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Regiunea de Sud va
avea un Complex
Sportiv
la Căușeni

Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor împreună cu
Agenția de Dezvoltare Regională
Sud și Consiliul Raional Căușeni
în parteneriat cu Consiliul Raional
Cimișlia și Consiliul Raional
Ștefan Vodă au lansat pe 24 mai,
la Căușeni unul dintre cele mai
ambițioase proiecte din regiunea
de sud ,,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”.
Viitorii campioni și sportivi de performanță vor avea posibilitatea să
practice diferite tipuri de sport în săli bine dotate cu ajutorul unor
echipamente performante punctând astfel pe promovarea regiunii și a
turismului sportiv. Pe lângă săli de antrenamente, construcția mai
prevede o piscină, o sală competițională cu o capacitate de 300 de
locuri, sală de fitness și grupuri sanitare. Obiectivele de bază ale
proiectului prevăd și educarea în spiritul promovării unui mod
sănătos de viață și capacităților regiunii în materie de potențiali
sportivi de performanță:
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 Construcția centrului de
tineret și sport în orașul
Căușeni.
 Diversificarea
activităților sportive și de
agrement pentru sporirea
motivațiilor și a numărului
persoanelor care practică
cultura fizică.
 Asigurarea Federațiilor
naționale de sport cu tineri
pentru sportul de performanță.
 Asigurarea condițiilor
optime pentru desfășurarea
competițiilor la nivel regional,

internațional și dezvoltarea turismului sportiv.
Evenimentele majore desfășurate în incinta Complexului sportiv vor stimula
turismul sportiv care va contribui la dezvoltarea în timp a infrastructurii și a
segmentului ce ține de promovarea întregii regiuni.
Proiectul extinde noțiunea de sănătate prin sport, și oferă posibilitatea de a fi adept
al unui mod sănătos de viață celor aproximativ 50 000 locuitori ai raionului Căușeni
și a localităților învecinate, raioanelor Cimișlia și Ștefan Vodă. Proiectul mai vizează
crearea condițiilor de prestare a serviciilor de fortificare a sănătății prin practicarea
sportului curativ.
Pe lângă toată bucuria de a fi
viitori posesori ai celui mai
modern Complex Sportiv din
Regiunea de Sud, cei prezenți la
lansare au dat dovadă de sprijin și
susținere în conceperea altor idei
ce pot fi materializate prin
intermediul Agenției de Dezvoltare
Regională Sud.
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ZIUA UȘILOR DESCHISE

Agenția de Dezvoltare Regională Sud și-a deschis larg ușile vineri, 20 mai,
pentru toți doritorii de a cunoaște povestea celor 15 angajați și activitățile în direcția
unei dezvoltări regionale durabile.
Evenimentul a avut ca scop principal informarea, prezentarea și mediatizarea
activităților desfășurate în cadrul ADR Sud. Obiectivele au urmărit ca vizitatorii să
cunoască ce presupune conceptul dezvoltare regională, să transmită cu ușurință
informațiile acumulate, săși expună opiniile asupra
dezvoltării regiunii lor, să
cunoască
cele
mai
importante proiecte de
dezvoltare din regiunea
Sud, să identifice idei de
proiecte.
Cu mare mândrie
menționăm că Agenția a
găzduit câteva grupuri de
tineri de la liceele din
orașul Cimișlia, cât și un
grup
de
tineri
parlamentari din cadrul
Parlamentului Tinerilor.
Au fost prezenți
invitați din mai multe
localități ale regiunii de
sud care au dat dovadă de altruism și iteres vădit față de mersul lucrurilor și de
stadiile de implementare a proiectelor cu un impact regional major.
Printre ideile sugerate de invitați se numără: valorificarea obiectivelor
turistice deja existente și exploatarea lor în limitele rezonabilului, reabilitarea
drumului Hîncești-Leova-Cantemir-Cahul-Giurgiulești și valorificarea obiectivelor
ecoturistice.
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În contextul marcării zilei Uniunii Europene evenimentul s-a început cu o
prezentare scurtă despre comunitatea spre care tindem, familiarizarea celor prezenți
cu redarea schematică în toate detaliile a organizării, a subordonării și a legăturilor
dintre compartimente în cadrul unei agenții. Fiecare specialist a vorbit succint
despre efortul zilnic depus în numele dezvoltării și ameliorării regiunii pe care o
reprezintă. Cele mai multe întrebări au vizat proiectele în fază de implementare și
cele care sunt doar la stadiul de idee. Ecoturismul și atracțiile turistice din regiunea
sud au fost temele cel mai intens discutate de tinerii preocupați de soarta țării lor.
Aceștia s-au arătat foarte mulțumiți de nivelul organizatoric cât și de informațiile
asimilate.

Primele buldozere au ajuns la destinație
Proiectul ,,Eficientizarea managementului deșeurilor solide în RDS“
implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud și care cuprinde în aria sa de
desfășurare cele opt raioane ale Regiunii Sud este în plină desfășurare și a înregistrat
primele rezultate palpabile. Recent a fost furnizat primul lot de tehnică
Întreprinderilor Municipale ,,Gospodărie Comunal Locativă“ din raioanele Căușeni,
Ștefan Vodă și Cantemir. În urma semnării contractelor de comodat, cele trei raioane
au primit câte un buldozer, marca AGROMARȘ 90 TG-2007A, destinate întreținerii
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depozitelor de gunoi din Centrele
Raionale. Tehnica urmează să fie
înregistrată și luată la balanța Î.M.
,,Gospodărie Comunală Locativă“.
Amintim că celelalte raioane
vor beneficia de autospeciale iar
următoarea etapă în implementarea
proiectului
prevede
finalizarea
lucrărilor
de
construcție
a
platformelor pe care vor fi amplasate
containerele
destinate
colectării
selective a deșeurilor. După care, Î.M.
,,Gospodărie Comunală Locativă“ vor
fi dotate cu tehnică de calcul.
Proiectul este finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională în
parteneriat cu EPTISA, costul totală ajungând la 19.058.924,00 lei cu o durată de
implementare de 24 de luni.
Obiectivele majore vin să îmbunătățească calitatea mediului ambiant şi a sănătăţii
populaţiei din centrele raionale ale RDS prin eficientizarea managementului
deşeurilor menajere solide (DMS), prin extinderea serviciilor de colectare a
deşeurilor (inclusiv selectivă la blocuri) din centrele raionale a RDS, reducerea
cantităţii deşeurilor plastice, creşterea gradului de conştientizare privind colectarea
selectivă, cod de bune practici privind salubrizarea şi anumite recomandări
Ministerului Mediului, reeșind din codul de bune
practici.
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Directorul ADR Sud a
participat la Forumul de
Parteneriat în cadrul
Programului Operaţional
Comun "Bazinul Mării
Negre 2007-2013"

Evenimentul s-a desfăşurat în oraşul Istambul, Turcia şi a avut drept obiective,
facilitarea creării parteneriatelor durabile şi dezvoltarea ideilor de proiecte în
contextul celui de al doilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul
Programului Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013.
Forumul a fost organizat de către Autoritatea Comună de Management a
Programului Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013, în
parteneriat cu Ministerul Economiei al Armeniei, Secretariatul General pentru
Afaceri Europene al Turciei şi Iniţiativa pentru Consolidarea Capacităţilor
Regionale (RCBI).
Participarea la lucrările Forumului a avut drept scop promovarea ideilor de
proiecte a ADR Sud şi facilitarea contactelor directe între potențialii parteneri ai
proiectelor transfrontaliere „Dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale pentru
eficientizarea implementării politicilor de dezvoltare regională" şi „Dezvoltarea
inter-regională a turismului vitivinicol în Moldova, România şi Ucraina", iniţiate
de către ADR Sud.
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AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD - UN AN DE
ACTIVITATE

Cu pași mici și nesiguri, așa am intrat în viața Regiunii de Sud. La
început, ceva mai timizi și gata să revoluționăm o lume întreagă,
astăzi mai echilibrați și mai statornici în acțiunile noastre. Nu avem o
misiune ușoară de aceea efortul depus pe parcursul primului an a fost
unul considerabil poziționându-ne pe o treaptă superioară în drumul
nostru spre o regiune prosperă și atractivă. Realizările noastre într-un
an de activitate ne fac mândri și încrezători pentru perioada
următoare, cea mai recenta realizare vine să suplinească rândurile
noastre cu noi specialiști, parte a echipei ADR Sud, care vor depune
efortul necesar în atingerea obiectivelor stabilite. Într-un an de zile
am reușit să ne creăm adepți și să fortificăm relațiile cu primii
parteneri Eptisa și GIZ. Pe lângă acestea ne mai mândtrim cu:
 Organizarea primul apel de propuneri de proiecte
 4 proiecte în implementare
 14 Proiecte în documentul unic de program
Pentru anul următor ne propunem:





Implementarea altor 6 proiecte
Identificarea noilor surse de finanțare
Crearea unor parteneriate regionale durabile
Identificarea noilor propuneri de proiecte
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CĂRȚI DE VIZITĂ

CAHUL
Raionul Cahul este unul din cele 8
raioane ale Regiunii de Sud. Face parte
din Euroregiunea ,,Dunărea de Jos” și
vine să comleteze nemărginitul tezaur al
poporului dintre Prut și Nistru. Amplasat
în sudul Republicii Moldova stă de veghe
la hotarul spălat de apele Dunării fiind un
adevărat incubator și promotor de tradiții și valori inestimabile.
Fiecare localitate, din cele 56, își deapană propria poveste, își are
propriul destin.Coloritul etnic și dinamica regiunii plasează raionul
într-un mosaic cultural exclusiv. Fiecare localitate în parte își
organizează propriile evenimente tipice, festivaluri, concursuri de
ordin național și internațional. Pe parcursul perioadei estivale în
orașul Cahul, în fiecare zi de sărbătoare sunt organizate hori, la care
participă întreg orașul. Cele mai representative evenimente sunt
Festivalurile Internaționale: Nufărul Alb; Dulce Floare de Salcâm;
Armoniile Dunării, și cele naționale și locale: La vatra horelor
bucuriene; Festivalul 50+; Festivalul
Caprelor
–Crihana;
Festivalul
Cântecului pascal – Giurgiulești, Câșlița
Prut; Alexandru Ioan Cuza; Slobozia
Mare. Multe din ele adună anual sute de
turiști interesați de specificul deosebit al
regiuni.
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FESTIVALUL CAPREI

FESTIVALUL ETNIILOR
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
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