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Sfintele Sărbători de Paști îmi 
oferă un prilej deosebit să Vă 
adresez cele mai sincere urări de 

sănătate și bucurie, de bunăstare 
și pace.

Fie ca lumina  sfântă a Învi-
erii să Vă deschidă inimile spre 
iubire, credință, iertare, să Vă 
lumineze gândurile, să trezea-
să în sufletele Dumneavoastră 
dorința de a face bine.

În numele colectivului Pri-
măriei și a Consiliului orășenesc 
Ialoveni, Vă felicit călduros cu 
prilejul Sfintelor Sărbători de 
Paști, dorindu-Vă ca aceste zile 
luminate să Vă aducă clipe de 
adâncă revelaţie și liniște sufle-

tească. 
Credem că Învierea Domnu-

lui Iisus Hristos vine în fiecare 
casă, în fiecare familie cu lumina 
sacră dătătoare de viaţă, de spe-
ranţă, de iubire faţă de tot ce ne 
înconjoară.

Un Paște fericit alături de cei 
dragi! 

Cu mult respect,                                           
Sergiu ARMAȘU, 

primarul oraşului Ialoveni
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Consilierii locali s-au întrunit în ședință

Consilierii întruniți în ședință

În ziua de 14 mar-
tie a avut loc ședința 
ordinară a Consiliu-
lui orășenesc Ialoveni. 
Președintele ședinței a 
fost ales Sergiu Purci-
ca, consilier din par-
tea PDM. Ordinea de 
zi a ședinței a inclus 
31 proiecte de decizii 
dintre care 24 au fost 
adoptate.

Consiliul orășenesc 
Ialoveni, în rezultatul 
dezbaterilor publice și 
raportul de activitate al 
ÎM Gospodăria Loca-
tiv Comunală Ialoveni, 
care subliniază riscul 
de intrare în insolvență 
a întreprinderii, a apro-
bat noi tarife pentru 
unele servicii prestate 
de ÎM GLC Ialoveni, 
și anume: serviciile de 
salubrizare vor cos-
ta 10 lei de persoană, 
atât pentru populația 
din blocurile locative, 
cât și pentru locuito-
rii din sectorul par-
ticular. Pentru trans-
portarea individuală a 
deșeurilor, populație 
– de la 2 m.c. – 50 lei 
m.c. Pentru agenții 
economici și instituțiile 
bugetare transporta-
rea gunoiului va costa 
140 lei/m.c., iar trans-
portarea individuală a 
deșeurilor, agenții eco-
nomici – 50 lei m.c. De 
asemenea consilierii au 
aprobat tarifele pentru 
serviciile adiționale 
prestate de Întreprinde-
rea Gospodăria Locativ 
Comunală din Ialo-
veni. Anume: servicii-
le adiționale în cadrul 
Cimitirului de pe Stra-

da Viilor – îngrijirea 
anuală a mormintelor 
– 250 lei/mormânt, să-
patul gropii pentru în-
mormântare – 1000 lei. 
Servicii de salubrizare - 
evacuarea deșeurilor la 
solicitare – 150 lei m.c. 
Serviciile adiționale 
apă și canalizare blo-
curi locative – aplicarea 
sigiliului și plombei la 
contor – 20 lei contor, 
desfundarea rețelei de 
canalizare interioară – 
100 lei/unitate, schim-
barea țevii de canalizare 
interior – 150 lei/me-
tru, schimbarea țevilor 
de apă – 20 lei metru li-
niar, conectarea la ape-
duct după debranșare 
– 150 lei, instalarea 
mașinii de spălat – 150 
lei, instalarea unui 
punct sanitar – 150 lei/
unitate, ș.a. Tarifele noi 
se pun în aplicare de la 
1 aprilie 2017.

Totodată, în cadrul 
ședinței a fost exami-
nată decizia privind 
executarea bugetului 
orașului Ialoveni pentru 
anul 2016 și  rectificarea 

bugetul pentru anul cu-
rent. Din decizia cu pri-
vire la formarea unor 
bunuri imobile au fost 
excluse câteva terenuri 
și  a fost refuzată cere-
rea unui  agent econo-
mic de a cumpăra tere-
nul aferent afacerii sale 
la prețul normativ al 
pământului. De aseme-
nea a fost refuzată noua 
componență a comisiei 
de licitație a Consiliului 
orățenesc Ialoveni. Pro-
iectul de decizie privind 
atribuirea serviciului de 
interes economic gene-
ral Î.M. „Gospodăria 
Locativ - Comunală 
Ialoveni” a fost modi-
ficat fiind excluse re-
feririle la o eventuală 
perspectivă regională 
a activității întreprin-
derii. Au fost respinse 
de consilieri proiectele 
de decizii pentru apro-
barea Regulamentu-
lui privind demolarea 
construcțiilor executa-
te ilegal pe terenurile ce 
aparțin domeniului pu-
blic și privat al orașului 
Ialoveni, a Regulamen-

tului de desfășurare a 
activității de comerț în 
orașul Ialoveni și a Re-
gulamentului de con-
stituire și funcționare 
a Consiliului orășenesc 
Ialoveni. Propunerea 
de elaborare a unui nou  
Regulament pentru 
condițiile de folosire a 
spațiilor nelocative din 
blocurile care nu au 
constituite asociații de 
locatari a fost susținută, 
deoarece, aceste spații 
(subsoluri, poduri, 
scări, etc) în unele ca-
zuri sunt folosite abuziv 
de cetățeni sau agenți 
economici care de mul-
te ori încalcă normele 
tehnice de exploatare. 
Urmează ca Gospodă-
ria Locativ Comunală 
să elaboreze un aseme-
nea regulament.

Ședința ordinară a 
Consiliului orășenesc 
Ialoveni a fost trans-
misă live pe internet, 
iar înregistrarea vi-
deo poate fi vizionată  
pe pagina web a Pri-
măriei www.ialoveni.
md.

Autospeciala - un 
proiect realizat cu 
forțe comune

Primăria orașului Ialoveni, în colaborare cu 
Asociația băștinașilor din Ialoveni, a obținut 
finanțarea unui proiect benefic pentru oraș - 
procurarea autospecialei autoturn - asta după 
ce echipa primăriei a aplicat la Programul de 
granturi mici privind susținerea inițiativelor de 
dezvoltare locală 2016 din cadrul Proiectului 
Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), imple-
mentat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar 
al Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare.  

Bugetul proiectului câștigat este de 25.000 $, 
dintre care 20.000 $ reprezintă grant nerambursa-
bil, restul surselor fiind acoperite din contribuția 
comunității, a băștinașilor plecați din Ialoveni și 
ale Primăriei orașului Ialoveni.

Autoturnul ce urmează a fi procurat în cadrul 
proiectului va fi transmis în utilizare Sectorului 
de amenajare a Primăriei Ialoveni și va permite să 
fie înlăturate rapid problemele în iluminatul pu-
blic stradal, să fie efectuate lucrări de amenajare, 
defrișarea copacilor uscați, fără a suporta cheltu-
ieli enorme pentru închirierea autospecialei de la 
alți agenți economici.

SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE
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Împreună 
pentru un oraş curat!

 Organizația „Remi Moldova” 
din Olanda, în vizită la Ialoveni 

Un nou proiect economic 
pentru orașul Ialoveni

A P E L CĂTRE IALOVENENI
Primăria orașului Ialoveni se adresază către toţi cetăţenii să participe 

activ la lucrările de amenajare și salubrizare a localităţii, sa facă curaţenie 
în grădini, pe drumuri, pe terenurile aferente clădirilor, blocurilor locati-
ve, să planteze arbori și arbuști, flori, să lichideze gunoiștile neautorizate. 
Cetăţenii trebuie să se implice mai activ în toate aceste lucrări, doar blocul 
locativ, strada, cartierul este casa noastră comună de care trebuie să îngri-
jim cu toţii.

Chemăm agenţii economici, conducătorii instituţiilor, organizaţiilor, 
întreprinderilor deasemenea să participe activ la lucrările de salubrizare, 
să aducă în ordine terenurile aferente clădirilor și teritoriilor, să planteze 
flori și arbuști.

Numai împreună putem oferi orașului nostru aspectul curat și civilizat 
pe care ni-l dorim cu toţii.

În această ordine de idei, vă anunțăm că Primăria orașului Ialoveni 
lansează concursurile „Cea mai amenajată şi curată curte a blocului lo-
cativ” și „Cea mai amenajată fântână”. Condițiile concursurilor le aflați 
din Regulamentul publicat mai jos.

R E G U L A M E N T U L
privind organizarea şi desfăşurarea concursului
„CEA MAI AMENAJATĂ ȘI CURATĂ CURTE 

A BLOCULUI LOCATIV”
şi „CEA MAI AMENAJATĂ FÂNTÂNĂ”  în anul 2017

I.  DISPOZIŢII GENERALE
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului orășe-

nesc „Cea mai amenajată și curată curte a blocului locativ” și „Cea mai 
amenajată fântână”, denumit în continuare REGULAMENT, este ela-
borat în baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 
28.12.2006, Planul Strategic de dezvoltare socio-economică a orașului Ia-
loveni pentru anii 2017-2020”, altor acte legislative și stabilește condiţiile 
de desfășurare a concursului, criteriile de apreciere a învingătorilor, pre-
mierea participanţilor și instituirea comisiei pentru organizarea   și desfă-
șurarea concursului.

Scopul desfășurării concursului este: îmbunătăţirea stării sanitare a 
localităţii, implicărea cetăţenilor în lucrările de amenajare și salubrizare, 
propagarea exemplelor pozitive existente în oraș și ridicarea culturii sani-
tare a cetăţenilor.         

                    
II. CONDIŢIILE DE DESFĂȘURARE 

A CONCURSULUI:

1. Concursul „Cea mai amenajată și curată curte a blocului locativ” 
și „Cea mai amenajată fântână”, se desfășoară în perioada 20 martie – 15 
aprilie 2017.

2. La concurs pot participa locuitorii blocurilor locative  și cetăţenii 
caselor particulare din orașul Ialoveni.

3. Totalizarea rezultatelor concursului se va face în luna mai 2017.

III. CRITERIILE DE APRECIERE
 a învingătorilor şi premierea participanţilor la concursul- „Cea mai 

amenajată şi curată curte din blocurile locative”:

1. Existența  arborilor, arbuștilor și florilor recent plantate și aspectul 
acestora în perimetrul străzii, blocului;

2. Salubritatea terenurilor aferente;
3. Existenţa locurilor speciale de acumulare a deșeurilor;
4. Amenajarea scărilor la bloc;
5. Încheierea contractelor cu ÎM GLC la transportarea deșeurilor.
6. Spații amenajate pentru recrearea copiilor.
Învingătorii  concursului  vor fi premiaţi cu Diplome și premii bănești:
I   loc – 3 mii lei;
II  loc – 2 mii lei;
III loc – 1 mii lei
Învingătorii concursului vor folosi banii câștigaţi pentru lucrările de 

amenajare și salubrizare   a blocului locativ și terenului aferent blocului.       
                  

IV. CRITERIILE DE APRECIERE 
a învingătorilorşi premierea participanţilor 
la concursul „Cea mai amenajată fântână”

1. Starea sanitară și aspectul estetic al fântânii;
2. Starea sanitară a terenului aferent fântânii;
3. Amenajarea fântânii cu flori, arbuști și arbori;
4. Curăţarea anuală a fântânii;
5. Condiţiile de aprovizionare cu apă a consumatorilor;
Învingătorii  concursului  vor fi premiaţi cu Diplome de onoare și pre-

mii bănești:      
I loc – 1000 lei;
II  loc –   600 lei;
III loc –   400 lei

Învingătorii concursului vor fi premiați personal.

Urmare a unui șir de 
acțiuni întreprinse de 
tineri voluntari în co-
laborare cu echipa Pri-
măriei Ialoveni, pro-
blema maidanezilor a 
devenit subiectul unui 
proiect cu susținere 
internațională.

Astfel, Primăria Ia-
loveni va fi susținută 
de organizația „Remi 
Moldova”, fondată de 
câțiva medici veteri-
nari din Olanda, care 
se vor ocupa de pro-
blema câinilor vaga-
bonzi din orașul nos-
tru. La începutul lunii 
martie reprezentanții 
organizației au efectuat 
o vizită de documen-
tare la Ialoveni, a fost 
desfășurat și un atelier 
de lucru, cu partici-
parea doamnei Ingrid 
Booij, fondatoarea 
„Remi Moldova”, 
reprezentanții Primă-
riei Ialoveni și tinerii 
voluntari, care au lan-
sat inițiativa civică.

Inițierea colaboră-
rii cu această organi-
zaţie se datorează în 
mare parte doamnei 
Ana Tomsa, băști-
nașa noastră stabili-
tă la Londra. Iniţial, 
doamna Ingrid Booij, 

fondatoarea „Remi 
Moldova”, a selectat 
altă localitate în care 
să-și desfășoare acti-
vitatea, însă insistenţa 
dnei Ana Tomșa, dis-
ponibilitatea de cola-
borare a administra-
ţiei publice locale din 
Ialoveni și dedicația 
tinerilor voluntari, au 
făcut posibilă iniţierea 
proiectului în orașul Ia-
loveni.

Pentru implemen-
tarea proiectului, Pri-
măria orașului Ialoveni 
a asigurat amenajarea 
unui spaţiu cu toate 
condiţiile necesare pen-
tru a fi efectuate opera-
ţiile de sterilizare a câi-
nilor și un loc cu cuști 
speciale, unde aceștia 
vor fi adăpostiţi pe par-
cursul recuperării.

Sterilizarea va fi efec-
tuată de medici veteri-
nari din Olanda. Aceș-
tia, împreună cu câţiva 
voluntari, vor veni în 
luna mai la Ialoveni și 
pe parcursul unei luni 
de zile vor efectua ope-
raţiile de sterilizare a 
câinilor, de asemenea 
aceștia vor vaccina câi-
nii anti rabie. Un bonus 
din partea proiectului 
este și sterilizarea gratis 
a câinilor din gospodă-
rii, desigur la dorinţa 
stăpânilor patrupezilor.

Echipa Primări-
ei Ialoveni este foarte 
recunoscătoare tine-
rilor voluntari, care 
depun eforturi pentru 
soluționarea proble-
mei câinilor maidanezi 
într-o manieră civiliza-
tă și umană.

La 15 martie cu-
rent, Radu CHILARU, 
viceprimarul orașului 
Ialoveni, împreu-
nă cu reprezentanții 
Asociației băștinașilor 
plecați din Ialoveni, în 
rezultatul  eforturilor 
comune depuse  privind  
înaintarea proiectelor în 
cadrul MiDL, a primit 
certificatul de obținere 
a unui nou grant de 
finanțare pentru orașul 
Ialoveni.

În cadrul evenimen-
tului organizat de echipa 
Proiectului Migrație și 
Dezvoltare Locală (MiDL), 
trei orașe — Ialoveni, Edi-
neţ, Strășeni, și trei sate 
— Colibași, Cărpineni, 
Selemet, au fost desemna-
te câștigătoare și au primit 
granturi de câte 20 de mii 
de dolari de la Agenţia El-
veţiană de Dezvoltare și 
Cooperare, în cadrul pro-
gramului implementat de 
PNUD, pentru a impulsio-
na mediul de afaceri local.

Proiectele au fost selec-
tate în urma unui concurs 
la care au fost invitate să 

participe localitățile be-
neficiare ale proiectului 
„Migrație și dezvoltare lo-
cală”.

Valorificarea grantului 
este preconizată prin im-
plementarea proiectu-
lui „Crearea de facilități 
pentru producerea de 
brichete și peleți din 
deșeurile lemnoase și 
agricole generate de în-
treprinderile agricole din 
raionul Ialoveni”.

Doamna Simone Gi-
ger, directoarea Biroului 
de Cooperare al Elveției 
în Republica Moldova, a 
menționat că: „Dezvolta-
rea localităților depinde 
de viabilitatea mediului 

de afaceri local. Aces-
ta este motivul pentru 
care Agenția Elvețiană 
susține autoritățile loca-
le în modernizarea in-
frastructurii economice 
pentru atragerea investi-
torilor”.

Cu acest prilej, Pri-
măria Ialoveni aduce 
sincere mulțumiri din 
partea tuturor ialove-
nenilor partenerilor de 
dezvoltare ai orașului 
Ialoveni, Proiectului 
Migrație și Dezvoltare 
Locală, PNUD Moldo-
va și Agenției Elvețiene 
Pentru Dezvoltare și Co-
operare pentru proiecte-
le finanțate.
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„Un mărțișor pentru Ea”  

Ziua Internațională a Poeziei, 
celebrată la Ialoveni

Cu prilejul sărbătorii de 8 Martie, Primăria orașului Ialoveni a invitat doamnele și domnișoarele la 
un concert desfășurat în Casa de Cultură. Întâmpinate cu flori, mărțișoare și zâmbete, ele au au avut 
parte de multe clipe frumoase, fiind felicitate atât de reprezentanții administrației publice locale, cât și 
de artiștii care au participat la acest concert, și de micuții celor trei instituții preșcolare din localitate, 
elevii Școlii de Arte Ialoveni, Ansamblul „Ialoveneanca”, Ansamblul „Enigma”, ș.a. 

În ajunul sărbătorii, domnul Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, a vizitat mai multe persoane 
în etate. Flori și felicitari au fost aduse și doamnei Maria RAȚĂ, cea mai vîrstnică persoană din localitate, 
care la cei 109 ani ai săi, împreună cu feciorul Mihail, este dornică de oaspeți și a fost foarte  mulțumită 
de faptul că administrația publică locală nu uită de ea.

 Sergiu Armașu  a felicitat-o pe doamna Maria Rață cu ocazia zilei de 8 Martie, dorindu-i ca primăvara 
să-i aducă multă sănătate și voie bună. 

21 martie - Ziua 
Internațională a Po-
eziei, declarată de 
UNESCO drept o 
recunoaștere a fap-
tului că oamenii de 
litere și de cultură, 
poeții și scriitorii din 
întreaga lume și-au 
adus o contribuție 
remarcabilă la 
îmbogățirea cultu-
rii și spiritualității 
universale. „Ziua 
Internațională a Po-
eziei” urmărește să 
susțină creația poeti-
că, stabilirea unui di-
alog între poezie și alte 
genuri ale creației, 
editarea și promova-
rea poeziei ca artă 
deschisă oamenilor.                            

Această Zi a fost 
marcată în liceul nos-
tru cu un eveniment 
cultural deosebit  
de               frumos - lan-
sarea cărții cu poezie  
„Capitol cu îngeri din-
tr-un volum colectiv”. 
scrisă de Ionel Simo-
ta, poet român din 
municipuil Miercurea 
Ciuc, județul Harghi-
ta, membru al Uniunii 
Scriitorilor din Ro-
mânia, prezent la eve-
niment cu directorul 
Editurii Magic - Print, 
Onești, România, 
doamna Maria Do-
hotaru, domnișoara 
Boțoni Diana și doam-
na Beatris Mihăilă.   

Poetul, Ionel Simo-
ta a fascinat publicul, 
declarând versurile 

sale într-o manieră 
aleasă, proprie lui. A 
vorbit despre emoțiile 
deosebite pe care le-a 
trăit în clipele când i-a 
fost prezentată creația 
de către elevii noștri. 
Colega dânsului, Dia-
na Boțoni a impresio-
nat publicul cu vocea 
minunată, prezentând 
câteva piese muzicale. 
Evenimentul organizat 
a tăiat răsuflarea celor 
prezenți în sala arhi-
plină.                                                                               

Aducem sincere 
mulțumiri oaspeților 
activității noastre: Ma-
ria Nartea, șef  Secție 
managementul curri-
culum-ului și formare 
profesională continua 
și Oxana Gherman, 
specialist principal 
- metodist  Direcția 
Generală Educație Ia-
loveni;  Sofia Mușat, 
specialist principal 

Secția Cultură Con-
siliul Raional Ialo-
veni; Țîpu Valentina, 
profesor de limba și 
literatura română și 
Botnari Adela, sefa bi-
bliotecii, Liceul Teore-
tic „Principesa Natalia 
Dadiani” or. Chișinău; 
Svetlana Catan, direc-
tor, Vera Butnari, pro-
fesor de istorie, Maria 
Mosneguța, profesor 
de limba engleză și un 
grup de elevi de la Li-
ceul Teoretic Molești; 
Gîndea Maria, director 
Filiala  „Nicolae Titu-
lescu” a Bibliotecii Pu-
blice „Petre Ștefănucă” 
or. Ialoveni;  Angela 
Cojocaru, director ad-
junct instruire și Ana 
Doschinescu, director 
adjunct educație îm-
preună cu un grup de 
elevi de la Liceul Teo-
retic „Andrei Vartic” 
or. Ialoveni și un grup 

de elevi astriști de la 
Liceul Teoretic „Aurel 
David” Bardar.                                                                                                   

Felicitări elevilor 
claselor a X-a A, XII-
a B, VIII C și VII B 
ghidați cu o deosebită 
măiestrie de doamna  
Tatiana Chiruţă, di-
rector adjunct instrui-
re, profesor de limba și 
literatura română, care 
au reușit să surprindă 
plăcut onorata asisten
ță.                                                                                    

Evenimentul cul-
tural a fost organi-
zat de Liceul Teore-
tic „Petre Ștefănucă”  
în parteneriat cu 
Despărțământul AS-
TRA „Petre Ștefănucă” 
Ialoveni.

Vera BALAN, 
director, 

Liceul Teoretic 
„Petre Ștefănucă”  

Doar împreună 
REUȘIM!

Asociația Băștinașilor plecați din orașul Ialoveni 
(AdB Ialoveni) a totalizat rezultatele activității pentru 
anul 2016 în cadrul unei adunări generale. S-a constatat 
că membrii organizației au reușit să organizeze diverse 
activități în orașul Ialoveni cu implicarea nemijlocită 
și suportul băștinaților plecați din localitate. Iată doar 
câteva din cele realizate: construcția terenului de fitness 
în parcul orașului, desfășurarea Turneului internațional 
la lupte greco-romane, acumularea banilor pentru pro-
curarea autospecialei, ajutorarea persoanelor în etate cu 
produse alimentare, participarea la organizarea sărbă-
torii „Hramul orașului”, ș.a. activități.

În cadrul ședinței au fost fixate obiectivele pentru anul 
2017 și au fost realese organele de conducere ale Asociației. 
Cu votul unanim al celor prezenți, Tatiana VRĂJMAȘ a 
fost realeasă în funcție de președinte al AdB Ialoveni. De 
asemenea, au fost aleși mai mulți vicepreședinți, care vor 
fi „ambasadori” ai Asociației în țări de destinație ale ialo-
venenilor plecați peste hotare.

Astfel, vicepreședinte responsabil pentru Irlanda a fost 
votat - Igor AFTENII. Igor BALAUR, a fost reconfirmat 
în funcție de vicepreședinte responsabil pentru Franța, iar 
Tatiana NOGAILIC, a fost propusă și votată în calitate de 
responsabilă pentru Italia. Vicepreședinte pentru coordo-
narea activităților la nivel local, a fost desemnată Aurelia 
MUNTEAN.

În Consiliul de Administrație au fost aleși: Carolina 
NOFIT, Alexei URSULEAC, Angela ȘINCOVICI și Da-
niela BODORIN, iar în calitate de trezorier - Mircea DA-
RIE, cel care bucură ialovenenii și nu numai, cu cea mai 
gustoasă pizza la CASA DELA PIZZA.

Ședința Asociației a fost transmisă LIVE, iar unii din-
tre vicepreședinții propuși au avut intervenții prin Skype. 
„Sunt bucuros să fiu parte a Asociației și voi susține Ialo-
veniul de câte ori voi avea posibilitatea” a spus Igor AFTE-
NII în direct prin Skype din Irlanda.

Activitatea Asociației nu se oprește aici. Un șir de 
inițiative, menite să consolideze Asociația și să contribuie 
la dezvoltarea orașul Ialoveni, au fost propuse și incluse în 
noul Planul de Acțiuni pentru următoarele șase luni. 

Secvență de la concertul desfășurat la Casa de Cultură, cu ocazia zilei de 8 martie Primarul Sergiu Armașu, în vizită la 
doamna Maria Rață

Ziua Memoriei, 
marcată la Ialoveni

La 2 martie 2017, în orașul Ialoveni s-au desfășurat 
evenimentele dedicate comemorării a 25 de ani de la în-
ceputul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității 
teritoriale și a independenței Republicii Moldova și a ce-
lor căzuți în conflictul armat din stânga Nistrului, anul 
1992. 

La mitingul consacrat acestui eveniment au parti-
cipat veteranii conflictului armat din raionul Ialoveni, 
reprezentanți ai administrației publice locale, instituțiilor 
și organizațiilor, cetățeni.

Amintim că, conflictul armat de la Nistru a început la 
2 martie 1992. Acordul de încetare a focului a fost semnat 
la 21 iulie 1992 de către Republica Moldova și Federația 
Rusă. Potrivit datelor oficiale, la conflictul armat au parti-
cipat circa 29 de mii de persoane, dintre care 287 au dece-
dat. În conformitate cu hotărârea Parlamentului din 26 fe-
bruarie 2010, ziua de 2 martie este numită Ziua Memoriei.
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Campania „Hai la curățenie, Ialoveni” 
are cei mai fideli susținători – copiii

Concert de primăvară

BPO „Petre Ștefănucă”, 
centru  cultural al localității

Ialoveni, gazda 
Campionatului raional la baschet

• Colectivele grădinițelor de copii din orașul 
Ialoveni au organizat un flash-mob prin care au 
îndemnat locuitorii să participe activ la lucrările 
de curățenie și salubrizare. 

În drum spre Casa de cultură, acolo unde a 
avut loc activitatea, micuții au împărțit trecătorilor 
fluturași cu inscripția „FII GOSPODAR - FĂ CU-
RAT!”. Acesta este și îndemnul Primăriei Ialoveni 
către toți cetățenii urbei –să participe cât mai activ 
la lucrările de amenajare a localității. 

Doar în comun vom putea face orașul, care este 
casa noastră comună, mai curat și mai frumos.

• Copiii Grădiniței nr.1 „Andrieș”, împreună 
cu părinții și educatorii, au confecționat și instalat 
căsuțe pentru păsări pe teritoriul orașului, patru 
dintre care le-au adus cadou Primăriei. 

Împreună cu funcționarii, copiii au ales copacii 
pentru instalarea căsuțelor. În așa mod ei au oferit 
o lecție de educație pentru toți maturii, cum să pro-
tejăm natura și să păstrăm curățenia. 

Mulțumim părinților și colectivului grădiniței 

Sâmbătă, 18 mar-
tie, în incinta Casei de 
Cultură a avut loc o 
frumoasă sărbătoare 
cu genericul „Primă-
vara înverzește sufle-
tele”. Sala a devenit 
neîncăpătoare pentru 

copiii din instituţia 
de educaţie timpurie 
nr. 5 „Licurici” din 
orașul Ialoveni și pă-
rinţii acestora. Zece 
grupe au fost implica-
te în acest concert cu 
un program de dan-

suri, cântece și poezii. 
Și pentru că co-

pilăria este un tărâm 
magic, o lume fer-
mecătoare, o lume în 
care am dori să ne re-
ântoarcem iar și iar, 
ocazia ne-a fost oferită 
de picii din Grădiniţa 
„Licurici”. Melodii-
le răsunau cu dor de 
mamă, cu dor de ţară, 
iar copii dansau cu foc.

La finele concertu-
lui, părinţii și oaspeţii 
acestei serbări erau 
mândri că copii lor 
cresc într-o ambianţă 
de dragoste, sunt cre-
ativi și sunt fermecaţi 
de frumuseţea plaiului 

natal, de melodiile și 
versurile ţării noastre. 

Colectivul grădini-
ţei le mulţumește tutu-
ror celor care au ajutat 
la realizarea acestui 
eveniment important 
din viaţa copiilor, căci 
astfel de serbări îi aju-
tă pe copii să-și ma-
nifeste independenţa, 
încrederea în sine, cre-
ativitatea și, nu în ul-
timul rând, dragostea 
faţă de ţară.

                                    
Tatiana VRAJMAȘ, 

directoarea 
Grădiniței de copii 

nr.5 „Licurici”

• 22 de ani de activitate a filiaiei „Nicolae Titulescu” a 
fost marcată prin organizarea unei   manifestări culturale de 
excepţie, cu participarea scriitorilor Claudia Partole,  Lidia 
Ungureanu, Zina Bivol, elevilor Școlii de Arte, elevii LT „Petre 
Ștefănucă”, LT „Andrei Vartic” și a Școlii primare „Ion Creangă”. 
În cadrul evenimentului au fost organizate expoziții de carte și 
pictură, prezentări muzicale. Astfel, copiii au avut posiilitatea 
să cunoască mai bine opera scriitorilor prezenți, să obțină auto-
grafe. Scopul acestei activități culturale a fost promovarea cărții 
și rolul ei în educația tinerilor, dragostei față de cuvântul scris.

• Bibliotecarii din raionul Taraclia s-au aflat în vizită de 
studiu la bibliotecile din satele Răzeni, Costești și orașul Ia-
loveni - BPO „Petre Ștefănucă”. Ei au fost familiarizaţi cu ser-
viciile moderne de bibliotecă, implementarea lor, despre re-
plicarea serviciilor, mine proiectele și granturile obținute din 
diverse prioecte, în deosebi Novateca, dar și realizările și suc-
cesele bibliotecarilor.  Oaspeții din Taraclia au vizitat camera 
muzeu „Petre Ștefănucă”, pinacoteca „Nicolae Titulescu”, dar 
și filiala pentru copii „Spiridon Vangheli”. Bibliotecarii din 
Taraclia s-au arătat plăcut surprinși de cele văzute, dar și de 
faptul că bibliotecile din Ialoveni și-au modernizat serviciile 
prestate și continuă să fie centre culturale informaționale de 
serviciile cărora beneficiază persoane de diferite vârste.

• Biblioteca PO „Petre Ștefănucă” din Ialoveni a devenit 
Centru de Informare al Uniunii Europene. Deschiderea Cen-
trului permite accesul la toate resursele digitale ale Uniunii 
Europene în bibliotecă. În timpul apropiat urmează să fie 
primit un cont de utilizator gratuit pentru accesarea librăriei 
digitale a Uniunii Europene - EU Bookshop. EU Bookshop 
este un serviciu on-line, funcționând ca librărie, bibliotecă și 
arhivă a publicațiilor UE editate din 1952 și până în prezent. 
Site-ul vă propune 110 000 de titluri și 235 000 de versiuni 
electronice ale acestora. Publicațiile vor fi accesibile în peste 
50 de limbi de utilizare, printre care și limba română.

 • Pregătirile de Sfintele Sărbători de Paște presu-
pun nu numai lucrările de curățenie și amenajare a 
caselor, dar și pregătire specială pentru masa de săr-
bătoare. Un atribut nelipist al sărbătorii sunt ouăle 
încondeiate. În cadrul  proiectului „ECO: Începe cu 
Tine! Internetul te ajută” s-a desfășurat un atelier de 
creație „Încondeierea ouălor de Paști” la care au par-
ticipat persoane de vârsta a treia și elevi. Inițiatoarea 
atelierului este doamnna Anastasia Cazan, care 
intenționează să organizeze și alte activități legate de 
sărbătorile pascale.

În sala de sport a 
Liceului Teoretic „Pe-
tre Ștefănucă” și a 
Gimnaziului „Grigore 
Vieru” din orașul Ia-
loveni s-a desfățurat 
etapa finală a Cam-
pionatului raional la 
baschet, ediția 2017. 

Echipa feminină a 
orașului Ialoveni a de-
monstrat cele mai fru-
moase performanțe 
devenind lider al  
acestor competiții. 

Echipa masculină 
s-a plasat pe locul doi. 
Astfel, sportivii din Ia-

loveni au demonstrat 
că baschetul  este po-
pular în rândul tineri-
lor. 

Participanţii au 

primit cupe, medalii, 
diplome și premii bă-
nești din partea Con-
siliului raional Ialo-
veni.


