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

În ziua de 17 aprilie 
a avut loc un eveniment 
deosebit pentru locali-
tatea noastră: întreve-
derea de lucru a echipei 
Primăriei și Asociației 
Băștinașilor plecați din 
Ialoveni cu membrii 
Delegației Elvețiene, 
partenerii de dezvoltare 
și reprezentanții Proiec-
tului Migrație și Dez-
voltare Locală (MiDL).                                                                                                         

Orașul Ialoveni a 
fost onorat de vizi-
ta Excelențelor Sale: 
Doamna Krystyna 
MARTY LANG, Se-
cretara Adjunctă de 
Stat la Departamentul 
Federal al Afacerilor 
Externe; Domnul Gu-
illaume SCHEURER, 
Ambasador al Elveției 
în Ucraina și Republica 
Moldova cu reședința la 
Kiev; Doamna Christi-
ne HONEGGER ZO-
LOTUKHIN, Șefa de 

direcție la Departa-
mentul Federal al Afa-
cerilor Externe; Doam-
na Barbara BOENI, 
Șefa Direcției Eurasia 
la Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare și 
Cooperare; Doamna 
Viorica CREȚU, Direc-
toare adjunct la Biroul 
de Cooperare al Elveției 
în Republica Moldova; 
Domnul Radu DANII, 
Coordonator de pro-
gram la Biroul de Coo-
perare al Elveției în Re-
publica Moldova.                                                                                                                                        

În cadrul întreve-
derii au fost abordate 
aspecte ale fenome-
nului migrației, dar și 
oportunitățile privind 
participarea băștinașilor 
plecați din localitate 
în viața comunității. 
Echipa Primăriei a re-
latat despre conlucrarea 
dintre APL, Asociația 
Băștinașilor, Proiec-

tul MiDL, agenții eco-
nomici în promova-
rea unor inițiative și 
activități concrete, pre-
cum ar fi: construcția 
unui teren de fitness în 
aer liber,  procurarea 
echipamentului speci-
alizat (autoturn), orga-
nizarea competițiilor 

sportive și culturale, 
realizarea proiectelor 
sociale, economice ș.a. 
S-a discutat și despre 
proiectele în derulare 
cât și cele preconizate pe 
viitor.                                                                                                

Ospeții elvețieni au 
semnat în Cartea de 
Onoare a Primăriei.

La Primăria orașului Ialoveni s-a desfășurat ac-
tivitatea de inaugurare a proiectului ”Consolidarea 
cadrului instituțional al autonomiei locale”, imple-
mentat cu suportul Consiliul Europei și Uniunii Eu-
ropene (Parteneriat pentru Buna Guvernare). 

În cadrul acestui proiect orașul Ialoveni și comu-
na Mileștii Mici au fost asistate întru formarea Între-
prinderii Intermunicipale ”Serviciul intermunicipal 
de întreținere a drumurilor locale Ialoveni – Mileștii 
Mici”, fiind dotată cu un autogreider nou pentru a fi 
utilizat în scopul întreținerii, reparației drumurilor 
locale (costul proiectului circa 1 milion lei). 

Domnul Sergiu ARMAȘU, Primarul orașului Ia-
loveni, a mulțumit partenerilor de dezvoltare, Con-
siliului Europei, Uniunii Europene, pentru asistența 
tehnică acordată și atât de necesară comunităților 
locale. 

Președintele raionului Ialoveni, Lilian CARMA-
NU a mulțumit echipei Primăriei Ialoveni pentru 
inițiativa de participare la proiect și obținerea tehni-
cii performante care va permite efectuarea lucrărilor 
de reparare și întreținere a drumurilor locale.
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La ședința Consi-
liului orășenesc Ialo-
veni, care a avut loc 
pe data de 18 aprilie 
curent, aleșii locali au 
examinat și aprobat 
mai multe chestiuni 
din ordinea de zi. 

Astfel, în cadrul Pro-
gramului ”Infrastruc-
tura socială și eficiența 
energetică” implemen-
tat de FISM, Primă-
ria Ialoveni a înaintat 
cerere și documentele 
necesare pentru pro-
punerea de subproiect  
”Sporirea accesului la 
serviciile sociale de 
educația preșcolară 
îmbunătățite prin 
termo-eficientizarea 
Grădiniței de copii nr.5 
”Licurici” și schim-
barea acoperișului 
Grădiniței de copii 
nr.3 ”Lăstărel”. Pen-
tru realizarea acestui 
subproiect finanțatorii 
au solicitat acordul 
Consiliului orășenesc 
și consilierii au votat 

pentru. În scopul  res-
pectării  condițiilor de 
eligibilitate a Fondului 
de Investiții Sociale din 
Moldova,  Consiliul lo-
cal a aprobat decizia de 
garanție a contribuției 
Primăriei orașului Ia-
loveni din bugetul 
localității  în mărime 
de  30%  din volumul 
investiției  oferite de 
EISM. 

Consilierii au apro-
bat  de asemenea 
componența Agenției 
de implementare a sub-
proiectului, președinte 

fiind numit Radu Chi-
laru, viceprimarul 
orașului Ialoveni. 

O altă decizie adop-
tată la ședința consi-
liului a fost cea ”Cu 
privire la implementa-
rea proiectului comun 
în cadrul înfrățirii 
localităților Ialoveni-
Buftea”. Având în ve-
dere Prevederile Acor-
dului de cooperare 
încheiat între orașul 
Buftea, județul Ilfov, 
România, și orașul Ia-
loveni, RM, având în 
vedere deschiderea 

autorităților publice 
locale ale orașului Buf-
tea de a susține finan-
ciar proiectul ”Dotarea 
orașului Ialoveni cu 
trenuț rutier de agre-
ment”, a fost aprobat 
proiectul dat care va 
fi finanțat de partea 
română în baza unui 
acord de finanțare.

D e s f ă ș u r a r e a 
ședinței Consiliului 
orășenesc Ialoveni a 
fost transmisă live pe 
paginile web și Face-
book ale Primăriei Ia-
loveni.

Oaspeți de onoare ai 
orașului nostru

Proiect intercomunitar 
realizat: Ialoveni 

și Mileștii-Mici Ședința extraordinară a 
Consiliului orășenesc



(Aprilie 2018)2

CONSULTĂRI  PUBLICE – CONSULTĂRI CU CETĂȚENII 

Proiectul Planului Urbanistic General (PUG)

Victimele catastrofei de la Cernobîl, comemorate la Ialoveni 

Consultări publice privind problema câinilor 
fără stăpân

Secvență de la consultările publice
Secvență de  la consultările publice

La consultările pu-
blice propuse de Pri-
măria Ialoveni privind 
proiectul noului Plan 
Urbanistic General 
al orașului Ialoveni 
cetățenii au participat 
foarte activ, expunându-
și punctul de vede-
re asupra proiectului 
PUG elaborat de către 
Institutul de Proiectări 
„Urbanproiect”, având 
posibilitatea să exami-
neze din timp imagini-
le  proiectului. Direc-
torul  ”Urbanproiect”, 
Iurie Povar, a prezentat 
informația privind con-
ceptual acestui plan, 
ținându-se cont de 
specificul localității, 
potențialul economic și 
demografic. Conform 
acestui plan pe strada 
centrală Alexandru cel 
Bun urmează să fie con-
struite blocuri locative 
cu 9  și 5 etaje, pentru 
a evita fluxul de mașini 
tranzit prin centrul 
localității, urmează să 
fie construite două dru-
muri de ocolire: unul la 
hotar cu or. Codru și al-
tul la ieșirea pe traseul 
Chișinău-Hâncești. 

Participanții la con-
sultările publice și-au 
expus opiniile privind 
modificările propuse de 
specialiștii de la ”Ur-
banproiect”, nefiind de 
acord cu majoritatea 
celor propuse. Astfel, 
despre  construcția dru-
murilor de ocolire se 
vorbește de mai mult 
timp, dar sunt necesare  
cheltuieli majore pe care 
nu se știe cine și când le 
va aloca. Construcția 
clădirilor multe etajate 
pe perimetrul central 
va acutiza și mai mult 
problema aglomerației 
cu transport, care este 
acută și astăzi. Blocuri-
le rezidențiale cu 9 etaje 
planificate pe perime-
trul centru vor supraa-

glomera localitatea din 
toate punctele de ve-
dere, inclusiv poluarea 
din lipsa unor parcuri 
și spații verzi, poziție 
susținută și de către Pri-
mărie. 

Dezvoltarea urba-
nistică a orașului pre-
supune și dezvoltarea 
infrastructurii necesare.  
Localitatea astăzi se 
confruntă cu probleme 
serioase la sistemul de 
apeduct și canalizare. 
Rețelele construite cu 
40 de ani în urmă sunt 
într-o stare deplorabi-
lă, necesită renovare 
capitală, dar furnizorul 
de servicii ”Apă-Canal 
Chișinău” a informat 
primăria că nu dispune 
de mijloace financiare 
în acest scop. SA „Apă-
Canal Chișinău” cu 
greu face față asigurării 
cu apă în apeduct, mai 
ales în zilele de vară, iar 
sistemul de canalizare 
se defectează foarte des. 
Problema se va acutiza 
și mai mult dacă se va 
permite construcția blo-
curile rezidențiale  fără 
a reconstrui sistemul 
de apeduct și canaliza-
re, despre care a fost 
informat Guvernul Re-
publicii Moldova și SA 
„Apă-Canal Chișinău”.

În proiectul propus 
de specialiștii  ”Ur-
banproiect” sunt pla-
nificate clădiri cu 9 
etaje  pe terenul unde 

acuma se duc lucrări 
de construcție a unor 
blocuri planificate cu 
cinci etaje. Dacă PUG 
va fi aprobat în varianta 
propusă de specialiști, 
agentul economic va 
modifica proiectul ridi-
când clădirea cu patru 
etaje mai mult decât 
proiectul aprobat. Ma-
joritatea celor prezenți 
au fost împotriva pla-
nificării construcției 
clădirilor  cu un regim 
mai înalt de cinci etaje, 
în special în apropierea 
parcului „Sfatul Țării”.   
Pentru a se dezvolta ar-
monios, orașul Ialoveni 
are nevoie de un Plan 
Urbanistic General bine 
chibzuit și reieșind din 
realitățile actuale. 

La finele evenimen-
tului dl. Radu CHI-
LARU, viceprimarul 
or. Ialoveni, a solicitat 
cetățenilor să formuleze 
în scris propunerile pen-
tru PUG și să le expedi-
eze pe adresa primăriei, 
ele vor fi analizate și 
transmise specialiștilor 
de la ”Urbanproiect”. 
Consiliul orășenesc va 
decide asupra variantei 
finale a PUG. 

Totodată, Primăria 
Ialoveni propune noi 
consultări publice la 
această temă privind 
viziunea propusă de 
participanții la dezba-
teri, primărie, specialiști 
și experți în domeniu.

La 26 aprilie s-au 
împlinit 32 de ani de 
la catastrofa de la Cer-
nobîl, Ucraina, cel mai 
mare dezastru nuclear 
al omenirii. 

La lichidarea urmă-
rilor avariei au parti-
cipat peste trei mii de 
conaţionalii de-ai noş-
tri. Membrii Asociației 
participanților la lichi-
darea accidentului de la 
Cernobîl din Ialoveni, 
președinte Alexandru 

Motîngă, au comemorat 
acest tragic eveniment 
prin depuneri de flori 
la complexul memorial 
din Ialoveni. 32 de ani 
în urmă la Centrala Ato-
moelectrică Cernobîl, 
Ucraina, s-a produs un 
accident major, care s-a 
compus dintr-o explozie 
a centralei, urmată de 
contaminarea radioacti-
vă a zonei înconjurătoa-
re. Un nor de precipitații 
radioactive s-a îndreptat 

spre părțile vestice ale 
Uniunii Sovietice, Eu-
ropei și părțile estice 
ale Americii de Nord. 
Suprafețe mari din 
Ucraina, Belarus și Ru-
sia au fost puternic con-
taminate, fiind evacuate 
aproximativ 336.000 
de persoane. Acest dez-
astru este considerat ca 
fiind cel mai grav acci-
dent din istoria energiei 
nucleare. Accidentul a 
lăsat 17 milioane de ki-

lometri pătrați afectați 
de radiație, Zona din 
jurul fostei centrale nu-
cleare de la Cernobîl 
va continua să fie con-
taminată  în următorii 
cel puţin 3.000 de ani, 
afirmă experţi internaţi-
onali. Ea continuă să fie 
un tablou sinistru  și este 
considerată o capsula 
conservată a timpului 
care s-a oprit in momen-
tul in care reactorul a 
explodat.

Salutându-i pe cei 
prezenți, dl. Sergiu 
ARMAȘU, primarul 
orașului Ialoveni, a 
menționat că problema 
câinilor fără de stăpân 
este acută și că trebuie 
găsite metode civiliza-
te de soluționare a ei. 
Tema dată este frecvent 
abordată pe rețelele de 
socializare și sunt ex-
puse păreri diferite: unii 
consideră că maidanezii 
trebuie să fie luați de pe 
străzile orașului deoa-
rece unele animale sunt 
agresive, atacă copiii; 
alții consideră că anima-
lele trebuie să fie aduna-
te în azil și sterilizate. 
Administrația public 
locală este împotriva 
metodelor barbare de 
lichidare a animalelor și 
optează pentru metode 
civilizate de soluționare 
a problemei. 

Pentru a construi un 
azil pentru câini sunt 
necesare mijloace fi-
nanciare considerabile, 
trebuie de determinat 
teren unde poate fi am-
plasat azilul, construcția 
lui conform cerințelor 
(să fie departe de casele 
cetățenilor, să dispună 
de sursa de apă, să fie în-
grădit, parțial acoperit în 
caz de ploaie), alimenta-
rea animalelor, procu-
rarea medicamentelor, 
plata serviciului vete-
rinar privind tratarea și 
sterilizarea animalelor 
și, după caz, eutanasie-
rea celor bolnave. 

Dl. Sergiu ARMAȘU 
a informat că chestiu-
nea dată va fi înaintată 
la ședința Consiliului 
orășenesc și a solicitat  
și participarea volunta-
rilor din localitate. Se 
atestă un fenomen deloc 
plăcut – unii câini sunt 
aduși la Ialoveni din 
localitățile vecine, unele 
animale aveau birkă în 

urechi, dovadă că au fost 
sterilizați. Participanții 
la ședință au avut opinii 
diametral opuse privind 
maidanezii: unii doresc 
ca pe străzile orașului 
să nu hoinărească câini, 
să fie luați din teritoriu, 
ca copiii să poată merge 
fără frică și fără traume, 
dar proprietarii, ai căror 
câini sunt lăsați liber pe 
străzi, să fie amendați. 
Metodele aplicate nu-i 
interesează.

Alții, spre exemplu 
dna V.DUDNIC, AO 
”ALGA”, consideră că 
oamenii nu sunt în drept 
să curme viața animale-
lor mai ales prin meto-
de barbare și inumane 
– împușcare sau otrăvi-
re. Viața are prioritate 
și dacă e să se recurgă 
la eutanasierea anima-
lelor bolnave sau agre-
sive, acest lucru trebu-
ie să-l facă specialiștii 
și în conformitate cu 
cerințele legislației. Ea 
a propus o colaborare cu 
administrația orașului, 
anume după alegeri-
le locale din Chișinău. 
Voluntarii acestei 
organizații împreu-
nă cu voluntarii unei 
organizații de peste ho-
tare pot veni la Ialoveni 
ca să prindă și să sterili-
zeze câinii. 

De unde apar câinii 
fără de stăpân? Ei apar 
tot din cauza cetățenilor: 

unii pleacă peste hotare 
și lasă animalele  în stra-
dă, alții îi hrănesc când 
sunt mici, apoi îi aban-
donează, alții aruncă 
puii animalului din curte 
în stradă…. Un aseme-
nea caz a fost semnalizat 
pe rețelele de socializa-
re, când cineva a aruncat 
la o margine de drum 
din Ialoveni o cutie cu 
căței mici. S-a găsit o 
persoană care a luat 
acești căței și i-a reparti-
zat altora conversând pe 
rețelele de socializare. 
Dl Andrian HELBET: 
„Regret că oamenii fo-
losesc metodele barbare 
de nimicire a animalelor 
în loc să înțeleagă esența 
problemei, anume că 
animalele sterilizate 
sunt întoarse pe terito-
riul lor, dar nu se mai 
pot reproduce și nu sunt 
agresive. Dacă aceste 
animale sunt otrăvite, 
în locul lor vin alți câini 
care nu sunt sterilizați și 
se face reproducerea al-
tei generații de animale, 
totul se repetă”. 

Primarul S.Armașu 
a asigurat că vor fi 
susținute inițiativele și 
propunerile constructive 
la tema dată, după cum 
au propus participanții 
la consultările publice. 

Consultările publice 
au fost transmise live pe 
rețeaua de socializare a 
Primăriei Ialoveni. 

Pe parcursul lunii aprilie primăria orașului Ialoveni a organizat două consultări publice dorind să consulte opinia cetățenilor 
asupra unor problem importante pentru localitatea noastră: proiectul noului Plan Urbanistic General (PUG) al orașului Ialoveni 
și căile de soluționare a problemei câinilor fără de stăpân. Ambele teme au fost pe larg discutate pe rețelele de socializare.

Secvență de la evenimentul de comemorare
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Luna aprilie este perioada marcată de săr-
bătorile pascale care au adus în sufletele noas-
tre bucuria Învierii Domnului Iisus Hristos și 
renașterea naturii. Pentru prima dată la Ialoveni 
această frumoasă sărbătoare a avut un specific 
aparte, deosebit – pe terenul de la sensul giratoriu 
din centrul localității au fost instalate decorațiuni 
electrice cu simboluri pascale care,  prin imagi-
nea lor, au adus tuturor bucurie atât ziua, cât și în 
perioada nopții. În mod netradițional a fost ame-
najată și intrarea în orașul Ialoveni. Aceste noi 
imagini au multiplicat atmosfera de sărbătoarea 
în localitate, făcând orașul frumos și contempo-
ran.

De menționat  și cetățenii din sectorul Bozu, 
care au adus în ordine terenul de joacă pentru 
copii construit în toamna anului trecut și au vă-
ruit copacii plantați pe terenul adiacent acestui 
teren. Peste câțiva ani acești arbori vor bucura cu 
frumusețea sa locuitorii din sectorul Bozu veniți 
să se odihnească cu copii pe terenul de joacă sau 
să asiste la un meci de fotbal pe terenul sportiv 
de alături.

În anii 90 ai secolului trecut, terenul din cen-
trul orașului Ialoveni amplasat la intersecția 
străzilor Ștefan cel Mare și Petre Ștefănucă a fost 
ales de ialoveneni pentru instalarea monumen-
tului ”Troița” în memoria consătenilor căzuți pe 
câmpul de luptă și a celor care au fost deportați 
în Siberia. Monumentul a fost construit pe banii 
adunați de la cetățeni, întreprinderi și organizații. 
Terenul a fost amenajat, plantați arbori și flori. 
Dar, trecerea anilor, condițiile climaterice, și-au 
pus amprenta atât pe monument, cât și pe terenul 
din jurul lui, dictând necesitatea efectuării lucră-
rilor de renovare. 

În primăvara curentă s-au început lucrările de 
amenajare a acestei zone verzi: construcția trotu-
arelor, plantarea planificată a arborilor, instalarea 
unui teren de joacă pentru copii, amplasarea băn-
cilor, urmează să fie reconstruită fântâna din preaj-
mă. 

Necesită renovare și monumentul Troița, care 
acuma este într-o stare deplorabilă, dar acest lucru 
îl pot efectua specialiștii în domeniu. Este necesar 
de executat expertiza monumentului pentru a de-
termina gradul de putrefacție a lemnului, cât de 
trainică este temelia, de calculat volumul de lucrări 
care sunt necesare pentru a renova monumentul și 
costul acestor lucrări.  

În preajma sărbătorilor pascale salubrizarea 
și amenajarea localității a fost una dintre prin-
cipale sarcini ale administrației publice locale. 
Deoarece iarna nu dorea să plece, să cedeze lo-
cul primăverii menținând temperaturi sub zero 
și troiene de zăpadă, ceea ce împiedica înde-
plinirea curățeniei în localitate, primarul Ser-
giu ARMAȘU s-a adresat cu un apel, anunțând 
perioada 2-7 aprilie „Săptămâna curățeniei 
generale în Ialoveni”. El a îndemnat  cetățenii, 
conducătorii instituțiilor publice, organizațiilor 
și întreprinderilor, să-și unească eforturile și să 
facă curățenie pe terenurile din preajma clădi-
rilor administrative, blocurilor locative, caselor 
de locuit, să fie lichidate gunoiștile neautorizate, 
să fie aduse în ordine toate terenurile adiacente. 

La apelul primarului au răspuns majoritatea 
colectivelor și cetățenilor care în termeni restrânși 
au adus în ordine terenurile adiacente, au execu-
tat lucrări de salubrizare și amenajare a curților 
blocurilor locative, terenurile de joacă pentru co-
pii. La aceste lucrări au participat și mic și mare, 
activitatea dată fiind și o lecție practică de ocroti-

re a naturii, a mediului înconjurător. Anume așa 
au procedat un grup de mame care, împreună cu 
copiii lor, au făcut curat pe terenul din preajma 
blocului de pe str. Basarabia. Astfel, în ajunul săr-
bătorilor Pascale orașul Ialoveni a devenit mai cu-
rat și mai frumos. 

Primăria Ialoveni aduce mulțumiri tuturor 
și speră ca asemenea activități de amenajare vor 
continua pe parcursul întregului an.

În preajma Sărbătorilor Pascale au avut 
loc mai multe inițiative promovate de Primă-
ria Ialoveni cu partenerii și băștinașii ialove-
neni stabiliți cu traiul în alte țări. 

Membrii Organizației oamenilor în etate 
din orașul Ialoveni au fost invitați la Primă-
rie și felicitați cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paști. Președintele Organizației, Grigore BO-
GOS, a felicitat, la rândul său, colectivul Pri-
măriei cu ocazia marcării acestei luminate săr-

bători, exprimându-și doleanța de a conlucra 
și în continuare cu administrația publică locală 
spre binele comunității.

De asemenea, grație parteneriatului Primă-
riei cu băștinașii, în particular cu doamna Ta-
tiana Nogailic, în ajunul sărbătorii au fost pre-
gătite și donate colete cu produse mai multor 
persoane defavorizate, astfel ca lumina Sărbă-
torii Învierii Mântuitorului să vină și în casele 
lor.

Sărbătorile pascale au adus bucurii și lumină 
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Renovarea unei zone 
verzi în centrul localității 

Activitățile de amenajare și salubrizare 
au continuat și pe parcursul săptămânii care 
a urmat, aducându-se în ordinea cuveni-
tă cele două cimitire din localitate, străzile 
orașului. 

Cuvinte de laudă în această privință merită 
membrii Bisericii Betel Ialoveni care au adus 
în ordine mai multe străzi din oraș, au făcut 
curățenie la cimitir, au contribuit cu fapte 
concrete ca orașul, casa noastră comună, să fie 
mai frumos, mai curat, mai amenajat.

AUDIENȚA CETĂȚENILOR 
la Primăria Ialoveni

Sergiu ARMAȘU, primar - în fiecare zi
de luni de la ora 14.00 până la 19.00
Radu CHILARU, viceprimar - în fiecare
zi de joi 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
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Prin versurile sale poeta punctează 
o traiectorie a timpului…

Biblioteca, Cartea, Bibliotecarul – trei 
componente care formează un tot întreg

Sărbătoarea profesională a lucrătorilor 
din gospodăria comunală

Efectele nocive ale pesticide-
lor asupra organismului uman

Ialoveneanca LIDIA 
GROSU a bucurat citito-
rii cu încă un volum de 
versuri ”Torida, prin fri-
guri, neliniștea...”,  apă-
rută la Editura Ro.cart 
din București.  

Primarul or. Ialoveni, 
Sergiu ARMAȘU, a felici-
tat-o pe poeta Lidia GRO-
SU cu apariția noii cărți și 
prestigioasă sa activitate, 
dorindu-I sănătate și noi 
realizări literare.

 În prefața cărții scri-
itorul George CĂLIN, 
Ambasador Cultural 
Convenția ONU-Geneva 
menționează: ”Poeta Li-
dia Grosu ne-a descoperit 
calea spre ea și a relevat-o 
în versuri care sună din ce 
în ce mai cristalin, mau 
armonios descoperindu-
ne o femeie plină de fra-
gilitate și visare”. 

La Salonul Internaţio-

nal de Carte pentru Co-
pii și Tineret din aprilie 
curent, doamnei Lidia 
GROSU  i-a fost acordat 
Premiul din partea Asoci-
aţiei Naţionale a Uniuni-
lor de Creaţie.  

Domnia Sa este autoa-
rea a 18 cărți și coautoa-
rea în 35 de antologii, a 
scris circa 280 de lucrări, 
inclusiv studii, recenzii, 
cronici literare, membră 

a Uniunii Jurnaliștilor 
din Moldova și Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști 
din România. Dna Li-
dia Grosu este inclusă în 
Colecția OPERA OMNIA 
– „Un dicționar al scriito-
rilor români contempo-
rani”.  Ea este decorată cu 
Medalia „MIHAI EMI-
NESCU” pentru merite 
deosebite în domeniul 
creației. 

La 23 aprilie a fost 
marcată „Ziua Biblio-
tecarului” și Ziua In-
ternaţională a Cărţii și 
a Dreptului de Autor. 
Această Zi are menirea 
atât de a sesiza publi-
cul larg asupra acestei 
nobile profesii, cât și 
de a promova dreptul 
și a libertatea lecturii, 
de a încuraja și stimu-
la dragostea de car-
te, atragerea tinerilor 
spre instituțiile de cul-
tură, biblioteci, carte 
și lectură. Bibliotecarii 
sunt cei care adună, 
îngrijesc și promovea-
ză tezaurul cultural al 
naţiunii, manifestând 
dragoste de carte. 

Cu ocazia Zilei Bi-
bliotecarului, colecti-
vul Primăriei orașului 
Ialoveni felicită lucră-
torii Bibliotecii Publi-
ce Orășenești „Petre 

Ștefănucă” cu ocazia 
zilei lor profesionale, 
apreciind inițiativele 
frumoase, munca cu 
abnegaţie depusă la 
îndeplinirea misiunii 
de informare, ghidare, 
instruire și consultan-
ţă a cetățenilor. Sun-
tem mândri de faptul 
că BPO din Ialoveni, 
este o instituție mo-
dernă care își modifică 

permanent activita-
tea în conformitate cu 
cerințele timpului. Vă 
urăm tuturor sănătate, 
energie, cutezanţă, răb-
dare, putere de creație 
și perseverență, împli-
niri în munca pe care 
o depuneţi în slujba 
cărţii,  motivaţii pentru 
performanţă și perfec-
ţionare.

Substanțele chimice cu toxicitate 
mare folosite în agricultură pen-
tru distrugerea dăunătorilor pot fi 
toxice nu numai pentru om și fau-
nă, dar și pentru ape, sol și atmo-
sferă. Ele sunt un rău necesar, ac-
ceptate în agricultura tradițională 
globală, utilizate pentru sporirea 
producțiilor agricole pentru a sa-
tisface nevoia de hrană a unui in-
dice demografic aflat în continuă 
creștere. În mod ideal, un pesticid 
ar trebui sa fie letal doar pentru 
dăunătorii vizați. Din păcate, mă-
rirea dozelor de pesticide cu scopul 
de a obține rezultate sigure în lupta 
cu bolile și dăunătorii, poate avea 
efecte nedorite, inclusiv acumula-
rea de cantități mari de reziduuri 
în produse. Consumul de legume 
și fructe tratate cu pesticide poate 
genera grave afecțiuni la nivelul 
organismului uman. Cea mai mare 
parte dintre ele se acumulează în 
grăsimi și afectează ficatul, rinichii, 
crește riscul de cancer, favorizează 
declanșarea bolilor hipertensive, a 
diabetului și a bolilor cardiovascu-
lare, alergiile alimentare, pierderea 
memoriei, boala Parkinson. 

Pentru a reduce din dauna pes-
ticidelor, este necesară alegerea 
produsului cu cel mai redus impact 
și risc asupra mediului și sănătăţii 
omului și determinarea corectă a 
momentului efectuării tratamente-
lor plantelor împotriva dăunători-
lor. La efectuarea tratamentelor se 
admite numai persoanele care cu-
nosc regulile de protecție și utilajul 
să funcţioneze  fără  defecţiuni.

CONDIȚII DE PĂSTRARE 
INOFENSIVĂ A PESTICIDELOR
Produsul trebuie procurat doar 

în cazul când el se află în ambala-
jul original, închis ermetic sau sigi-
lat. Nu procuraţi pesticidele care au 
fost transferate până la vânzare din 
ambalajele originale, de la produ-
cător, în orice alte ambalaje. Tran-
sferul pesticidelor în sticle pentru 
băuturi, sticluţe de masă plastică, 
borcane, alte ambalaje similare este 
foarte periculoasă, fiindcă ele nu vor 
putea fi ușor identificate sau pot fi 
confundate cu alte lichide sau chiar 

băuturi. Aceasta din urmă a cauzat 
multe cazuri de intoxicări acute, în 
special la copii. Totodată, produ-
sele transferate în alte ambalaje nu 
conţin informaţia detaliată, în spe-
cial ceea ce ţine de impactul posibil 
asupra sănătăţii și instrucţiunile de 
securitate. Pesticidele trebuie pro-
curate în cantităţi care vor fi sigur 
utilizate într-o perioadă de cel mult 
două săptămâni. 

În cazul păstrării pesticidelor în 
condiţii de casă sau fermă trebuie 
respectate următoarele condiţii mi-
nimale:

• Pesticidele trebuie păstrate într-
un loc sigur, în care copii, animalele 
sau persoanele neautorizate nu au 
acces;

• Pesticidele nu trebuie păstrate 
în odăile de locuit sau în dormitoa-
re;

• Pesticidele trebuie păstrate în 
încăperi separate de orice produse 
alimentare, inclusiv hrana animale-
lor, separat și departe de sursele se 
apă  sau ambalajele utilizate pentru 
păstrarea apei;

• Pesticidele ambalate sau amba-
lajele deșarte trebuie păstrate în lo-
curi  uscate și ferite de lumina solara 
directă;

• Ele trebuie păstrate separat  la o 
distanţă sigură de la surse de foc sau 
curent electric, becuri etc;

• Încăperile, în care se păstrează 
pesticidele trebuie să fie bine venti-
late;

• Pesticidele în timpul păstrării 
nu trebuie transferate în alte amba-
laje,  decât cele în care ele au fost co-
mercializate;

• Produsele procurate anterior 
trebuie să fie utilizate complet până 
la  procurarea produsului nou simi-
lar.

• Produsele învechite sau amba-
lajele deteriorate trebuie strict ob-
servate și tratate corespunzător.

Tatiana Belaia, Vasile Munteanu,
                       medici-igieniști  

la Centrul de Sănătatea Publică, 
r. Ialoveni

Performanțe frumoase la un an de 
activitate

Primarul orașului Ia-
loveni Sergiu ARMAȘU 
a avut o întâlnire cu 
membrii Clubului 
sportiv ”ARAGORN„. 
Antrenorul Cristian 
DROBOT și discipolii 
săi Evelina Pisica (din 
s. Bardar), Constan-
tin MÎRA (Ialoveni), 
Victor VASILIȚA (Ia-
loveni), Liviu PAȘA 
(Ialoveni) pe parcursul 
unui an de activitate 
au participat la diver-
se competiții republi-
cane la TAEKWON-
DO și KICKBOXING, 

obținând rezultate 
frumoase și au adu-
nat în colecția clubului 
cupe, medalii, diplo-
me. Domnul Sergiu 
ARMAȘU i-a felicitat 

pe Cristian Drobot și 
sportivii clubului cu 
rezultatele remarcabile 
repurtate, dorindu-le 
în continuare succese și 
noi performanțe.

În ultima duminică 
a lunii aprilie, lucrăto-
rii ÎM GLC Ialoveni au 
marcat ziua lor profesi-
onală. 

Este un bun prilej 
pentru a reliefa impor-
tanţa serviciilor comu-
nale în societate, pre-
cum și a profesiei atât 
de nobile și necesare 
pentru localitate. Fără 
lucrătorii din domeniul 
gospodăriei comunale, 

Ialoveni nu poate respi-
ra, nu poate activa, ora-
șul nu poate face nici un 
pas înainte.

Colectivul Primăriei 
Ialoveni aduce sincere 
felicitări celor care acti-
vează în domeniul ser-
viciilor comunale, Vă 
dorim tuturor sănătate, 
bunăstare și realizări 
importante în activita-
tea atât de necesară pen-
tru viaţa cotidiană. Ne 

exprimăm recunoștința 
pentru munca pe care o 
depuneţi, să aveți parte 
de multă putere, răb-
dare, realizări frumoa-
se întru prosperarea 
întreprinderii. Fie ca 
succesele înregistrate 
să depășească numărul 
problemelor cu care 
vă confruntați zi de zi.  
Mai puţini rău-platnici 
și cât mai mulţi cetăţeni 
conștiincioși. 


