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BULETIN INFORMATIV AL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI ORĂȘENESC  IALOVENI 
 (Februarie 2018)

În ziua de 23 februarie, echipa Primăriei 
orașului Ialoveni a avut onoarea să se întâlnească cu 
Excelența Sa, Domnul James D. PETTIT, Ambasa-
dorul Extraordinar și Plenipotențiar al SUA în Repu-
blica Moldova. Excelența Sa, Domnul Ambasador, a 
participat la festivitatea desfășurată la LT „Andrei 
Vartic” din orașul Ialoveni în contextul finalizării 
unui proiect de voluntariat „Confecționarea costu-
melor și a rechizitei scenice pentru teatrul școlar al 
liceului”, realizat cu susținerea Corpului Păcii SUA 
în Republica Moldova.

În cadrul vizitei sale la Primăria Ialoveni, Dom-
nul James D. PETTIT a întreținut o discuție impor-
tantă pentru activitatea echipei locale. Primarul Ser-
giu ARMAȘU a relatat oaspeților despre realizările 
obținute în anul 2017, proiectele promovate, în speci-
al a celora cu implicarea diasporei, perspectivele dez-
voltării și îmbunătățirii calității serviciilor publice în 
localitate etc. 

Potrivit E.S. Domnului Ambasador James D. 

PETTIT, asemenea întâlniri contribuie la cunoașterea 
mai bună a problemelor APL. De asemenea, oficialul 
a încurajat colectivul primăriei să obțină și în conti-
nuare performanțe în dezvoltarea localității în confor-
mitate cu strategia de dezvoltare a orașului Ialoveni. 

Excelența Sa a semnat în Cartea de onoare a 
orașului Ialoveni.

În perioada 14-16 februarie curent, delegația 
Primăriei Ialoveni a participat la evenimentul or-
ganizat de Primăria Topliţa, județul Harghita, Ro-
mânia, în memoria poetului GRIGORE VIERU. Cu 
gândul și inima la maestrul Grigore Vieru, au fost 
și elevii din ambele localități, care au scris versuri 
și au împărtășit emoțiile pe o platforma comună de 
socializare. 

Cadrele didactice și elevii de la Școala Gimnazială 
,,Andrei Șaguna” Topliţa – Harghita și Școala Primară 
„Ion Creangă” din Ialoveni au constituit o platformă 
de comunicare, relaţionare, schimb de impresii și idei 
în cadrul Proiectului ,,Ambasadorii limbii și culturii 
române” – inițiativă prin care creația lui Grigore Vie-
ru va rămâne mereu vie, fiind transmisă din generație 
în generație.

După organizarea evenimentului dedicat poetu-
lui moldovean Grigore Vieru, topliţenii au adoptat în 
cadrul ședinţei consiliului local o hotărâre prin care 
municipiul Topliţa din România se înfrăţește cu ora-

șul Ialoveni din Republica Moldova. La ședinţa în care 
a fost votată hotărârea de înfrăţire au fost prezenţi și 
reprezentanţii orașului Ialoveni, respectiv - primarul 
Sergiu Armașu și viceprimarul Radu Chilaru. 

În ziua de 22 februarie curent, în sala de ședințe a 
Primăriei Ialoveni, s-a desfășurat ședința ordinară 
a Consiliului orășenesc Ialoveni.  

Aleșii locali au examinat și adoptat mai multe de-
cizii, inclusiv: raportul de activitate al primarului or. 
Ialoveni, Sergiu Armașu, pentru anul 2017, Planul  
local de Acțiuni Anticorupție și Integritate a Primă-
riei or. Ialoveni pentru anii 2018-2020, rectificarea 
bugetului orașului și alocarea mijloacelor financiare, 
rectificarea unor titluri de proprietate, inițierea lucră-
rilor de reparație a monumentului „Troița”, aprobarea 
acordului de înfrățire și colaborare a orașului Ialoveni 
cu municipiul Topliţa, județul Harghita, România, ș.a. 

Ședința ordinară a consiliului orășenesc a 
fost transmis live pe https://www.youtube.com/

watch?v=5I0DRd-SjPA, deciziile adoptate sunt pla-
sate pe pagina web a Primăriei Ialoveni: www.ialo-
veni.md.

În ziua de 15 februarie s-au împlinit 29 de ani de 
la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu 
această ocazie la Ialoveni a fost organizat un miting de 
comemorare a ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în 
războiul afgan, la care au participat 13 mii de moldo-
veni, iar peste 300 de tineri din localitățile Moldovei și-
au pierdut viața. La eveniment au participat veteranii 
războiului din Afganistan, reprezentanți ai instituțiilor 
și organizațiilor. 

Domnul Nicolae COJOCARU, președintele 
Asociației Veteranilor Războiului din Afganistan din 
or. Ialoveni, dna Lilia MÎȚA, secretarul Consiliului 
orășenesc, au menționat, că acest război inutil a secerat 
mii de vieți ale tinerilor ostași trimiși să îndeplinească o 
misiune internațională. Veteranii de război merită sti-
ma, respectul și ajutor din partea autorităților centrale 
și locale, dar și a întregii societăți. În sicriu de zinc a fost 
adus acasă ialoveneanul Petru Sănduță. 

Participanții la miting au ținut un minut de reculege-
re pentru cei căzuți în luptă, au depus flori la monumen-
tul ostașilor internaționaliști și la monumentul lui Petru 
Sănduță din scuarul LT „Andrei Vartic”.
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Din raportul de activitate al primarului or. Ialoveni, 
Sergiu ARMAȘU, pentru anul 2017

La ședința consiliului orășenesc Ialoveni din 22 februarie curent, dl. Sergiu ARMAȘU, primar al orașului Ialoveni, a prezentat raportul de activitate pe 
anul 2017. Deoarece spațiul  Buletinului Informativ nu permite publicarea integrală a acestui raport, vă prezentăm în continuare partea introductivă și un 
rezumat al acțiunilor edilului de Ialoveni pe parcursul anului 2017. Raportul integral este publicat pe pagina web a Primăriei Ialoveni: www.ialoveni.md.

Stimați locuitori ai orașului Ialoveni și Ialoveneni de pretutindeni,
Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2017, a devenit un exercițiu firesc în activitatea 

mea de Primar, deoarece sunt ferm convins de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului 
și ialovenenilor de pretutindeni. Prin această sinteză a activității Primăriei, dorim să punem la dispoziție date concrete despre activitatea 
desfășurată, despre modul cum au fost folosiți banii publici, despre maniera și eficiența rezolvării problemelor orașului.

Așa cum am considerat necesar pe tot parcursul de la preluarea mandatului de Primar, vreau ca raportul să reprezinte nu doar un act 
administrativ impersonal sau formal, dar să fie un imbold pentru noi performanțe, pentru îmbunătățirea continuă a calității și eficienței 
administrației publice locale. Rezultatele atestate sunt un efort comun al întregii echipe, a aparatului primăriei și a serviciilor subordonate, 
care au depus o muncă considerabilă pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Ne-am străduit să răspundem cu responsabilitate doleanțelor 
cetățenilor și să  respectăm, totodată, cadrul legislativ și normativ în vigoare.

În context, vreau să reiterez că activitatea în administrația publică locală necesită nu doar cunoștințe profunde în diverse domenii de acti-
vitate, dar și anumite calități personale, abilități de comunicare, disponibilitatea de  a sacrifica timpul personal în interesul orașului, a munci cu 
dedicație etc. Din acest considerent, exprim sincere mulțumiri tuturor celor care au muncit cu dedicație pe parcursul anului 2017 și au făcut 
posibil să răspundem la solicitările cetățenilor și să intervenim prompt în soluționarea multiplelor probleme ale orașului.

De asemenea, mulțumim mult tuturor celor care s-au implicat activ în viața publică a orașului, au susținut activități de voluntariat, au oferit 
contribuții în diferite proiecte, au venit cu sugestii/recomandări și ne-au consultat pe anumite subiecte. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sper 
că vom reuși să îmbunătățim activitatea noastră și ne vom strădui în continuare să îndreptățim încrederea oferită din partea cetățenilor!

Cu deosebită considerație,
Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului IALOVENI

REZUMAT AL ACTIVITĂȚII
Eforturile depuse și proiectele câștigate pe parcursul anului 2017, au adus suplimentar în localitate mai multe beneficii și peste 9 milioane de lei adăugător în bugetul local:
(i) Proiectele (2) PNUD Moldova, ”Migrație și Dezvoltare Locală” susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM);
(ii) Proiectul Consiliului Europei în cadrul Parteneriatului Estic, privind cooperarea intermunicipală;
(iii) Proiectul câștigat și finisat din partea Fondului de Granturi cu suportul partenerilor din Polonia și Federației Moldovenești de Fotbal privind construcția stadionului multifuncțional din 

sectorul Moldova;
(iv) Proiectul cu susținere a Uniunii Europene și Fondului de Eficiență Energetică privind termoizolarea și renovarea grădiniței ,,Andrieș”; 
(v) Proiectul privind modernizarea iluminatului stradal, tehnologia LED;
(vi) Proiectul privind construcția sistemului de canalizare din sectorul Bozu, Albeni cu susținerea Fondului Ecologic Național;
(vii) Proiectul construcției sistemului de canalizare din sectorul Pietri (BTA-16) și Albeni - mijloacele atrase din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Costul ambelor proiecte este de  18 

milioane lei;
(viii) Proiectul transfrontalier moldo-român-belgian ,,Meetjesland – Moldova”;
(ix) Proiectul Programului Național de mentorat pentru Femei Active  INSPIR-O;
(x) Proiectul ,,Novoteca”;
(xi) Proiecte sociale susținute de diasporă;
(xii) Proiectul ,,Supraveghere de vecinătate” ș.a..
În faza de lucru, acceptate la prima etapă, în cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională:
(i) Proiectul regional privind construcția sistemului de apă;
(ii) Proiectul regional privind modernizarea drumurilor locale;
S-a lucrat intens la Proiectul privind Energia Durabilă și Mediu în cadrul Convenției Europene a primarilor pentru Climă și Energie (itinerarul de troleibuz), dar cu regret am trecut doar prima 

etapă. 
A fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni privind energia durabilă și climă (PAEDC- SECAP) și Studiul privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru orașul Ialoveni.
Referitor la unele realizări și lucrări efectuate datorită contribuției locuitorilor și a primăriei:
(i) Terenuri pentru copii amenajate (str. N.Testimițeanu, Piața agricolă; str. Iachira, sectorul Centru; str. M. Viteazu, sectorul Bozu; str. V. Zarzăre, sectorul BTA-16; str. Timișoara 6, sectorul 

Moldova; str. Alexandru cel Bun 2, str. Alexandru cel Bun 9/1, str. Prieteniei, sectorul Centru; str. Izvoarelor, str. D. Cantemir, Ponoare; str. D.Sihastru 3, str. Viilor, Biserica „Acoperemântul Maicii 
Domnului”);

(ii) Terenuri de sport amenajate (sectorul Moldova, teren sportiv multifuncțional – tenis de câmp, fotbal, tenis, volei, baschet, minifotbal, pistă pentru alergări), amenajarea și întreținerea stadi-
oanelor de minifotbal în sectoarele Huțuleuca, str. D.Cantemir Ponoare, șes la Mardari, Bozu, Pietri-BTA-16, sectorul Albeni, str. Izvoarelor,  reconstrucția sălii de sport pentru practicarea luptelor și 
gimnasticii sportive la fosta școală specială;

(iii) Parc inițiat în sectorul Huțuleuca, str. Iu.Gagarin; Albeni, str. Izvoarelor, Bozu, str. M. Viteazul;
(iv) Asfaltare: str. Toma Ciorbă; str.Grădinilor; str.Nucarilor; str.Ișnovăț, str. Brașov, str. Ismail, Inculeț etc. (Total- peste 3 km drum asfaltat);
(v) Construcții trotuare: str. Grădinilor, Basarabia, Iu.Gagarin;
(vi) Reparația drumurilor locale varianta albă: str. Victoria - plăci de beton-armat, str. Arborilor,  str. Libertății, stradela Grădinilor, str.Putna;
(vii) Lărgirea podului cu instalarea perilelor: str. Basarabia; Piața agricolă;
(viii) Plombarea drumurilor: str. Moldova, Viilor, Basarabia, M.Viteazul, V. Zarzăre, Prietenieiei, L.Rebreanu, D. Sihastru, etc.;
(ix) Repartizarea materialului antiderapant: sectoarele Centru, BTA-16, Albeni, Huțuleuca, Bozu,Moldova;
(x) Amplasarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier: str. Grădinilor, 27 august, Basarabia, Gagarin, Stefan cel Mare, P. Ștefănucă etc.;
(xi) Iluminarea LED a trecerilor de pietoni la instituțiile de învățământ școlar și preșcolar:str. Basarabia, Gagarin, Stefan cel Mare, Al. cel Bun;
(xii) Construcții stații: str. Stefan cel Mare, Basarabia, Al.cel Bun 5, Al. cel Bun 49 (sens giratoriu);
(xiii) Instalarea rigolelor termice pentru apele pluviale: sectorul Moldova, str. Moldova intersecție 31 august și A. Cristea, str. I.Creangă intersecție M.Sadoveanu;
(xiv) Treceri pentru cărucioare: str. Al. cel Bun, P. Ștefănucă, Gagarin, Stefan cel Mare, Grădinilor;
(xv) Parcări: varianta albă – str. Basarabia, P. Ștefănucă, Al. Cel Bun–pavaj - 2; 
(xvi) Curățire, amenajare: toate sectoarele din localitate, sădirea a peste 4 mii arbori (parcul Moldova, Bozu, Huțuleuca, etc) ;
(xvii) Instalare urne, panouri publicitare, bănci: parcul Huțuleuca, 
Albeni, Bozu, Biserica ,,Acoperemântul Macii Domnului”, spațiile verzi din sectoarele Moldova, Centru, Huțuleuca, Albeni, Bozu, stațiile din orașul Ialoveni;
(xviii) Noi conectări la apeduct: sectorul Albeni, str. Frasinilor, Valea Crucii, Tricolorului, Voluntarilor, Al. Cel. Bun 28, str. Grigore Vieru, A.Cristea, V. Alexandri, P.Ștefănucă, Putna, Ismail, Ti-

ghina, Testimițanu, stradela G.Vieru, etc. Total au fost repartizate peste 1,5 km de țeavă;
(xix) Construit sistemul de canalizare:  stradela G.Vieru, str. Mugurel, Testimițeanu, P. Ștefănucă, ș.a., în total au fost eliberate peste 300 m de țeavă.
(xx) Reparat sistemul de canalizare: str. Alexandru cel Bun 28,  Basarabia 1, Alexandru cel Bun 1, P. Ștefănucă, Ismail etc.;
(xxi) Extinderea sistemului de apeduct: sectorul Albeni.
Referitor  la activitățile realizate în parteneriat cu agenți economici și alte instituții:
(i) Curățarea râului Ișnovăț;
(ii) Inițierea și amenajarea zonei lacului ,,Pitomnic”  din sectorul Albeni;
(iii) Lucrări de desfundare a podului de lângă stadionul raional (centrul orașului) și curățarea râulețului din preajmă;
(iv) Iluminarea intrării în oraș (stația Lukoil); amenajarea stației 35, construcția stației Sandriliona, sectorul Centru;
(v) Asfaltarea străzii Ismail (100 m), secția de maternitate;
(vi) Deschiderea locurilor noi de muncă, noi antreprenori atrași în localitate și instituții amplasate în oraș ș.a.

O performanță care prin s-a remarcat Primăria orașului Ialoveni pentru anul precedent a fost evoluția la capitolul asigurarea transparenței decizionale. Astfel, conform datelor studiului de cercetare 
efectuat de partenerii de dezvoltare și societatea civilă, a fost stabilit clasamentul celor mai transparente localități din Republica Moldova. Cifrele au constatat progre¬sul și involuția administrațiilor 
publice locale în ce privește deschiderea către cetățeni. Cercetarea a avut la baza evaluării mai multe surse informaționale, inclusiv paginile web. La capitolul performanță și îmbunătățirea transparenței 
în administrația publică locală, orașul Ialoveni s-s clasat pe locul 1, urcând cu 17 poziții în top comparativ cu anul 2015. Orașul Ialoveni a fost plasat pe locul 6 (evalua¬re pentru anul 2016, în 2015 
orașul Ialoveni s-a aflat pe poziția 23) în Clasamentul de transparență în 60 localități din Republica Moldova, conform Raportutlui de monitorizare TRANSPARENȚA ÎN GUVERNAREA LOCALĂ. 
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Pentru unii banii sunt mai importanți 
decât viața semenilor

Realizări interesante ale voluntarilor 
Corpului Păcii la Ialoveni

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!

Consultările publice 
contribuie la creșterea 

transparenței 

„Sunt iarbă. Mai 
simplu nu pot fi…”

La 19.07.2017, Procuratura raionului Ialoveni 
a finalizat urmărirea penală de învinuire a cet. 
V.V. în săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art. 
art.145 alin. (2) lit. a), e), j), k) și art. 188 alin. 
(3) lit. c), d) Codul penal, cauza penală în privința 
acestuia fiind expediată în instanța de judecată 
pentru examinare în fond . 

În cadrul urmăririi penale cet. V.V. a fost pus sub 
învinuire pentru faptul că la 05.04.2017, aproxima-
tiv la ora 10:30, fiind în stare de ebrietate alcoolică, 
aflându-se în gospodăria cet. T.M. situată în s. Pia-
tra Albă raionul Ialoveni, a ieșit la drum în spatele 
casei lui C.S., sora ultimului care locuiește într-o 
anexă a casei din aceiași gospodărie, cu un topor a 
început să scoată o piatră din peretele casei cu sco-
pul de a pătrunde in interior pentru a sustrage bu-
nurile acesteia. Acțiunile lui au fost văzute de către 
T.M., care i-a făcut observație, după care împreună 
au întrat în casă.

Astfel, V.V., având scopul comiterii unui atac tâl-
hăresc, adică însușirii bunurilor altei persoane, cu 
scopul de a ascunde această infracțiune, la atacat pe 
proprietarul casei cu o bâtă și cu mânerul unui pis-
tol pe care îl avea asupra sa, aplicându-i intenționat 
cu premeditate și deosebită cruzime mai multe lo-
vituri peste diferite părți ale corpului, în deosebi în 
regiunea capului, în urma căruia T.M. a decedat pe 
loc. După comiterea acestei crime, a pătruns prin 
geam în domiciliul cet. C.S., de unde a sustras bani 
numerar în sumă de 230 euro și 1500 ruble rusești 
echivalentul a 5279 lei, cauzând astfel părţii vătă-

mate un prejudiciu material în proporții conside-
rabile.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, V.V. a să-
vârșit două infracțiuni: conform art.188 alin. (3) 
lit. c) și d) și art.145 alin. (2) lit. a), e), j) și k) din 
Codul penal - o tâlhărie și un omor, adică atacul 
săvârșit asupra unei persoane în scopul sustragerii 
bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru 
viaţa și sănătatea persoanei agresate, prin pătrun-
dere în locuință, cu aplicarea obiectelor folosite în 
calitate de armă, cu cauzarea de daune în proporţii 
considerabile, cu vătămarea gravă a integrității cor-
porale și a sănătății, săvârșită cu o deosebită cruzi-
me, cu premeditate, cu scopul de a ascunde o altă 
infracțiune.

Inițial, în cadrul urmăririi penale V.V. și-a 
recunoscut vina, ulterior în cadrul cercetării 
judecătorești V.V. a declarat că deja nu-și recunoaște 
vina.

Totodată, acuzarea a prezentat în ședințele de 
judecată suficiente probe care demonstrează incon-
testabil vina incriminată acestuia, fapt pentru care 
la 19.02.2018 în privința lui V.V. instanța de jude-
cată Hâncești cu sediul în or. Ialoveni a pronunțat 
sentința de condamnare, prin care acesta a fost re-
cunoscut culpabil de comiterea infracțiunilor incri-
minate, fiindu-i astfel stabilită pedeapsa definitivă 
de 18 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în peni-
tenciar de tip închis.

Vasile DANU,
procuror  în Procuratura raionului Ialoveni

La Liceul Teoretic „Andrei Vartic” din Ialo-
veni s-a desfășurat  festivitatea ”Gala Personaje-
lor”, lansarea unui proiect de voluntariat reali-
zat de către elevii, părinții și profesorii liceului, 
cu susținerea Corpului Păcii SUA în Republica 
Moldova prin reprezentanta Champa Jarmul. 

La eveniment a fost prezent și Excelența Sa 
James D.Pettit, ambasadorul SUA în Moldova. 
În cadrul proiectului au fost confecționate 43 de 
costume scenice care vor fi utilizate atât de către 
actorii cercului dramatic ” La steaua...”, cât și în 
cadrul activităților extracurriculare, a orelor de-
monstrative. Activitatea a debutat cu o serie de 
mini-spectacole, în cadrul cărora elevii au întru-
chipat pe scenă eroii din creația lui Shakespeare, 
V.Alecsandri, I.Creangă.        

La festivitate au fost premiați cei mai activi 
voluntari, elevii au enunțat mulțumiri  directo-
rului liceului Valentina Sacara, coordonatoru-
lui proiectului Ana Doschinescu și tuturor celor 

implicați care au contribuit ca un vis să devină 
realitate.

Delegaţia Corpului Păcii SUA în RM, condusă 
de doamna Tracey Hébert-Seck, directorul Cor-
pului Păcii, a vizitat și Biblioteca Publică Orășe-
nească „Petre Ștefănucă” din Ialoveni. Dl David 
Jarmul, voluntar în Corpul Păcii a prezentat pro-
gramul său de activitate în or. Ialoveni și în bi-
blioteca publică: clubul de robotică, sala pentru 
copii BEBETECA, infografice. Oaspeţii au rămas 
impresionaţi de activitatea colaboratorilor biblio-
tecii, parteneriatul și colaborarea cu voluntarii și 
amplu program de activitate.   

Directorul BPO, dna Valentina Plamadeala , 
a mulţumim voluntarilor David și Champa Jar-
mul pentru implicarea activă în diversele acţiuni 
culturale atât in bibliotecă cât și în comunitate, 
pentru proiectele frumoase aduse în or. Ialoveni, 
orele de instruiri și cele de limbă engleză organi-
zate in incinta bibliotecii, ș.a. 

La 9 februarie curent, Primăria orașului Ialo-
veni a desfășurat consultarea publică a proiectu-
lui Planului Local de Acțiuni Anticorupție și Inte-
gritate al Primăriei orașului Ialoveni pentru anii 
2018 – 2020.  Scopul acestui Plan este crearea unui 
cadru rațional, coerent și integru al acțiunilor, re-
surselor și responsabililor orientat spre creșterea 
integrității la nivelul autorităților administrației 
publice locale, îmbunătățirea relației dintre 
cetățeni și autorități, creșterea transparenței și a 
eficienței serviciilor publice prestate. 

Prin educația anticorupție a funcționarilor pu-
blici și cultivarea unor deprinderi a cetățenilor de 
a fi proactivi în lupta cu fenomenul corupției, va fi 
asigurată dezvoltarea orașului Ialoveni. Consultări-
le publice sunt o comunicare eficientă între cetăţeni 
și autorităţile publice în rezultatul căreia ambele 
părţi sunt informate și pot influenţa procesul de-
cizional.

Planul Local de Acțiuni Anticorupție și Integri-
tate al Primăriei orașului Ialoveni pentru anii 2018 
– 2020 este disponibil pe pagina web oficială www.
ialoveni.md sau la sediul Primăriei orașului Ialo-
veni.

Pe 14 februarie este celebrată ziua de naștere a 
marelui poet al neamului Grigore Vieru, care a ști-
ut cel mai bine să așeze alături cuvintele ca Grai, 
Mamă, Patrie, Iubire. Grigore Vieru și-a consacrat 
întreaga sa viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, maturi-
lor, lăsându-ne o operă monumentală, de o muzi-
calitate și-o frumuseţe rară. 

Poet liric, cu o sensibilitate mare dedică poezii 
sufletului omenesc, dragostei de baștină, a fost mai 
mult decât un poet, a fost însuși sufletul Basarabiei. 
Pentru el dispariţia fizică nu înseamnă moarte, el 
trăiește prin poezia sa, prin frumosul semănat în 
inimile copiilor. A fost, este și va rămâne Pilonul de 
rezistenţă a culturii naţionale. 

„Grigore Vieru - Acum și în Veac!” - așa s-a în-
titulat ora de poezie la Biblioteca Copii „Spiridon 
Vangheli” Ialoveni unde elevii de la Școala Primară 
„Ion Creangă” au recitat din suflet minunatele po-
ezii ale Marelui Grigore Vieru, aducând astfel un 
omagiu poetului plecat în veșnicie, dar mereu ală-
turi de noi prin creația sa.

PROCURATURA RAIONULUI IALOVENI INFORMEAZĂ:

Primăria orașului Ialoveni Vă informează că impozitul pe terenurile din extravilan (cotă, 
grădini) poate fi achitat în biroul 106, etajul I din incinta Primăriei în perioada 01.01.2018 – 
30.06.2018 acest impozit se achită cu reducere de 15%.
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„Vers și culoare” – titlul unei expoziții de pictură 
vernisate în Casa de Cultură Ialoveni• Tinerii din orașul Ialoveni - 

campioni la volei!

Orașul Ialoveni se mândrește cu locuitorii săi, mulți dintre care au obținut succese remarcabile în diferite domenii de activitate, promo-
vând, astfel, imaginea localității. Din rândul lor fac parte dna Lidia GROSU și Andrei MARDARI. 

LIDIA GROSU – 
poetă, critic literar, 

publicist

A absolvit Facultatea de Li-
tere a USM, în cadrul căreia 
activează, doctorand în filolo-
gie. Este autoarea a 18 cărți și 
coautoarea în 35 de antologii, a 
scris circa 280 de lucrări, inclu-
siv studii, recenzii, cronici lite-
rare, membră a Uniunii Jurna-
liștilor din Moldova și Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din Ro-

mânia. Dna Lidia Grosu este inclusă în  Colecția OPERA OMNIA 
– „Un dicționar al scriitorilor români contemporani” (ediție în 16 
volume). Ea este decorată cu Medalia „MIHAI EMINESCU” pentru 
merite deosebite în domeniul creației.

Aflându-se în căutarea verbului și trăind un refugiu în romanti-
că, Dna Lidia GROSU, zice: „M-am proptit de cer scrisul meu năcă-
jit, însă dacă ar fi să-mi aleg destinul, l-aș prefer pe cel al unei cărți”.

În anul 2017 Lidia GROSU a fost menționată cu mai multe 
distincții:

- Diplomă de excelență pentru întreaga activitate publicistică 
din partea Filialei Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România;

- Laureată a săptămânalului ”Literatura și Arta” la capitolul po-
ezie;

- Diplomă de excelență a Societății Culturale Apollon România;
- Premiul I la Concursul Internațional de creație literară ”Vis de 

toamnă” organizat de Societatea Culturală Apollon România, ș.a.
Pe parcursul anului a avut multiple întâlniri cu cititorii, lansări 

de carte.
În cartea sa „Între tăcere și absurd, confesiunea…” editată în anul 

trecut, poeta mărturisește în vers: „Tot ce am agonisit e o carte, un 
pix, o foaie, și mă simt OM ÎMPLINIT când acestea mă dezdoaie. 
Cu frumosul sunt de-o seamă – n-are vârstă poezia care gândul mi-l 
proclamă împărat peste-o simțire…”

Discipolii profesorilor Nina POPESCU și Victor 
GUȚU a Școlii de Arte Ialoveni, au expus lucrările 
sale inspirate din creația lui Mihai Eminescu, Grigo-
re Vieru, Ion Creangă, Constantin Brâncuși. Culoa-
re, vers, muzică – este atmosfera care a dominat acest 
eveniment, pentru unii copii el fiind prima expoziția 
în care și-au prezentat lucrările, ei fiind susținuți de 
evaluările muzicale ale colegilor. 

Oaspeții expoziției au felicitat copii și profesorii cu 
realizările frumoase, dorindu-le noi succese de creație. 

Primarul orașului Ialoveni Sergiu ARMAȘU a 
menționat că lucrările elevilor Școlii de Arte au fost ex-
puse la diverse expoziții republicane și internaționale, 
promovând astfel imaginea localității. El a înmânat 
profesorilor Nina Popescu și Victor Guțu diplome în 

semn de recunoștință pentru educația artistică a tine-
rii generații.

În ziua de 9 februarie, în incinta gimnaziului 
Costești a avut loc finala campionatului raionului 
Ialoveni la volei masculin. 

Finaliștii din Ialoveni, Bardar, Rezeni și Costești 
au demonstrat un joc bine organizat și pregătit. Echi-
pa orașului Ialoveni a devenit campioană la aceste 
competiții și a obținut trofeul principal. Ne mân-
drim cu tinerii din orașul Ialoveni! Felicitări și noi 
performanțe!

• În ziua de 17 
februarie, în satul 
Horești, s-a desfășurat 
etapa finală a Campi-
onatului raionului Ia-
loveni la volei feminin, 
la care au participat 6 
echipe din localitățile 
raionului. În finală 
s-au întâlnit sportivele 
din Ialoveni si Bardar, 
campioni au devenind 
voliebolistele din Bar-
dar, iar echipa or. Ialo-
veni s-a clasat pe locul 
doi.

• În sala de sport a Școlii sportive Ialoveni s-au 
desfășurat competițiile la tenis de masă ”Cupa lui 
Alexandru Graur”. 

Domnul Alexandru Graur este ialoveneanul care 
tradițional în luna februarie a fiecărui an organizează 
competiții la tenis de masă pentru toți doritorii. La 
ediția din anul curent au participat zece persoane care 
practică acest gen de sport. În finala competițiilor s-au 
întâlnit Constantin Rezanu și Dumitru Șcarevnea, cu 
scorul 3:2 a învins Constantin Rezanu care a primit 
din partea organizatorului cupa transmisibilă. Este un 
frumos exemplu demn de urmat de a organiza intere-
sant și util timpul liber.

• În zilele de 23-25 februarie, în sala 
de sport a Școlii sportive Ialoveni, s-a 
desfășurat Turneul internațional la lupte 
greco-romane, ediția 2018, la care au par-
ticipat peste 140 de luptători din Republica 
Moldova și România. Sportivii ialoveneni 
au obținut următoarele succese:

Catrgotia de greutate 23 kg – Balaur 
Vlad – locul II, Sprînceana Nicu – locul III;

Categoria de greutate 50 kg – Mansumov 
Maxim – locul III;

Categoria de greutate 66 kg – Popov Iulian – locul II.
Categoria de greutate 32 kg – Spivacenco Cristian – locul III;
Categoria de greutate 54 kg – Ciudin Iulian – locul III;
Categora de greutate 74 kg – Lupu Constantin – locul III;
Campionii și premianții au fost menționați cu diplome, medalii, cupe, cadori

ANDREI MARDARI - 
fotojurnalist

La 9 februarie, în capitala țării, a 
avut loc ceremonia de desemnare a 
câștigătorilor premiului OMUL ANU-
LUI  2017, organizată de către revista 
„VIP magazine” pentru al cincilea an 
consecutiv. Circa 300 de persoane și-
au dat întâlnire într-un local select din 
Chișinău, în prezența cărora au fost în-
mânate trofee și diplome celor mai mar-
cante personalități din societatea noastră 
din domeniile management, business, 
mass-media și cultură. Ialoveneanul Andrei Mardari a fost desemnat „Omul Anului în domeniul 
cultură”, arta fotografică, fiindu-i, astfel, apreciată munca sa care se deosebește prin reflectarea cre-
ativă și veridică în imagini foto a evenimentelor zilelor pe care le trăim. Este una din distincțiile 
meritorii cu care a fost desemnat Andrei Mardari, el fiind și laureat al diverselor concursuri presti-
gioase. 

Astfel, în anul 2015, Andrei Mardari s-a ales cu două premii importante:  Marele Premiu la Con-
cursul Național de Fotografie, desfășurat sub genericul „Egalitate prin obiectiv” din cadrul Progra-
mului ONU „Femeile în Politică” și Premiul pentru categoria jurnalism foto – acordat de Clubul de 
Presă din Chișinău, Centrul pentru Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Presei. 

Într-un interviu, fotojurnalistul s-a declarat fericit și pregătit pentru noi provocări și realizări:  
„Premiile de care m-am învrednicit sunt nota maximă pentru realizările mele în fotojurnalism și, 
totodată, reprezintă convingerea că nu trebuie să stau pe loc, ci să particip mai activ la expoziții și să 
lansez proiecte noi. La baza activității mele stă munca zilnică și dragostea față de ceea ce fac. Pentru 
un fotograf este foarte importantă intuiția, să poată anticipa fiecare moment cu trei pași înainte. Ca 
să faci o fotografie bună trebuie să stai cu spatele la eveniment, să simți și să cauți în esență”. 

Аndrеi Mardari este unul dintrе acei artiști саrе țin cu precizie ritmul actualității și se аflă 
реrmаnent în inimа еvеnimеntеlоr, реntru а imortaliza cele mai imроrtаntе mоmentе рrin 
intеrmеdiul сărоrа se scrie istoria țării noastre, rеușind să surprindă în imаgini nu dоаr chipuri-
le și gesturile реrsоаnеlor, ci să pătrundă în lumea lor intеriоаră. Este раsiоnаt dе fotografie din 
аdоlеsсеnță, сând а primit și primul aparat foto de la unul dintrе frаții săi mai mаri. 

Andrei Маrdari este fоtоrероrtеr la Аgеnțiа Informațională dе Stat „Moldpres”, este membru 
аl Uniunii Artiștilor Fotografi din Republica Moldova. А participat la numеrоаsе ехроziții dе grup 
оrgаnizаtе în țară și peste hotare, dеținе medalia dе bronz реntru seria dе fоtоgrаfii „О viață și о 
moarte” (Doina și Ion Aldea-Teodorovici) la Sаlоnul Nаțiоnаl dе fotografie Моldоvа-Rоmâniа, а 
vеrnisаt la Сhișinаu ехроzițiа реrsоnаlă „Ovalul existențial”.
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