Idei răzlețe, poate și utile, propuse pentru programul de dezvoltare a turismului în orașul
Cimișlia 2017-2020 și pînă în 2025:

1. Reconstituiirea zonei istorice vechi a orașului
- caiet de sarcini;
- amenajarea sectorului pietonal al străzii Suveranității;
- regulament de urbanism pentru zona istorică veche;
- PUZ zona istorică veche;
- proiecte concrete pentru amplasarea obiectivelor de interes turistic în zona istorică veche;
- dezvoltarea complexului muzeistic;
- turnul de observație tătăresc;
- reconstituirea unui fragment al fortificației turcești din perioada războiului ruso turc amplasat
pe platoul cimitirului vechi;
- reconstituirea unei mori de vînt locale;
- colaborarea cu catedra de arhitectură a Universității Tehnice, cu Ministerul Culturii;
- legenda.
2. Centrul Vinului
- hotelul de ? stele, 80 locuri;
- vinotecă;
- săli de degustare, inclusiv cu vinuri locale de casă;
- expoziții vinificație sub cerul liber;
- implicarea în „Drumul Vinului”.
3. Servicii de alimentație și agrement
- sălile de nunți „S,est la vie”, „Moldova”, „Colinele Aurii” de acomodat la necesitărți turistice,
poate cu participarea turiștilor la ceremonii de nuntă, cumătrii ...
modernizarea instituțiilor de alimentație publică cu extinderea lor în afara localurilor
(terase...);
- susținerea localurilor de noapte și a serviciilor de distracții.
4. Valul lui Traian
- reconstituirea unui fragment din val;
- instalarea panoului informativ pe val
- investigații arheologice în zona valului pentru identificarea altor fortificații și așezări din
perioada edificării lui;
- elaborarea unui concept și a unui marșrut turistic cu implicarea Valului lui Traian
- instituirea în complexul muzeistic a unui compartiment consacrat valului lui Traian, valului lui
Adrian din Marea Britanie și altor fortificații similare din Europa, Asia și Africa.
5. Crucea cea Albă
- restabilirea tumulului șia crucii;
- investigații privind istoria pietrei instalată 1-5 mii ani pînă la n. h. și împrejurările sculptării
crucii din ea (cînd și cine?);
- restabilirea tradiției de a merge la cruce cu stiaguri și rugăciuni pentru a cere ploaie;
- susținerea pelerinajului religios;
- de instalat a doua cruce la biserica Sf. Gheorghe;
- construcția accesului spre Crucea cea Albă.
6. Investigații istorice, etnografice, arheologice
- dezvoltarea relațiilor de colaborare cu savanți de la Universitatea de Stat, Academia de Științe
a Moldovei, Agenția arheologică, cu savanți din România, Ukraina și Turcia (ambasada Turciei);
- organizarea conferințelor științifice pe teme de istorie și etnografie a stepei Bugeacului și în
special a regiunii de Sud a Republicii Moldova;

- investigații privind istoria locală din cele mai vechi timpuri și perioada edificării Valului lui
Traian;
- investigații privind perioada convețuirii românilor din Bugeac cu tatarii, cazacii, deportarea
tătarilor și soarta etnosului tătăresc rămas, asimilat;
- investigații privind perioade moderne;
- descrierea eforturilor de eliberare națională, caracterul etniilor din stepa Bugeacului.
7. Tabăra internațională de creație a artiștilor plastici
- dezvoltarea bazei pentru amplasarea și activitatea taberei de creație;
- instituirea unei galerii de artă în orașul Cimișlia, care ar găzdui expoziții din colecția orașului,
dar și a altor artiști plastici, muzee;
- instituirea turismulu distractiv în mediul artei plastice.
8. Cimitirul evreiesc
- reabilitarea și conservarea elementelor funerarii din cimitir;
- investigații privind istoria evreimii cimișliene;
- investigații privind elementul cazar în Cimișlia.
9. Turismul rural, dezvoltarea pensiunilor agroturistice pe baza:
- pensiunii „Colinele Aurii” (cazare, animale domestice, marșruturi calare pe cai...);
- SRL „Basan agro” (strugurfi de masă, fructe...);
- G.Ț. „Cotoros” (microvinificație).
10. Lacul de acumulare a apei „Iazul lui Iepure” pe o suprafață de 150 ha
- edificarea lacului;
- amplasarea în preajmă a diferitor instituții de agrement și pansionate;
- terenuri de golf;
- sport acvatic;
- pescuit sportiv.
11. Cooperarea cu satul Zloți ca zonă de agrement și turism de aventură
- Codrii de Sud, iazul din pădure;
- restabilirea conacului polonez și istoria lui;
- reconstrucția taberei de odihnă pentru copii pentru folosirea taberei anul împrejur inclusiv de
maturi.
12. Gradina botanică
specializată în colecții de viță de vie, plante oleiginoase, plante condimentare, plante
medicinale, plante de la hotarul de nord a stepei Bugeacului;
- acces pentru agrement și cunoștințe în domeniul botanicii;
- orangeree cu plante iubitoare de căldură și condiții speciale cu acces anul împrejur și servicii
de recreație;
- degustări de fructe, legume locale, ciaiuri, mirodenii, condimente.
13. Iluminarea artisticăa obiectivelor din oraș
- iluminarea specială a exteriorului construcțiilor din oraș;
- iluminarea artistică a turnului de retranslare radio tv.
14. Creșterea cailor și a bovinelor
- hipodrom cu curse de cai;
- manej cu cai de rasă;
- călătorii călare;
- călătorii cu căruța trasă de cai și de boi.
15. Oieritul
- o zi la stîna de oi;
- producerea articolelor din lapte de oi, din lînă, pele de oaie și mel;
- degustarea laptelui de oi, a cașului, urdei, brînzei (inclusiv din burduf de oaie) și cașcavalului
afumat (branduri locale).

16. Piața agroalimentară
- asigurarea unui aspect și stil național al pieței;
- încurajarea produselor locale, ecologic curate, preparate după tehnologii și obiceiuri de aici.
17. Susținerea antreprenoriatului în domeniul turistic
- deschiderea unui ghișeu informativ în oraș;
- pliante, hărți, publicitate;
- schimb de experiență, colaborare cu antreprenori din localități înfrățite, atragerea investițiilor;
- colaborare, înfrățire cu localități cu tradiții de atragere a turiștilor.
implicarea orașului în traseele turistice „Drumul Vinului”, „Valul lui Traian”, „Stepa
Bugeacului”, „Lăpuşna” ș.a..
18. Valorificarea ravenelor cimișliene
- colectarea exponatelor - fosile de animale care au vieţuit în perioadele neogenă şi cuaternară
pentru expunere în muzee;
- conservarea și amenajarea unei ravene pentru a fi vizitată de turiști;
19. Evenimente naționale și internaționale
- festivalul de dans popular Ion Bazatin
- festivalul folcloric Ion Popușoi;
- festival de muzică lăutărească (țigănească);
- concurs – show republican „Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana”;
- sarbatorile „Ziua Oraşului”, Zilua naţională a vinului” „Ziua Strugurelui” ...;
- promovarea jocurilor populare cu Ţurcă, cu Screle ș.a.., istoria acestor jocuri.
20. Monumentele din oraș
- reconstrucția monumentului ostașilor căzuți în războiul din Afganistan;
- edificarea unui monument consacrat ostașilor cimișlieni căzuți în al doilea război mondial.
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