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Informaţie
despre implementarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova

situaţia la 07. 11.2019 
Compartimentul „CULTURA”.

Obiectiv 1. Valorificarea mediului cultural durabil în raionul Leova prin promovarea creativităţii artistice şi punere în valoare a patrimoniului cultural 
în interesul societăţii.

Acţiunea 
(din planul de 

acţiuni).

Acţiuni planificate. Scurtă descriere a activităţilor întreprinse. Termen de 
realizare.

Responsabil.

Plan Fact
Promovarea şi 
protejarea 
patrimoniului 
cultura] raional

Crearea unei pagini web pentru 
promovarea patrimoniului 
cultura]

2015
2020

SCTTS 
APL II

Crearea unei Televiziunii 
locale şi Radioului local

Acţiunea nu este posibil de realizat. 
Solicităm excluderea din acţiunile planificate

2015
2020

Editarea unei publicaţii 
referitoare la protejarea 
patrimoniului cultural destinate 
publicului larg.

2015
2020

Crearea unei baze de date 
raionale al patrimoniului 
cultural

A fost alcătuit registru fondului de bază etnografic, 
unde se introduc piesele selectate de la populaţie.

2015
2020

2019 APL II 
SCTTS

Informarea publicului cu 
privire la valorile patrimoniului 
cultural imaterial prin 
demararea unor campanii de 
informare şi promovare

Publicul este permanent informat cu privire la 
valorile patrimoniului cultural imaterial prin 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale atît 
în oraş, cât şi în localităţile raionului, informaţii şi 
articole plasate pe reţele de socializare, portal de ştiri 
www. Leova. org; pagina web aConsiliuui Raional, 
revista,, Realităţi culturale”

2015
2020

2019
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Organizarea de servicii de documentare deschise 
pentru public prin folosirea informaţiei despre 
patrimoniul deţinut;
Manifestări ştiinţifice:

Organizarea de activităţi(conferinţa- istorică cu 
genericul:” Unirea Basarabiei cu România”, Întîlniri 
cu lansări de cări cu Valeriu Matei.
Punerea în valoare a exponatelor. Organizarea 

expoziţiilor, participare în cadrul activităţilor 
culturale

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
creativităţii artistice
în raion

Popularizarea meşteşugurilor 
tradiţionale în parteneriat cu 
alţi operatori culturali din alte 
regiuni sau ţări

Meşterii populari din localităţile raionului participă 
activ în cadrul activităţilor culturale raionale, 
naţionale, regionale:
Festivalul raional,, Mostenit-am din bătrâni”s. Baius 
Complexul Cultural,, Vatra”, or. Chişinău 
Festivalul Naţional,, La Nistru, la mărgioară”, or. 
Aneni- Noi;
Hramurile localităţilor

2015
2020

2019 SCTTS
APLI

Realizarea unor filme 
documentare şi scurt metraj, 
despre cultura tradiţională din 
raion.

Se lucrează la crearea unei fonoteci de clasificare şi 
arhivare a activităţii raionului în toate ramurile.
In acest scop s-a achizionat cameră de luat vederi- 
50000 lei.

2015
2020

2019 APLI 
APL 11

Dezvoltarea programelor 
interculturale comune cu 
raioanele/regiuni le "înfrăţite”.

Programe interculturale comune cu raioanele 
Anenii- Noi; Cantemir; Cahul; Hânceşti; Ştefan -  
Vodă; Ungheni; Vulcăneşti, Comrat; Cimişlia, 
Nisporeni; Boldeşti- Scăeniţ România)

2015
2020

2019 APLI 
APL II
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Organizarea activităţilor 
cuitural-artistice (sărbătorilor 
populare, spectacolelor 
folclorice, expoziţiilor be 
meşteşuguri tradiţionale) în 
scopul educării şi familiarizării 
tinerei generaţii, cît şi prin 
promovarea tradiţiilor 
populare.

S-au organizat şi desfăşurat:

1. Trecerea în revistă a 11 colective folclorice, 
Orchestra de muzică şi dans,, Pruteanca”, Orchestra 
de fanfară şi Centrul de meşteşugărit „ Lăstărel”
2. Festivalul Regional al orchestrelor de muzică 
populară a şcolilor de Muzică/Arte.
3. Festival Regional de muzică uşoară, Ecoul de la 
Baştină”
4. Festivalul folcloric raional,, Moştenit-am din 
bătrâni”
Excursii generale şi tematice. Organizarea 
excursiilor pentru turişti din Franţa, Italia, Brazilia, 
Grecia, Ruşi ia, Germania, România, Belorusia, 
Cazahstan, Slovacia, America, Turcia, etc.

Activităţi cu publicul, Conform Planului de 
activitate a Muzeului de Istorie şi Etnografie or. 
Leova.

2015
2020

2019 APL I 
APL II

Schimb de relaţii culturale cu 
localităţi înfrăţite şi 
consolidarea parteneriateior cu 
organizaţii neguvernamentale 
din regiune prin promovarea 
tradiţiilor populare.

Parteneriat deja existent cu ONG-urile din Anenii 
Noi, A.O.„ Pro- Cultura” rl. Leova şi Asociaţia 
culturală a Şefilor Secţiilor şi Direcţiilor de Cultură 
din R. Moldova

2015
2020

APL I 
APL 11

Modern izarea managementul ui 
cultural prin diverse 
traininguri, mese rotunde, 
seminare, etc.

Au fost organizate 5 seminare pentru specialiştii din 
domeniile,, Creaţie populară” , „ învăţământ artistic” 
şi muzee

2015
2020

2019 SCTTS

Dezvoltarea proiectului „Arta S-au organizat Expoziţii -tîrg în cadrul activităţilor: 2015
2020

2019 SCTTS
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tradiţională — mijloc de 
dezvoltare economică”, pentru 
promovarea şi susţinerea 
activităţii de creaţie a 
meşterilor populari din raion

1. Festivalului Internaţional „ Mărţişor-2019”, or. 
Leova
2. Festivalului folcloric,, Moştenit-am din bătrîni”, s. 
Baiuş
3. Festivalului Reginal,, La Nistru , la mărgioară””, 
or. Anenii- Noi
4. Festivalului Regional,, Ecoul de la Baştină”, or. 
Leova
5. Hramului oraşului Leova

Obiectiv 2. Modernizarea infrastructurii culturale şi a managementului cultural în raionul Leova

Utilarea clădirilor şi 
unităţilor culturale Revitaiizarea monumentelor 

istorico-culturale cu înalt 
potenţial de atracţie turistică.

A fost revitalizat Complexul memorial al ostaşilor 
căzuţi în cel de al doilea Război Modial în sumă de 
268.714 mii lei.

2015
2020

APL I 
A PLII

Reabilitarea şi refuncţionarea 
edificiilor culturale în mediul 
rural

Refuncţionează edificiul Casei de Cultură largara

La filiala Şcolii de Arte,, Petre Teodorovici şi Ion 
Aldea- Teodorovici” din satul Sărăteni s-a deschis 
secţia instrumente aerofone şi pian, angajindu-se 2 
profesori.
S-a efectuat reparaţia capitală a spaţiului în sumă de 
300.000 lei, alocată de către Consiliul raional Leova 
Filiala din or. largara si-a schimbat locaţiunea în 
edificiu fostei Biblioteci publice locale.

2015
2020

2019 APL I 
APL II

Evaluarea stării tehnice a 
edificiilor culturale prioritare

Evaluarea stării tehnice a edificiilor culturale s-a 
efectuat în semesrul III

2015
2020

2019 SCTTS

Promovarea unei campanii de 
colectare a fondurilor pentru 
reabilitarea edificiilor culturale

2015
2020

APLI
APLII

Utilarea colectivelor folclorice 2015 APL 1
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cu costume tradiţionale cu 
specific local

2020 APL II

Dotarea cu echipament necesar 
(instrumente muzicale, aparataj 
sonor şi cinematografic) a 
casele de cultură din raion

Din gestiunea Consiliului Raional s-a transmis în 
gestiunea SCTTS Leova pentru Şcoala de Arte „ 
Petru Teodorovici şi Ion Aldea-Teodorovici mai 
multe bunuri, atât mobilier, cât şi instrumente 
muzicale.
La Casa de Cultură din or. Iargara s-a achiziţionat 
mobilier în sumă de 286800 lei

2015 2019 APL II,

Perfecţionarea
managementului
cultural

Instruirea personalului din 
domeniul managementului 
cultural prin organizarea 
seminarelor de instruire

Au fost organizate 5 seminare de instruire pentru 
managrii instituţiilor culturale din raion.

2015
2020

2019 SCTTS

Organizarea Ziua Culturii 
pentru aprecierea şi premierea 
oamenii de cultură

In cadrul Zilei Culturii s-a desfăşurat Concursul 
raional„Cel mai bun lucrător în domeniul culturii”
Cu medaliie discriptivă „ Pentru succese remarcabile 
în domeniu” şi premii băneşti au fost menţionate 5 
persoane.
34 de angajaţi au fost menţionaţi cu diplome de merit 
şi premii băneşti

2019 APL 1 
APL 11

Obiectiv 3. îmbunătăţirea serviciilor bibliotecilor în raionul Leova

Valorificarea Evaluarea stării tehnice a
--y—------------ ---------- --------------------- -----------------------------

Incheerea acordurilor de parteneriate 2015 2019 SCTTS Leova
infrastructurii 
bibliotecilor din

bibliotecilor
Organizarea instruirilor: seminare, ateliere, trainiguri,

2020

raion ore metodice.
Organizarea activităţilor culturale: lansări de carte, 
întâlniri cu scriitorii Claudia Partole, Ianoş Ţurcanu, 
Constantin Dragomir, Valeriu Matei, loan 
Mânăscurtă, Nicolae Dabija, lecturi în grup şi cu 
voce tare,înscenări ale operei lecturate.
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Participarea Ia Proectul Naţional "Lectura Central”; 
Proiectul ”Să citim împreună”; "Citeşte şi dă mai 
departe”

Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii bibliotecilor din 
raion.

Reparaţii curente în 7 edificii, Biblioteca Publică 
Raională Leova

2015
2020

2019 APL I 
APL II

Dezvoltarea 
serviciilor 

interactive de 
bibliotecă prin 

utilizarea 
tehnologiei 

informaţiei şi 
comunicaţiilor

Realizarea unei strategii proprii 
de dezvoltare a colecţiilor în 
fiecare bibliotecă, care să 
vizeze atingerea unui echilibru 
optim între achiziţia de 
documente, eliminarea 
documentelor şi mărirea 
colecţiei

Inaugurarea serviciilor modeme de bibliotecă în 
toate bibliotecile teritoriale: ”e Guvernare”, ”Arta 
fotografiei digitale”,"Clubul de lectură”, "Cafeneaua 
de lectură”, "Clubul de animaţie "Spiriduşii””, 
"Cinemateca picilor”, "Modul sănătos de viaţă” ş.a. 
Incheerea parteneriatelor cu gimnaziile locale, liceee, 
asistenţă socială, AplII, Punctele medicale.

Participarea la Proiectul ” 101 ani de la unirea 
Basarabiei cu România”, Proiectul PRODEM, 
Proiectul "Comunitatea Mea” Proiectul "Ora să ştim”

Publicaţii în reviste: "Realităţi culturale”;”Magazin 
bibliologic”; ziare, Alcătuirea posterelor, fluturaşilor, 
pleantelor despre activitatea bibliotecilor.

2015
2020

2019 ApL I 
APL II

1 i

Orientarea achiziţiei spre toate 
categoriile de documente 
purtătoare de informaţii 
(documente electronice (CD- 
Rom-uri, cărţi electronice, 
periodice electronice, baze de 
date, DVD-uri)

Participarea la instruiri profesionale de rang raional şi 
republican.
Organizarea instruirilor bibliotecarilor în vederea 
comunicărilor între reţele şi în mod virtual.

Participarea la diverse proecte pentru atragerea 
investiţiilor în dezvoltarea liderului în reţea.

Studierea standartelor pentru adaptarea bibliotecilor 
la schimbările actuale, conform organizmelor 
internaţionale de profil.

2015
2020

2019 APL II
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Dotarea bibliotecilor cu 
calculatoare şi conctate la 
internet

Donaţie de carte de la directorul Institutului Cultural 
Român ”Mihai Eminescu”Va!eriu Matei:
Donaţie de carte din parte primăriei Boldeşti Scăeni 
România.
Donaţie de la scriitorii din republică: Claudia Partole, 
Ianoş Ţurcanu, Nicolae Dabija, loan Mânăscurtă.
Au fost alocaţi din buget 17000 lei şi procurate 320 
unităţi materiale (pentru biblioteca raională)/

2015
2020

2019 APL I 
APL II

Sporirea 
potenţialului de 
cadre în domeniul 
bibliotecarilor din 
raion

Instruirea specialiştilor din 
domeniu

6 seminare de instruire 2015
2020

2019 APLI 
APL II

9 A1 ^ APL I 
APL IIinstruire online pentru 

formarea continuă a 
personalului bibliotecii

2020

Asigurarea accesului gratuit la 
calculatoare, Internet şi 
instruire prin participarea în 
continuu în cadrul Programului 
Biblioteci Globale Moldova 
(Novateca)

2015
2020

APLI 
APL 11
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Compartimentul „SPORT”.

Obiectiv 1. Dezvoltarea şi promovarea culturii sportive

Acţiunea 
(din planul de 

acţiuni).

Acţiuni planificate. Scurtă descriere a activităţilor întreprinse. Termen de 
realizare.

Responsabil.

Plan Fact
Asigurarea 

premiselor 
populaţiei pentru 
practicarea unui 
mod sănătos de viaţă

Dezvoltarea secţiilor sportive 
şi practicarea antrenamentelor 
la diferite probe de sport

Secţii sportive în Şcoala Sportivă Raională: Volei, 
Baschet, Fotbal, Mini-fotbal, Şah şi Dame, Tenis de 
Masă, Lupte libere.
Şcoală Sportivă orăşenească: Judo , Sărituri la bătută.

2015
2020

2019 APLI 
APL II

Elaborarea programelor 
desfăşurării evenimentelor

A fost elaborat programul de activităţi cultural- 
sportive care cuprinde: 5 campionate reoublicane; 6

2015
2020

2019 DCTTS 
APL II

sportive la nivel de APL II campionate raionale; 5 turnee republicane; 5 turnee 
raionale; 2 competiţii culturai-sportive; 1 campionat 
rejional; 1 turneu internaţional.

Susţinerea sportivilor de 
performanţă prin acordarea 
burselor pentru rezultate 
deosebite.

La deschiderea sezonului sportiv au fost menţionaţi 
cu diplome şi premii băneşti sportivii care a obţinut 
rezultate înalte.

2015
2020

2019 APL I, 
APL II

Susţinerea sportului adaptiv, ca 
factor de integrare socială a 
persoanelor cu dezabilităţi şi a 
invalizilor

2015
2020

APL I 
APL Ii

Crearea catalogului 
evenimentelor sportive şi 
diseminarea acestuia în cadrul 
tuturor instituţiilor.

Toate secţiile sportive în raonul Leova si dotate cu 
Registre de evidenţă a activităţii grupei sportive.

2015
2020

2019 DCTTS

Organizarea şi desfăşurarea în 
continuu a competiţiilor

Au fost organizate: Competiţii culturai-sportive -  3 
(Ziua Sportivului, Vatra Haiducului, Ziua 
Recrutului), Campionate raionale —6 (Volei,

2015
2020

2019
APL II 
DCTTS
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sportive prin impulsionarea 
tinerilor sportivi

Şah,Lupte libere, Tenis de masa, Bascet Mini- 
Fotbal), Turniruri - 4, ( Mini-fotbal, Volei, Judo, 
Lupte libere). Participarea echipelor de mini-fotbal la 
Turneurile Republicane „ GUGUŢĂ,,, „Cupa 
Guvernului,,. Participarea 3 echipe de fotbal la 
Campionatul republican, Participarea sportivilor la 4 
campionate Republicane la Lupte libere, 1 
Campionat la Judo , 1 Turnir Internaţional la Lupte 
libere , 1 Turnir Rejoinal la Volei.

Asigurarea accesului elevilor şi 
copiilor în bazele sportive şi 
acordarea de facilităţi tinerilor 
în utilizare în timpul liber a 
bazelor sportive existente

Accesul elevilor, tinerilor şi copiilor în sălile şi pe 
terenurile sportive este liber, se acordă facilităţi 
tinerilor în utilizarea timpilui liber în bazele sportive 
existente.

2015
2020

2019 APLI 
APL II

Facilitarea accesului tinerilor la 
servicii de sănătate, facîndu-le 
mai prietenoase 
Desfăşurarea campaniilor 
privind alimentaţia sănătoasă 
în şcoli

Organizarea şi desfăşurarea săptămânii sănătăţii. 
Ridicarea nivelului de informare a tineretului privind 
sănătatea.

2015
2020

2019 APLI 
APL II

îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sportive din raion

Cartografierea şi inventarierea 
instituţiilor şi sălilor sportive

Se petrec anual în luna August. 2015
2020

2019 APLI 
APL II

Dotarea şi procurarea 
echipamentului necesar pentru 
instituţiile din domeniul 
culturii fizice şi sportului

So construit în s.Cupcui un stadion de Mini Fotbal. 2015
2020

APLI 
APL II

Asigurarea cu baza tehnico- 
materială

2015
2020

2019 APLI 
APL 11

Amenajarea sălilor de sport în multe săli sportive a instituţiilor şcolare au fost 
efectuate reparaţii capitale

2015
2020

2019 APLI 
APL II
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Amenajarea terenurilor 
sportive din raion

în toate localităţile raionului terenurile sportive sunt 
amenajate

2015
2020

2019 APL I 
APL II

Reabilitarea şi dotarea cu baza 
tehnico-material Şcoala 
Sportivă din or. Leova

Dotată cu saltele pentru antrenamente şi competiţii 
secţiile sportive de lupte libere, judo.

2015 2019 APL I

înfiinţarea şcolii sportive 
raionale şi dotarea cu baza 
tehnico-material.

în 2019 activează şcoala sportivă raională, unde 
activează 13 antrenori, 6 secţii sportive (Volei, 
baschet, şah şi dame, Tenis de masă, Fotbal, mini- 
fotbal, lupte libere) în 11 localităţi, or. Leova, s. 
SarataNouă, s.Tochile R. Borogani, s. Sărăţica Nouă, 
s. Hănăsănii Noi, s. Tomai, s. Orac, s. Ciadîr, or. 
largara, s. Cazangic.
Dotată cu echipament şi inventar sportiv, 
în urma semnării Acordului de coloborare între 
Consiliului Raional Leova şi Asociaţiile obşteşti 
Fotbal Club „Prut”  Leova, Club„01impia” 
Colibabovca, Ciub„Rapid Ceadîr” , în Raionul Leova 
activează trei cluburi de fotbal, la care erau alocate 
60 de mii de lei.

2015
2020

2019 APL II

Obiectiv 2. Promovarea şi încurajarea participării active a tinerilor alături de APL în soluţionarea problemelor cu care se confruntă acestea

Promovarea 
politicilor de tineret 
şi sport

Elaborarea strategiei raionale a 
tineretului şi sportului

S-a elaborat şi se implementează Strategia de 
Dezvoltare în domeniul tineretului, culturii fizice şi 
sportului a SCTTS Leova.

2015
2020

2019 DCTTS Leova

Crearea seminarelor de 
instruire pentru formarea 
continuă a sportivilor din raion.

O dată în 3 luni sunt organizate seminare, şedinţe cu 
specialiştii şi responsabilii în domeniul tineret şi 
sport, se acordă ajutori metodic şi practic în 
organizarea şi desfăşurarea turneurilor şi 
competiţiilor cultural-sportive.

2015
2020

2019 APL 1 
APL II
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Asigurarea accesului tinerilor 
la servicii de educaţie 
(programe sociale)

Au fost organizate seminare, traininguri, ateliere de 
lucru, flăş-moburi în cadrul programului „Munca 
decentă pentru toţi,, cu participarea Centrului de 
Tinert din or Leova.
Participarea tinerilor la şedinţa de constetuire a AO a 
Băştinaşilor din or. Leova sub eghida Incubatorului 
de afaceri Leova.

2015
2020

2019 ApL I 
APL II

Crearea unui Centru de sport şi 
tineret în raion

Din 2005 în or. Leova activează Centrul de Informare 
şi Documentare, în 2017 este redenumit Centrul de 
Tineret.
Din 2004 activează Centrul de Sănătate „Orhidea” .

2015
2020

2019 APL II

Crearea şi extinderea reţelei de 
centre, cluburi, facilităţi pentru 
petrecerea timpului liber

In luna mai fost organizat forumul raional al 
tinerilor. A fost organizată vizita de studiu a tinerilor 
CRT şi voluntarii Centrului de Tineretla Parlamentul 
RM. ’
în luna Iulie a fost organizată şi desfăşurată 
Conferinţa Naţională „Consolidarea Consiliilor 
Raionale/Municipale de Tineret,, .

2015
2020

2019 APLI 
APL II

Crearea unei tabere de odihnă 
pentru tineri

Tabăra de odihnă în s. SarataNouă. Tabăra de odihnă 
de zi, organizată de primăria or. Leova.

2015 2019 APLI 
APL II

Sporirea nivelului de 
implicare şi 
voluntariat în rîndul 
tinerilor

Implicaea ONG-urilor de 
tineret şi a tinerilor în 
dezvoltarea facilităţilor de timp 
liber şi în gestionarea lor, 
inclusiv în baza de voluntariat.

Participarea tinerilor la conferinţe-ateliere, forume 
naţionale. întruniri cu membrii Diasporei, mese 
rotunde, schimb de experienţă cu alte Centre de 
Tineret din RM. Participarea tinerilor în luna mai la 
Tîrgul, locuri de muncă în cadrul forul meseriilor/ 
profesiilor pentru tineret, organizat de AOFM Leova. 
Deplasarea şi particeparea tinerelor la Ziua 
Internaţională a Tineretului.

2015
2020

2019 APLI 
APL 11



((

Compartimentul „TURISM”

Obiectiv 1. Dezvoltarea brandului turistic raional

Acţiunea 
(din planul de 

acţiuni).

Acţiuni planificate. Scurtă descriere a activităţilor întreprinse. Termen de 
realizare.

Responsabil.

Pian Fact
Sporirea numărului 

de turişti
Amplasarea panourilor 
informatice şi a indicatorilor de 
circulaţie cu indicarea 
locaţiilor şi obiectelor turistice

(Complexul memorial al ostaşilor căzuţi în cel de al 
doilea Război Modial în sumă de 268.714mii lei.

2015
2020

2019 APLI 
APL II

Crearea unor zone de agrement 
în apropierea obiectelor de 
destinaţie turistică

2015
2020

2017 APL II
Agenţi 
economici 
Donatori externi

Includerea informaţiei 
referitoare la destinaţiile 
turistice pe portalurile turistice 
din Republica Moldova

Note informative -  5; Articole - 4 2015
2020

2017
2020

APL II, DCTTS 
Leova

Diversificarea 
portofoliului de 
produse turistice

Integrarea turismului culinar şi 
vinicol în traseele turistice 
existente

2015
2020

2017
2020

APL I 
APL II
Donatori externi
Agenţi
economici

Dezvoltarea traseelor de 
biciclete şi călărie

2015
2020

2017
2020

APL I APL II

Dezvoltarea turismului piscicol 
şi a zonelor piscicole

2015
2020

2017 APL I 
APL II

Elaborarea planului 
strategic de 
dezvoltare a

Elaborarea şi implementarea 
strategiei de dezvoltare a 
turismului în raionul Leova

S-a elaborat şi se implementează Strategia de 
dezvoltare a turismului în raionul Leova.

2015
2017

2019 APL I 
APL 11



turismului raional
Elaborarea elementelor 
brandului turistic raional

2017
2020

2017 APL 1 
APL II

Promovarea
turismului

Cooperarea cu Agenţia 
Turismului în vederea 
promovării raionului Leova

2018
2020

DCTTS Leova 
APL II

Campanie PR de promovare a 
obiectivelor turistice din 
raionul Leova

2015
2020

APL 1 
APL II

Editarea hărţilor turistice ale 
raionului Leova

Este planificat prin proiectul cultural Dezvoltarea 
turismului urban şi judeţul Vaslui

2015
2018

2019 APLI 
APL II

Elaborarea „Hărţii Hramurilor” 
şi portofoliului de evenimente 
şi manifestări cultural artistice

Elaborarea „Hărţii Hramurilor” şi portofoliului de 
evenimente şi manifestări cultural artistice este 
plănuită pe anul 2020

2015
2019

2019 APLI 
APL II

Elaborarea paginii web 
specifice sectorului turistic al 
raionului Leova

pagina web a SCTTS unde sunt plasate toate 
evenimentele desfăşurate de către secţie

2015
2017

2019 APLI 
APL II

Actualizarea ghidurilor 
turistice

Este inclusă în priectul Strategiei de Dezvoltare 
Integrată a raionului Leova

2015
2020

2019 APLI 
APL II

Obiectiv 2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul turismului

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
suport turistic

Crearea Agenţiei pentru 
dezvoltarea turismului în 
Regiunea de Sud a Republicii
Moldova cu sediul în or . 
Leova

2017
2019

APL II

Instruirea şi Organizarea cursurilor de 2017



calificarea instruire pentru personalul din 2020 APL II
personal ului în cadrul CR şi a agenţilor
domeniul turismului economici în domeniul 

managementului turismului

Obiectiv 3. îmbunătăţirea infrastructurii fizice a obiectelor de destinaţie turistică

Reabilitarea 
obiectelor de 
destinaţie turistică

Inventarierea şi expertiza 
tehnică a obiectelor turistice 
existente

12 obiective de interes turistic. 2015
2017

2019 APL I APL 11

Restaurarea şi amenajarea 
muzeului de istorie şi 
etnografie din or. Leova, 
inclusiv a sălii compozitorilor 
Petru şi Ion Teodorovici

S-a amenanjat noi expoziţii în incinta muzeului.

S-a colectat informaţii despre viaţa şi activitatea 
compozitorilor Ion şi Petru Teodorovici, pentru 
editarea unei cărţi dedicată lui Petru Teodorovici.

2015

2017

2019 APL 1

Amenajarea, promovarea şi 
valorificarea monumentului 
arheologic „Valul lui Traian"

Sa înaintat demers pentru plănuirea flananţelor în 
comun cu Primăria, pentru amenanjarea şi 
promovarea monumentului arhiologic "Valul lui 
Troian”

2015

2020

2019 APL I APL 11 
Agenţi 
economici 
Donatori externi

Restaurarea şi amenajarea 
fostului conac boieresc din 
satul Tigheci

A fost făcută parţial reparaţie curentă în incinta 
muzeului, S-au vernisat noi expoziţii din fondul 
muzeului.

2015
^  r\s~\ /Xzuzu

2019 APL I,
APL II
Donatori externi

Reabilitarea şi protejarea 
monumentului de arheologie 
"Aşezarea mezolitică din satul 
Sărăteni”

Reabilitarea şi protejarea monumentului de 
arheologie "Aşezarea mezolitică din satul Sărăteni”, 
nu a fost făcută.

2015

2020

2019
2020

APLI 
APL II 
Agenţi 
Economici, 
Donatori externi

Restaurarea şi amenajarea 
beciurilor vechi din or. Leova

2015

2020

2017
2020

APL II 
Agenţi 
economici



c (

Restaurarea şi amenajarea 
cetăţuii Cociulia din codrii 
Tigheciului

Nu au fost făcute lucrări de restaurarea şi 
amenajare a cetăţuii Cociulia din codrii 
Tigheciului

2015

2020

2019 APL I AOL II

Restaurarea şi amenajarea 
bisericii de lemn din satul 
Covurlui

2015

2020

APL I APL II 
Agenţi economici 
Comunitatea 
locală

Restaurarea şi amenajarea 
Podului Turcesc din satul 
Filipeni

Nu au fost făcute lucrări de restaurare la Podul 
Turcesc, dar sau făcut săpături arhiologice.

2015

2020

2019 APL I APL II 
Agenţi economici

Amenajarea Casei pescarului 
din satul Sărata-Rezeşi

2015

2020

APL II Agenţi 
economici

Elaborarea proiectelor 
investiţionale şi consolidarea 
dialogului cu mediul de afaceri 
(forme de PPP) avînd drept 
scop reabilitarea obiectelor 
turistice în stare 
nesatisfacătoare

2015

2020

APL 1 APL II 
Agenţi economici

Şef Secţie Cultură Turism 
Tineret şi Sport Leova

Mihai Suruc


