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BULETIN INFORMATIV AL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI ORĂȘENESC  IALOVENI 
 (Octombrie 2017)

La 27 octombrie, o frumoasă zi de toamnă, orașul Ialoveni a sărbătorit Hramul localității. Felicitând ialovene-
nii cu acest prilej, primarul Sergiu ARMAȘU a menționat următoarele:

 „Hramul orașului dovedește încă odată că IALOVENI este o comunitate a civilizației și a culturii, care ține 
la tradiția și valorile strămoșești. Este o ocazie perfectă pentru a face unele bilanțuri, a revedea prietenii, a 
savura din bucate alese, a audia o muzică selectă și a ne uni împreună într-o horă a neamului. Sper că această 
zi este o sursă de bucurie și un îndemn de a fi mai buni, mai toleranți și mai activi la viața orașului nostru. 
Noi, toți ialovenenii de pretutindeni, împreună, cei de acasă și cei care la moment sunt departe de baștină, 
reprezentăm imaginea și pilonii orașului. Vă îndemn să fim puternici, să trecem peste toate obstacolele ce apar 
în calea vieţii, fără a renunţa la speranţa și credinţa pe care o purtăm fiecare în suflet. Cu mare bucurie și deo-
sebită plăcere, pot să afirm că orașul Ialoveni este pentru noi cel mai frumos loc din lume, cu cei mai deosebiți 
oameni, cu perspective foarte frumoase de dezvoltare și cu multe posibilități pentru un oraș modern, civilizat 
și european. Vă mulțumim tuturor pentru că iubiți acest oraș și Vă implicați în crearea celor mai bune condiții 
pentru un trai decent și confortabil, aici, la noi acasă, la Ialoveni! La mulţi ani, Ialoveni, orașul nostru drag!

S ă r b ă t o a r e a 
orașului Ialoveni a în-
ceput cu un serviciu 
divin la Biserica „Sfân-
ta Cuvioasa Parasche-
va” slujit de un sobor 
de preoți la care au 
participat și oaspeții 
din România. Ei au 
felicitat ialovenenii cu 
această ocazie și au 
făcut donații pentru 
continuarea lucrărilor 
de reparație a bisericii.

Pe lângă activitățile 
tradiționale organiza-
te cu ocazia Hramului 
localității, Primăria 
orașului Ialoveni a or-
ganizat, cu acest prilej, 
o serie de inaugurări. 

Astfel, în secto-
rul Moldova a fost 
inaugurat stadionul 
multifuncțional cu 
înveliș artificial, unde 
doritorii vor putea 
practica diverse probe 
sportive: mini-fotbal, 
volei, tenis, baschet. 

Construcția stadi-
onului este rezulta-
tul unei colaborări a 
administrației publi-

ce locale cu Proiectul  
Solidarity Fund (Po-
lonia), scopul fiind 
crearea unei zone de 
odihnă activă și de 
agrement în această 
zonă a orașului. Lu-
crările de construcție 
au fost executate de 
firma „Geotermal 
AV” SRL.
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pe pagina. 2
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În ziua de 19 octombrie s-a desfășurat ședința 
extraordinară a Consiliului orășenesc Ialoveni 
în cadrul căreia aleșii locali au examinat ches-
tiunile incluse în ordinea de zi și au adoptat de-
ciziile respective. Una din ele este „Cu privire la 
aprobarea propunerii de subproiect în cadrul 
proiectului „Reforma învățământului în Mol-
dova” implementat de FISM.

Fondul de Investiții Sociale din Moldova a or-
ganizat un seminar în cadrul căruia a anunțat ofi-
cial că Liceul Teoretic „Andrei Vartic” din orașul 
Ialoveni este beneficiar al Proiectului Băncii 
Mondiale, care prevede reparația capitală și reno-
varea clădirii, precum și amenajarea teritoriului 
adiacent instituţiei. Investițiile vor constitui circa 
14 milioane lei. Este un proiect foarte important 
acordat localității noastre grație eforturilor depu-
se de administrația LT „Andrei Vartic”. 

Consilierii au aprobat de asemenea Planul de 
acțiuni pentru energia durabilă și a bazei emisi-
ilor de gaze cu efect de seră pentru orașul Ialo-
veni. Existența Planului de acțiuni în domeniul 
dat este o condiție obligatorie pentru  a aplica la 
obținerea diverselor proiecte în cadrul Consiliu-
lui Europei.

Orașul Ialoveni - 
în haine de sărbătoare

Ședința 
extraordinară a 
Consiliului local

Foto: Serviciul divin la Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” , oficiat de un sobor 
de preoți 

Foto: Inaugurarea stadionului din sectorul Moldova
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Orașul Ialoveni - în haine de sărbătoare Străzile Nucarilor și 
Toma Ciorbă, 

renovate capital

Toamna – perioada 
plantării arborilor

Neînregistrarea imobilului poate fi sancționată 

De Ziua Națională a Înverzirii Plaiului, 28 oc-
tombrie curent, în parcul din sectorul Moldova au 
fost plantați peste 2 000 de puieți. Deși plouase și 
timpul era mohorât, echipa Consiliul Concurenței, 
condusă de doamna președinte Viorica Cărare, 
împreună cu echipa primăriei au plantat puieții pe 
sectorul din parc unde erau lipsă. 

Este al doilea an consecutiv când funcționarii 
Consiliului Concurenței vin la Ialoveni pentru a 
participa la activitatea de înverzire a plaiului și s-a 
creat o tradiție frumoasă de colaborare între cele 
două instituții. Indiferent de condițiile meteo, a fost 
o zi foarte productivă. 

De menționat, că parcul din sectorul Moldova 
are o suprafață de 12 ha și sunt sectoare unde încă 
urmează a fi continuate lucrările date, la care pot 
participa cetățenii, voluntarii.

Echipa Primăriei Ialoveni, împreună cu un grup 
de voluntarii au sădit un nou parc în sectorul Bozu, 
în preajma terenului de joacă pentru copii. În carti-
erul Moldova de asemenea, cu implicarea unor lo-
cuitori activi, au fost plantați mai mulți arbori.

Totodată, acțiunile de amenajare a spațiilor verzi 
în orașul Ialoveni au fost susținute de către colecti-
vele „MOLDOVA-GAZ”, „IALOVENI - GAZ”.                                     

Mulțumim tuturor pentru implicare și 
contribuția la amenajarea orașului nostru!

În rezultatul inventarierii bunurilor imobile 
din raza orașului Ialoveni s-a identificat faptul 
că multe construcții edificate nu au fost înregis-
trate de proprietari în conformitate cu legislația 
în vigoare la Oficiul cadastral teritorial. 

Legislația în vigoare stipulează că pentru 
inacțiunea menționată - neînregistrarea bunu-
lui imobil în termenul stabilit de lege – Codul 
contravențional al RM, prin art. 326 alin. (1) 

stabilește sancțiunea contravențională sub formă 
de amendă de la 12 la 18 unități convenționale 
(de la 600 la 900 lei). În scopul înlăturării riscu-
lui de a fi sancționați, Primăria orașului Ialoveni 
solicită persoanelor care nu au înregistrat casele 
în care locuiesc sau imobilele ce au un grad de 
finisare mai mare de 50%, să se adreseze Oficiului 
cadastral teritorial Ialoveni pentru înregistrarea 
drepturilor asupra imobilului. 

Grație conlucrării Primăriei Ialoveni cu 
cetățenii au fost finisate lucrările de renovare a 
străzilor Nucarilor și Toma Ciorbă. 

Lucrările de renovare a drumurilor vor fi exe-
cutate în primul rând acolo unde sunt construite 
sistemele de apă și canalizare și unde cetățenii își 
unesc eforturile pentru a susține efectuarea aces-
tor lucrări

AUDIENȚA CETĂȚENILOR la Primăria Ialoveni

AVIZ

Sergiu ARMAȘU, primar - în fiecare zi
de luni de la ora 14.00 până la 19.00
Radu CHILARU, viceprimar - în fiecare
zi de luni de la ora 14.00 până la 19.00.

Anticamera - telefon/fax 0268 22484
Adresa juridică: Primăria orașului Ialoveni,
strada Alexandru cel Bun, 45, 
www.ialoveni.md

Primăria orașului Ialoveni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist 
în construcţia drumurilor și reţelelor inginerești. 

Documentele necesare pot fi depuse la primăria Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 45, biroul 203. 
Informații la telefonul: 0268 22430

Pe parcursul zile de 27 octombrie pe strada 
centrală a orașului au fost organizate diver-
se atracțioane, jocuri pentru copii, expoziții 
cu vânzări, iar  pe scena instalată în Piața 
Unirii au evoluat cu cântece și dansuri elevii 
instituțiilor de învățământ, membrii ansam-
blurilor „Enigma”, „Porumbița”, „Ialovenean-
ca”.  Pentru prima dată la hramul localității 
s-a desfășurat ceremonia „Nunta de argint”, 
organizată de Oficiul Stării Civile și Primă-
ria Ialoveni pentru soții care au împlinit 25 
de ani de căsnicie. Totodată, pe 27 octombrie, 
tinerii au avut posibilitatea să-și demonstreze 
capacitățile la diverse competiții sportive. 

Continuare din pagina 1

Activitățile de peste zi au culminat seara cu un 
concert de sărbătoare cu participarea  artiștilor: 
Anatol Mîrzenco, Corina Țepeș și Costi Burlacu, 
Ady, Adrian Ursu, Tatiana Spânu, Nicoleta Co-
torobai, InVoice Band și Ansamblul „Octava”, 
conducător Anatol Chiaburu. Nelipsite au fost și 
focurile de artificii.

 La toate activitățile desfășurat la Hramul 
localității au participat oaspeți din România, din 
comuna Tomești, orașul Chișineu-Criș, munici-
piul Pașcani, comuna Brebu, care au menționat 
realizările obținute de administrația locală în 
colaborare cu cetățenii, au felicitat ialovenenii 
cu frumoasa sărbătoare și le-au dorit succese și 
prosperitate. 

Primăria orașului Ialoveni aduce sincere 
mulțumiri tuturor celor care au contribuit la 
buna organizare și desfășurare a sărbătorii 
Hramul orașului Ialoveni!

Pentru locuitorii străzii Grădinilor din 
sectorul Albeni, ziua de 27 octombrie a fost 
o sărbătoare deosebită, deoarece a fost in-
augurat drumul reparat capital în această 
toamnă, au fost construite trotuare și căile de 
acces. Construcția drumului a asigurat buna 
circulație a microbuzului în acest sector al 
orașului. 

Pentru lucrările executate au fost cheltuiți 
peste trei milioane de lei, bani din bugetul 
orașului Ialoveni. 

Lucrările au fost executate de firma „An-
dig Trans” SRL. Locatarii au participat la 
ceremonia de inaugurare și sfințire a acestei 
construcții.
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Siguranța în trafic înseamnă viață!
Conform Planului de acțiuni din cadrul proiec-

tului „Diminuarea riscurilor accidentelor rutiere în 
orașul Ialoveni prin promovarea tehnicilor avan-
sate”, elaborat în cadrul Programului Național 
de Mentorat pentru Femei Active „INSPIR-O!”, în 
fața Casei de Cultură din Ialoveni s-a desfășurat 
flash mob-ul cu genericul „Siguranța la trafic în-
seamnă viață”, la care au participat aproximativ 
o sută de copii din instituțiile de învățământ de pe 
teritoriul orașului.

În cadrul evenimentului cei peste o sută de copii 
au răspândit pliante care transmiteau mesajul - „În-
drumar pentru siguranța TA”. Acțiunea a avut drept 
scop mobilizarea și informarea cetățenilor în dome-

niul siguranței traficului rutier, evitarea accidentelor 
de către pietoni, inclusiv copii.

La eveniment au participat reprezentanți ai In-
spectoratului General de Poliție Ialoveni, care au 
distribuit copiilor reviste și informații utile pentru 
a-i disciplina în calitate de pietoni – „Fii un pieton 
corect și salvezi mai multe vieți!”.

Primăria Ialoveni participă la implementarea 
acțiunilor acestui program realizat de către Centrul 
„Parteneriat pentru Dezvoltare” cu susținerea Pro-
gramului ONU „Femeile în Politică”, implementat 
de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de 
Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Progra-
mul PNUD, sprijinit financiar de Guvernul Suediei. 

Orange Moldova și-a manifestat interesul pen-
tru stabilirea unui parteneriat cu bibliotecile pu-
blice din Moldova pentru a facilita accesul copi-
ilor, părinților și altor membri ai comunităților 
la cunoștințe, inclusiv în domeniul tehnologiilor 
informaționale. 

În acest scop, împreună cu lucrătorii bibliote-
cilor publice organizează ateliere de instruire pen-
tru copii, părinți și altor membri ai comunităților 
privind „Riscurile și siguranța copilului în internet 
prin prisma protecției datelor cu caracter personal”. 

Acţiunea face parte din Programul Naţional 
#SuperCoders, dezvoltat în parteneriat de Orange și 
Serviciul Novateca.

Un asemenea atelier a fost organizat și la BPO 
„Petre Ștefănucă” din Ialoveni la care au participat 
19 copii (vârsta 10-14 ani) și 16 părinți. În cadrul 
evenimentului copii au fost instruiți cum se creează 
animaţii pe platforma Scratch, iar părinţii au aflat 
care sunt riscurile și cum pot avea grijă de siguranța 
copiilor în internet prin prisma protecției datelor cu 
caracter personal. Aceștia au aflat că în timp ce co-
piii se află în preajma lor, dar accesează diverse site-
uri și jocuri prin computer, tabletă sau telefon, pot 
cădea în anumite capcane virtuale care le pot afecta 
și viaţa reală.  La final 19 copii cu vârsta 10-14 ani au 
primit Certificate de participare la #SuperCoders. 
Certificat i s-a oferit și Bibliotecii Publice Orășenești 
„Petre Ștefănucă” pentru facilitarea la nivel național 
a inițiativei #SuperCoders. 

Schimbările administrative-teritoriale la care a fost 
supusă localitatea Ialoveni: 

De la 27 martie 1918 și până la 27 iunie 1940, precum și 
între iunie 1941 și august 1944 Basarabia s-a aflat în compo-
nenţa Statului Român, localitatea Ialoveni făcând parte din  
judeţul Lăpușna.                                                                                                                                                   

Din august 1944 până la 24 februarie 1956 satul Ialoveni 
s-a aflat în componenţa judeţului Chișinău, raionul Chiși-
nău, cu sediul în satul Durlești, sovietul sătesc Ialoveni a fost 
format prin comasarea sovietelor sătești Ialoveni și Mileștii 
Mici, iar din 24 februarie 1956 a fost inclus în componenţa  
raionului Kotovsk. La 2 ianuarie 1963 este inclus în com-
ponenţa  raionului Anenii Noi, iar din 23 decembrie 1964 
Ialoveni a fost inclus în componenţa  raionului Strășeni.

Conform Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
RSS Moldovenești nr.1486-IX din 25 martie 1977 “Cu pri-
vire la formarea  raioanelor Cantemir și Kutuzov și schim-
barea graniţelor unor raioane la RSSM” denumirea localită-
ţii Ialoveni se schimbă în Kutuzov, concomitent localitatea 
fiind reorganizată în așezare de tip orășenească cu statutul 
de centru raional Kutuzov.                                                                                                                             

La cererea ialovenenilor, la 14 martie 1989 a fost restabi-
lită vechea denumire a localităţii - Ialoveni.  La 7 decembrie 
1994  Ialoveni obţine statut de oraș.

La 18 martie 2003 Parlamentul RM a adoptat legea pri-
vind modificarea și completarea Legii nr,764-XV din 27 de-
cembrie 2001 privind organizarea teritorial-administrativă 
a RM. În conformitate cu ea, orașul Ialoveni devine centru 
raional Ialoveni.

Internetul: 
beneficii și pericol

File din istoria
 localității Ialoveni

Festivalul de creație populară „Andrei Vartic” 
a ajuns la cea de-a IV-a ediție

Colectivul LT „An-
drei Vartic” din Ialo-
veni, condus de Va-
lentina Sacara, cu 
susținerea Ninei Vartic, 
au organizat Festival 
de creație populară 
„Andrei Vartic”, ediția 
IV - care este un oma-
giu adus scriitorului, 
savantului, patriotului 
Andrei Vartic și pentru 
a continua străduința 
lui de a păstra și pro-
mova creația populară 
autentică. 

Festivalul din 21 
octombrie curent a de-
monstrat că atunci când 

se depune străduință și 
ingeniozitate, baladele, 
doinele, dansurile răma-
se de la strămoși, prind 
o altă viață, o altă culoa-
re și devin interesante și 
pentru tânăra generație.

Pe scena Casei de 
Cultură din Ialoveni 
au evoluat 11 colective: 
Gimnaziul ”Alexandri-
na Rusu” din Dănceni, 
LT ”Ion Suruceanu” din 
Suruceni, LT Țîpala, LT 
Ruseștii Noi, LT Puhoi. 
LT ”Petre Ștefănucă” 
Ialoveni, CCE Horești, 
Gimnaziul ”Grigore Vi-
eru” Ialoveni, LT”Andrei 

Vartic” Ialoveni, LT ”Ion 
Pelivan” Rezeni, Gimna-
ziul ”Matei Basarab” din 
comuna Brebu județul 
Prahova, România. Fe-

licitări colectivului LT 
”Andrei Vartic” pentru 
buna organizare a aces-
tei frumoase sărbători 
culturale.

Schimb de experienţă cu colegii din România
C o l e c t i v u l 

Grădiniței de copii nr.1 
„Andrieș” din Ialoveni 
este încadrat în pro-
iectul de parteneriat 
educațional transfron-
talier România-Re-
publica Moldova „La 
fântâna cea română”. 
Scopul proiectului este 
de a sensibiliza copiii 
în cea ce privește arta 
și tradiția populară, 
de a conștientiza nece-
sitatea protejării, con-
servării și perpetuării 
acestora. 

Inițiatorii pro-
iectului au planificat 
desfășurarea unui șir de 
acțiuni care vor contri-
bui la cunoașterea, valo-
rificarea și transmiterea 

obiceiurilor și datinilor 
din cele două țări veci-
ne România și Moldova, 
îi va învăța pe copii să 
prețuiască și să respecte 
obiceiurile și tradițiile 
populare, să iubească 
meleagul natal, graiul 
și portul străbun, săr-
bătorile tradiționale. 
În luna iulie curent 
reprezentanții orașului 
Ialoveni au participat 
la activitățile organizate 
în cadru proiectului în 
localitățile din Româ-
nia.

În luna octom-
brie curent colecti-
vul Grădiniței nr.1 
”Andrieș” a fost gaz-
da masei rotunde ”Un 
parteneriat de succes: 

gradinița – familia” la 
care au participat cole-
gii din  Ialomiţa, Călă-
rași, Cluj, Galaţi, Româ-
nia și cadrele didactice 
din grădiniţă. A fost un 
schimb de experiență 
eficient și util pentru 

cadrele didactice din 
instituțiile preșcolare.

                                      
Carolina NOFIT, 

Director al 
Grădiniței „Andrieș” 
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Dansatorii din Ialoveni au cucerit premiul 
întâi în cadrul uni festival din România 

Sărbătoarea „Toamna de aur”

Să cunoaștem orașul natal

Colegiul Econo-
mic „Anghel Rugină” 
Vaslui, sub înaltul pa-
tronaj al Federaţiei 
Române Sportul Pen-
tru Toţi și al Ministe-
rului Educaţiei Na-
ţionale  a organizat 
tradiționalul Festival 
Internaţional de Ştafe-
te, Parcursuri Aplicati-
ve și Dans „Fair-Play”. 

Ajunsă la cea 
de-a  XVI-a ediție, 
competiția a reunit 
peste 1.500 de concu-
renţi preșcolari, elevi 
din clasele primare, 
gimnaziale și liceu, din 
Republica Moldova, 
Ucraina, Bulgaria, Un-
garia și România. 

Republica Moldo-
va a fost reprezentată 
de copiii din studioul 
artistic ”Enigma” din 
Ialoveni care au concu-
rat cu două compoziții 

”Sub cerul Parisului” 
și ”Potppuri-latino”, 
ambele dansuri fiind 
menționate cu primul 
întâi. 

Acest festival a fost 
un bun  prilej de a-și 
valorifica și afirma  ta-
lentul, a fi împreună cu 

noi prieteni și a stabili 
cu ei relaţii de colabo-
rare pentru viitor. În 
luna octombrie mem-
brii studioului ”Enig-
ma” împreună cu an-
samblul ”Porumbița” 
au participa și la alte 
activități cultural: con-

cursul republican ”Hai 
la joc” desfășurat la 
Teatrul ”Ginta Latină”, 
Festivalul Hoprelor din 
s. Horești, la Hramul 
capitalei Chișinău și 
Hramul orașului Ialo-
veni.

La Filarmonica Naționala „S. Lunchevici” 
din Chișinău s-a desfășurat Ziua moldo-coreea-
nă, 25 ani de la stabilire a relațiilor diplomatice. 

La deschiderea evenimentului a participat 
corul de copii „Albinuțele” de la Școala de Arte 
Ialoveni. Domnul Lee Yang-goo, Ambasadorul 
Republicii Coreea, acreditat în Republica Mol-
dova cu reședința la Kiev, a mulțumit Primări-
ei Ialoveni pentru participarea la eveniment și 
contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor între 
Republica Coreea și Republica Moldova.        

În instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din orașul Ia-
loveni a devenit o frumoasă 
tradiție de a marca sărbătoa-
rea „Toamna de aur”, un eve-
niment la care copiii participă 
cu multă plăcere, pregătind 
exponate interesante din roa-
dele agricole dăruite de acest 
anotimp. 

Multicolorul predomină atât 
în  coșurile cu mere și frunzele 
arborilor, cât și în prezentările 
artistice. 

Educatorii și copii de la 
Grădinița nr.3 „Lăstărel” au 
omagiat anotimpul toamna 
prin cântece și dansuri.

Excursiile sunt o metodă efectivă de educație a 
copiilor prin intermediul cărora ei percep mai bine 
lumea înconjurătoare, fac cunoștință cu orașul în 
care locuiesc. 

Micuții de la Grădinița nr.5 „Licurici” au fost în 
ospeție la Gimnaziul „Grigore Vieru”, unde au aflat 
ce însemnă să fii elev chiar de la copii care frecven-
tează instituția. 

De asemenea ei au vizitat mai multe locuri intere-
sante din localitate: Parcul „Sfatul Țării” unde au stat 
pe banca internauților, s-au jucat la terenul de fit-
ness, au făcut cunoștințe cu monumentele din oraș.

Jubileul de aur al 
soților Popov

Sport

Soții Vladimir și Iulia Popov din Ialoveni au 
sărbătorit NUNIA DE AUR. Cu acest prilej ei au 
fost felicitați de copii, nepoți, rude și prieteni. 

Dl Sergiu Armașu, în numele colectivului 
Primăriei Ialoveni, i-a felicitat pe omagiați cu ju-
bileul de 50 de ani a căsniciei, dorindu-le multă 
sănătate, susținere și ajutor din partea celor dragi. 
Sărbătoriții au semnat în Cartea Omagiaților care 
va rămâne ca o filă în istoria localității.

Echipa de fotbal „Fulger” din Ialoveni parti-
cipă la competițiile din cadrul Campionatului 
Republicii Moldova, divizia ”B”, zona Centru la 
fotbal. 

Săptămânal sportivii au meciuri de fotbal con-
form graficului atât pe terenul sportiv din Ialo-
veni, cât și în deplasare. 

Demonstrând un joc frumos, echipa de la Ia-
loveni a reușit să se plaseze pe locul patru în cla-
sament. 

Ultimul meci de fotbal în cadrul Campionatu-
lui va avea loc la 25 noiembrie curent, atunci când 
vor fi făcute și totalurile.

25 de ani de la stabili-
rea relațiilor diplomatice

moldo-coreene


