  ,,ProFamilia“ 

din Căușeni oferă consiliere 

psihologică , socială și juridică, 

informații despre legislație, 

planificare familială, educație 

pentru sănătate, creșterea și 

îngrijirea copilului, întreținere 

profesională; suport material, 

emoțional, soluții alternative 

pentru depășirea situației de 

ridicat, astfel de 

centre sunt 

indispensabile.  

Determinarea de a 

avea un astfel de 

Centru, în Căușeni,  

ar trebui să devină 

un exemplu pentru  

întreagă țară.  

de servicii sociale complexe; 

dezvoltarea și implementarea 

programelor care să vizeze 

menținerea unității familiale  și 

educația paternală. Grupurile 

țintă care pot beneficia de ser-

viciile acordate de Centrul 

Maternal cuprind următoarele 

categorii: Mame cu copii nou 

născuți cu risc de abandon

(mame singure, minore, mame 

care provin fin familii margin-

alizate, sărace) în care copilul 

nu depășește vârsta de 3 ani. 

Mame cu copii care temporar 

nu au locuință sau se confruntă 

cu mari problem financiare. 

Gravidele aflate în ultimul tri-

mestru al sarcinii. Cuplurile 

mamă-copil abuzate/neglijate, 

traficate, traumate care au 

nevoie de protecție specializată 

și suport în vederea reinte-

grării familiale și sociale. 

Printre obiectivele generale ale 

Centrului Maternal se numără 

sprijinirea cuplului mamă-copil 

în vederea reducerii factorilor 

de risc, abuz și neglijare a co-

pilului; menținerea copiilor în 

familiile lor biologice și dezvol-

tarea abilităților practice ale 

mamei pentru o viață inde-

pendentă , minimalizând astfel 

riscul de abandon a copilului; 

promovarea drepturilor ma-

mei și copilului de a beneficia 

Obiectivele generale ale Centrului Maternal 

Sprijin pentru mamele aflate în impas și un exemplu pentru o 

întreagă regiune  

Centrul 

maternal din 

Căușeni oferă 

asistență 

juridică, 

psihologică și 

socială 

cuplurilor 

mamă-copil 

aflate în 

dificultate. 



carte veche de la cumpăna sec. 

XIX-XX, o colecție de bancnote și 

monede vechi, o colecție de 

calendare, de manuscrise și stilouri 

ale personalitățillor contemporane. 

În sediul fostei școli în care a 

învățat distinsul poet funcționează 

Centrul de Spiritualitate  a Sudului 

Basarabiei, din noiembrie 2001. 

Casa-Muzeu ,,Alexei Mateevici” din 

Zaim a fost inaugurată la 26 martie 

1988  la jubileul de 100 de ani de la 

nașterea preotului-poet Al. Matee-

vici. 

Muzeul își vernisează expozițiile în 

casa construită de părintele Mihail, 

tatăl poetului, devenită după aceea 

casă parohială. 

Expoziția permanentă a muzeu-

lui ,,Alexei Mateevici“ este vernisată 

în șase săli: trei dintre care sunt odăi 

memoriale și trei odăi de expoziție. 

Piesele de muzeu cuprind 

importante lucrări de pictură, 

sculptură, obiecte ale deservirii și 

etnografiei, documente, o parte 

importantă de fotografii originale ale 

familiei Mateevici. De asemenea, mai 

cuprinde o colecție valoroasă de 

Centrul găzduiește peste 5000 

volume de carte românească. 

Odată ajuns în fața porții 

muzeului te pierzi în desaga 

vremurilor trecute care sunt 

purtate de grădina primitoare și 

casa  acufundată în liniștea 

satului moldovenesc.  

Instituția muzeală din Zaim este 

centru Republican al 

desfășurării  ,,Zilelor Naționale 

Mateevici“. 

Aic sunt înmânate anual 5-6 

burse ,,Comoara“ oferite celor 

mai sârguincioși elevi din ținut. 

Aici au fost filmate scene 

esențiale a două filme 

documentare despre A. 

Mateevici. 

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: Casa-Muzeu ,,Alexei Mateevici” 
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