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În ziua de 6 iu-
lie, la Monumentul 
Troița din Ialoveni, 
s-a desfășurat un 
miting de comemo-
rare a persoanelor 
deportate - o trage-
die care a marcat 
numeroase familii 
de basarabeni. Cere-
monia a fost deschi-
să cu un moment de 
reculegere și o slujbă 
de pomenire a celor 
care au trecut prin 
marele calvar al de-
portărilor. 

Evenimentul a 
fost organizat de 
Primăria Ialoveni 
și Consiliul raional 
Ialoveni în semn 
de solidaritate cu 
victimele regimu-
lui stalinist și în 
memoria jertfelor 
valurilor de depor-
tări, aducând  un 
omagiu celor care 
au avut de suferit ca 
urmare a acțiunilor 
regimului totalitar 
comunist. 

Al doilea val de 
deportări, fiind și 
cel mai mare val 
de deportări din 
Basarabia, a avut 
loc la 6 iulie 1949. 
Operațiunea a fost 

denumită conspi-
rativ IUG (sud).  
Conform datelor 
oficiale, la aceas-
tă dată acum 69 de 
ani, au fost depor-
taţi în Siberia peste 
35 mii de oameni 
din Moldova, ma-
joritatea femei și 
copii.  În realitate, 
numărul celor ridi-
caţi din Basarabia 
ar fi mult mai mare, 
spun istoricii. În 
luările  lor de cu-
vânt participanții 
la miting au con-
damnat teroarea la 
care au fost supuși 
conaționalii noștri, 
prin deportarea de 

familii întregi în Si-
beria și Kazahstan 
și ținerea în lagărele 
de concentrare. De-
portările care s-au 
produs în anii 1941 
și 1949 reprezintă o 
filă neagră a istoriei 
neamului nostru. 
Din Ialoveni au fost 
deportate 19 fami-
lii, 82 de persoane, 
majoritatea au de-
cedat pe meleaguri-
le de gheață.

În memoria să-
tenilor decedați în 
timpul foametei și 
a celor deportați 
în Siberia, ialove-
nenii au constru-
it Monumentul 

Troița „Sfânta Tre-
ime”. Monumentul 
a fost construit pe 
banii adunați de la 
cetățeni, întreprin-
deri, organizații. 
Din datele colec-
tate de pedagogul 
Mihail Ștefănucă, 
aflăm că monumen-
tul a fost construit 
de meșterul popu-
lar Ion Musteață, 
iar proiectul monu-
mentului și icoane-
le au fost realizate 
de pictorul Nicolae 
Surugiu. Monu-
mentul Troița a fost 
inaugurat la hramul 
localității în ziua de 
27 octombrie 1996. 

Ploile abundente care au căzut pe parcur-
sul lunilor iunie și iulie au provocat distru-
gerea mai multor străzi din orașul Ialoveni. 
Cele mai afectate de apă au fost drumurile 
neasfaltate și cele în variantă cu pietriș. 

În urma examinării situației la fața locu-
lui, Comisia Situații Excepționale a Primări-
ei Ialoveni a constatat că ploile torențiale din 
22 iunie, 07 iulie și 24 iulie 2018, au deterio-
rat multe drumuri din orașul Ialoveni, cau-
zând pierderi materiale considerabile. Cel mai 
mult au fost deteriorate străzile Aurel David, 
Timișoara, Vasile Alecsandri, Constantin Ne-
gruzi, Vasile Lupu, Luceafărul, Cișmelelor, Ion 
Soltăs, Inculeț, Suceava, Veniamin Zarzare, 
Viilor, Izvoarelor, Cetatea Albă, Brașov, Me-
relor, 31 August, Valea Crucii, 9 Mai, 1 Mai, 
Ion Neculce, Ișnovăț, Vasile Lupu, Matei Ba-
sarab, Barbu Lăutaru, I. Inculeț, 27 August, 
Spartac, Constanța, Boris Glavan, Chișinău, 
N. Bălcescu, M. Frunze, Pan Halipa, ș.a.  Au 
fost afectate și porțiuni mai mici de drum și 
canale de scurgere. Primăria orașului Ialoveni 
a întreprins acțiuni urgente și, cu ajutorul teh-
nicii specializate și a materialelor necesare, au 
fost efectuate lucrări de reabilitare pe cele mai 
afectate străzi. 

Pentru a aduce la normalitate drumurile 
deteriorate de ploile torențiale sunt necesare 
mijloace financiare considerabile.

În ziua de 27 au-
gust la Ialoveni a 
avut loc festivitatea 
consacrată sărbăto-
rii naționale - Ziua 
Independenței Repu-
blicii Moldova. Eve-
nimentul a început 
cu un marș solemn pe 
strada principală a 
localității. 

La mitingul consa-
crat sărbătorii au par-
ticipat reprezentanți ai 
administrației publice 
locale, instituțiilor și 
organizațiilor din teri-
toriu, societății civile. 
Un sobor de preoți au 

oficiat un serviciu di-
vin, urmat de mesaje 

de felicitare și un pro-
gram artistic prezentat 

de Ansamblul etnofol-
cloric „Ialoveneanca”. 
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Orașul Ialoveni își consolidează 
relațiile de colaborare și prietenie 

cu localitățile înfrățite

Proiectul 
„Comunitatea Mea” 
va fi implementat 

și la Ialoveni
Orașul IALOVENI este beneficiar al unui 

nou Program de asistență internațională, grație 
unui nou parteneriat cu USAID Moldova în ca-
drul Proiectului „Comunitatea Mea”, care în-
cepe din această toamnă. Proiectul este pe un 
termen de 5 ani și va oferi finanţare de până la 
500 mii de dolari pentru un singur proiect de 
infrastructură. Localitatea noastră a fost selec-
tată urmare a unui concurs foarte riguros, echi-
pa Primăriei Ialoveni depunând multă muncă 
pentru a obține rezultatul dorit în competiția re-
spectivă  - din 191 proiecte depuse, câștigătoare 
au fost declarate 20 de primării.

Scopul proiectului este de a asigura o guver-
nare locală mai eficientă, mai transparentă și mai 
responsabilă față de cetățeni.

Programul „Comunitatea Mea”, lansat de Pro-
iectul USAID, în valoare de 20,5 milioane de do-
lari, reprezintă o activitate care are ca scop con-
solidarea guvernelor locale și să ajute autorităţile 
locale să devină mai transparente dar și mai efici-
ente faţă de cetăţeni. 

Obiectivele principale ale programului vizează 
patru componente interconectate: îmbunătățirea 
accesului cetățenilor la serviciile publice,  impli-
carea societății civile în guvernarea locală, care 
va duce la transparentizarea activității APL. De 
asemenea, va fi continuată reforma de descentra-
lizare și îmbunătățire a managementul financiar 
al autorităților locale, ceea ce va asigura creșterea 
veniturilor primăriilor.

A devenit o frumoasă tradiție ca în luna au-
gust la Ialoveni, de către Asociația Băștinașilor 
plecați din Ialoveni și Primăria Ialoveni, să 
fie organizată activitatea ”Ziua Diasporei”. 
Ialovenenii plecați din localitate și reveniți în 
vacanță au posibilitatea să se întâlnească, să 
discute și să participe la diverse activități. 

Grație ajutorului băștinașilor  care locuiesc 
și lucrează în diferite țări, a fost posibilă imple-
mentarea mai multor proiecte: construcția tere-
nului de fitness în parcul ”Sfatul Țării”, procu-
rarea unui autoturn pentru lucrări la înălțime, 
ajutorarea persoanelor cu diverse colete alimen-
tare, asistență medicală copiilor, procurarea in-
ventarului sportiv, ș.a.

În cadrul Zilei Diasporei, marcată pe data de 
12 august, au fost organizate diverse  activități: 
velo-tur  cu participarea băștinașilor reveniți 
acasă în frunte cu Igor Balaur, vicepreședintele 
Asociației Băștinașilor,  mesaje video de la ialo-
venenii noștri aflați în diferite colțuri ale lumii, 
evaluarea proiectelor realizate de către Asociația 
Băștinașilor în comun cu APL, expoziții de fo-
tografii, program artistic cu participarea copii-
lor și artiștilor Constantin Moscovici și Adrian 
Ursu, un meci de fotbal, ș.a. 

• 3-5 august 
2018: Delegația oficială 
a Primăriei Ialoveni a 
avut onoarea de a par-
ticipa la evenimentele 
desfășurate de Primă-
ria or. Chișineu-Criș, 
județul ARAD, Româ-
nia, cu prilejul Zilelor 
orașului. În contextul 
înfrățirii localităților 
noastre, orașul Ialo-
veni a beneficiat de 
patru burse de studii 
la Universitatea “Vasile 
GOLDIȘ” din județul 
Arad și au fost stabili-
te prioritățile realizării 
unui proiect comun, 
care va contribui la 
dezvoltarea orașului 
și va fortifica partene-

riatul între localitățile 
noastre. 

Exprimăm sincere 
mulțumiri colegilor din 
orașul Chișineu-Criș, 
județul Arad, România, 

în particular Domnu-
lui Primar Gheorghe 
BURDAN pentru des-
chiderea și disponibili-
tatea de cooperare. Un 
salut muzical cu prile-

jul sărbătorii orașului 
Chișineu-Criș au trans-
mis din partea ialo-
venenilor ansamblul 
”Porumbița” și maes-
trul Mihai Ciobanu.

• Mu n i c i p i u l 
Toplița, județul Har-
ghita, România, lo-
calitate înfrățită cu 
orașul Ialoveni, a 
sărbătorit ”Cente-
narul Toplițean”. Dl. 
Sergiu ARMAȘU, 
primarul orașului 
Ialoveni, în numele 
tuturor ialovenenilor 
a felicitat locuitorii 
și administrația mu-
nicipiului Toplița cu 
prilejul sărbătorii, 
dorindu-le noi reali-
zări întru prospera-
rea comunității.  Fe-
licitări muzicale au 
adus toplițenilor ialo-
venenii Anatol Chia-
buru și Otilia Balan. 
În contextul colabo-
rării între aceste două 
localități, un grup de 
elevi de la Școala pri-

mară ”Ion Creangă”, 
împreună cu părinții 
și directoarea Ale-
xandra Hâncu au în-
treprins o  călătorie 
în localitatea Toplița, 
în cadrul Proiectului 
”Hai să dăm mână cu 
mână, hai la Toplița 
Română”, școală de 

vacanță. Călătoria 
în România a lăsat 
elevilor impresii de 
neuitat, momen-
te deosebite privind 
frumusețea ținutului 
și ospitalitatea, căl-
dura cu care au fost 
primiți.

Ei au transmis ia-

lovenenilor mesajul 
de prietenie a Pri-
măriei Toplița și au 
înmânat dlui Sergiu 
ARMAȘU, primaru-
lui orașului Ialoveni, 
o Diplomă de onoare 
pentru implicarea în 
activitățile din cadrul 
acestui proiect.  

• La 13 iulie 
curent, dl Sergiu 
ARMAȘU a parti-
cipat la ceremonia 
de semnare ofici-
ală a Acordului de 
înfrățire a orașului 
INEU, județul Arad, 
România, primar 
Abrudan CĂLIN,  cu 
orașul IALOVENI. 
Acest acord va con-
tribui la desfășurarea 
activităților de co-
laborare și schimb 
de experiență între 
localitățile Ineu și 
Ialoveni.

Ziua Diasporei a 
ajuns la a III-a ediție

În lunile iulie-august Primăria Ialoveni a primit invitație de a participa la mai 
multe evenimente organizate în localitățile din România cu care Ialoveni a încheiat 
acorduri de prietenie și colaborare.

*** *** ***

*** *** ***
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Lupta cu crimina-
litatea reprezintă o 
necesitate într-o socie-
tate democratică, unde 
viaţa omului este cea 
mai mare valoare soci-
ală la care poate atenta 
infractorul și pe care 
este menită să o pro-
tejeze statul prin inter-
mediul organelor de 
forţă. Din aceste con-
siderente de către Pro-
curatură este atrasă o 
atenţie sporită infrac-
ţiunilor de omor, fiind 
întreprinse o gamă de 
măsuri de prevenire 
și combatere a acestui 
gen de infracţiuni. Pe 
perioada anului 2017-
2018, pe teritoriul r-lui 
Ialoveni au fost comise 
un șir de infracţiuni de 
omor, comise atât de 
adulți cât și de minori. 

Astfel, în unul din 
cazurile instrumenta-
te de către procuratu-
ra raionului Ialoveni, 
s-a stabilit faptul că, 
la data de 15.12.2017 
aproximativ la ora 
23:45, cet. Z.I, fiind în 
stare de ebrietate al-
coolică,  având scopul 
săvârșirii unor fapte 
infracţionale, de co-
mun acord și împreu-
nă cu C.I, aflându-se 
în loc public pe str. M. 
din or. Ialoveni, ma-
nifestând un cinism și 
obrăznicie deosebită, 
aplicând forţa fizică, 
fără careva motive în-

temeiate, Z.I i-a apli-
cat cet. B.R o lovitură 
cu piciorul în regiunea 
pieptului, după care 
a pătruns în gospo-
dăria cet. B.I, unde a 
alergat după B.R cu 
intenția de a-l agresa 
fizic. După care, ieșind 
în stradă, Z.I și C.I, au 
aruncat cu pietre în 
direcția cet. B.I și B.R, 
urmărind să-i lovească 
cu acestea, ca rezultat 
deteriorând 3 geamuri 
de la ferestrele casei.

C o n t i n u â n d u -
și acțiunile sale 
infracționale, Z.I, s-a 
deplasat la nivelul întâi 
al blocului de locuit de 
pe str. T. or. Ialoveni, 
unde a lovit de mai 
multe ori cu putere în 
ușa apartamentului 
cet. E.P, în același timp 
strigând cu cuvinte 
necenzurate în adresa 
acestuia, după care fi-
ind deranjat de faptul 
că locatarii blocului 
au reacționat la com-
portamentul lui ilegal, 
cerându-i să înceteze 
acțiunile sale de tulbu-
rare a ordinei și liniștei 
publice, ultimul a de-
venit mai agresiv și 
a continuat să strige 
și să înjure în adre-
sa locatarilor, lovind 
cu picioarele în ușile 
apartamentelor din 
scară, deteriorându-le. 
Deoarece C.I. a inter-
venit, Z.I, spontan i-a 

aplicat o lovitură cu 
un cuțit în regiunea 
inimii, și deoarece C.I. 
a reușit să închidă ușa 
apartamentului,   Z.I 
nu a reușit să-i aplice și 
alte lovituri cu cuțitul, 
care ar fi dus la decesul 
victimei.

Pentru faptele co-
mise, Z.I este acu-
zat de comiterea 
infracțiunilor de ten-
tativă la omor, huli-
ganism și violare de 
domiciliu, cauza pe-
nală fiind remisă în 
instanța de judecată.

Sancţiunile pre-
văzute de către legea 
penală pentru comi-
terea infracţiunii de 
tentativă de omor, vi-
olare de domiciliu și 
huliganism, prevăd 
închisoare pe un ter-
men mai mare de 10 
ani, putând fi aplicată 
pedeapsa cu închi-
soare de până la 25 
ani. Aceste sancțiuni 
penale sunt menite 
să restabilească pe cât 
posibil, echitatea în 
societate în raport cu 
fapta comisă, iar apor-
tul procuraturii și a 
instanţelor de judecată 
în asigurarea restabili-
rii echităţii sociale este 
unul esenţial.

Procuror în 
Procuratura 

raionului Ialoveni, 
Valeriu Cîrlan

Tâlhărie și 
violență.

La 20.07.2017, 
Procuratura raionu-
lui Ialoveni a finalizat 
urmărirea penală pe 
cauza penală de învi-
nuire a lui S.V. și B.A 
în săvârșirea infracţi-
unii prevăzute de art. 
art.188 alin.(2) lit.(b), 
(e) și (f) Codul penal, 
fiind expediată cu re-
chizitoriul în instanța 
de judecată pentru 
examinare în fond. 
În cadrul urmăririi 
penale S.V. și B.A au 
fost puși sub învinui-
re pentru faptul că la 
data de 29.01.2017, 
aproximativ la ora 
21:00 min, împreu-
nă și prin înțelegere 
prealabilă, ambii fiind 
în stare de ebrieta-
te, aflându-se în satul 
Cărbuna, raionul Ia-
loveni, având intenţia 
săvârșirii unui atac 
tâlhăresc, au urcat în 
automobilul de model 
,,Nissan Suny” care 
aparţinea cetățeanului 
B.V. și la volanul că-
ruia se afla ultimul în 
calitate de șofer, au 
comandat deplasarea 
acestuia în satul Re-
zeni, r-ul Ialoveni. 

În continuare, S.V. 
și B.A. deplasându-se 
în calitate de pasageri, 
pe traseul Cărbuna-
Rezeni, în regiunea 
căii ferate, aplicând 

violenţa periculoasă 
pentru viaţă și sănă-
tate persoanei, pasa-
gerul B.A. l-a atacat 
din spate pe șoferul 
B.V. strangulându-l 
cu o funie, cauzându-
i conform raportului 
de expertiză judiciară 
excoriații la nivelul 
gâtului, care se califică 
ca vătămare neînsem-
nată, în timp ce S.V. îl 
amenința cu un cuțit, 
obiecte folosite în ca-
litate de armă pe care 
le aveau pregătite din 
timp. Ei l-au depose-
dat pe șofer de tele-
fonul mobil de model 
,,iPhone 5” la prețul 
de 8000 lei, portmo-
neu la prețul de 200 
lei, bani în numerar 
în sumă de 400 lei, o 
scurtă de culoare nea-
gră la prețul de 600 
lei și automobilul de 
model ,,Nissan Suny” 
la prețul de 40 000 lei, 
cauzându-i în urma 
atacului tâlhăresc, lui 
B.V. o pagubă mate-
rială considerabilă în 
sumă de 49200 lei. 

Prin acţiunile sale 
intenţionate S.V. și 
B.A. au săvârșit in-
fracţiunea prevăzută 
de art.188 alin.(2) lit.
(b), (e) și (f) - tâlhăria, 
adică atacul săvârșit 
asupra unei  persoane 
în scopul sustragerii 
bunurilor, însoţit de 
violenţă periculoasă 

pentru viaţa și sănă-
tatea persoanei agre-
sate, comis de două 
persoane, cu aplicare 
altor obiecte folosite 
în calitate de armă, cu 
cauzarea de daune în 
proporţii considera-
bile.

Inițial în cadrul 
urmăririi penale S.V. 
și B.A. și-au recu-
noscut vina, ulterior, 
în cadrul cercetării 
judecătorești, ei au 
declarat că deja nu-și 
recunosc vinovăția.

Totodată, acuzarea 
a prezentat în ședințele 
de judecată suficiente 
probe care demon-
strează incontesta-
bil vina incriminată 
acestora, fapt pentru 
care în privința lui S. 
V. și B.A. instanța de 
judecată Hâncești cu 
sediul în or. Ialoveni 
a pronunțat sentința 
de condamnare, prin 
care S.V. și B.A au 
fost recunoscuți cul-
pabili de comiterea 
infracțiunii incrimi-
nate, fiindu-le astfel 
stabilită pedeapsa: lui 
S.V - 8 ani, iar lui B.A. 
- 9 ani închisoare cu 
ispășirea pedepsei în 
penitenciar de tip se-
miînchis.

Procuror în 
Procuratura 

raionului Ialoveni,
Valeriu Dermenji 

Împreună pentru un oraș frumos și curat
Lucrările de amenajare și curățenie 

sunt la ordinea de zi în orice anotimp. 
Se va reuși a avea o localitate amena-
jată și frumoasă dacă la aceste lucrări 
participă nu numai lucrătorii sectorului 
de amenajare și salubrizare a primăriei, 
dar și cetățenii, membrii colectivelor de 
muncă, care trebuie să aducă în ordinea 
cuvenită teritoriile adiacente clădirilor 
instituțiilor. Drept exemplu pot servi co-
lectivele instituțiilor preșcolare din Ialo-
veni, care împreună cu părinții au făcut 
curățenie în curțile grădinițelor, au re-
parat și vopsit terenurile de joacă pentru 
copii.

Primăria orașului Ialoveni amintește 
despre obligativitatea efectuării permanen-
te a lucrărilor de salubrizare și amenajare a 
teritoriilor aferente clădirilor administrati-
ve, comerciale, instituțiilor, organizațiilor, 
blocurilor locative și caselor particulare. 
În conformitate cu dispoziția primarului 
orașului Ialoveni, Sergiu ARMAȘU, fieca-
re zi de vineri este declarată Zi Sanitară în 
localitate și Vă invităm să participați activ 
la lucrările de salubrizare. 

Regretabil este faptul că unii locuitori 
ai orașului nu nimicesc nici iarba de lângă 
gardul casei sale, din jurul blocurilor loca-
tive, unde în loc de mohor  ar putea crește 

flori. Alții aruncă gunoiul menajer unde se 
nimerește: pe malul râului, în zonele verzi, 
margine de drum, exemplul lor fiind ur-
mat de alții care sunt indiferenți de starea 
sanitară a localității și astfel apar gunoiști 
stihinice care poluează mediul ambiant în 
care locuim cu toții, iar descompunerea 
deșeurilor este un proces de lungă durată.

Cât timp trebuie deșeurilor ca să se des-
compună aflați din informația care urmea-
ză:

Prosoapele din hârtie – 2-3 săptămâni;
Coaja de la banane – 3-4 săptămâni:
O pungă din hârtie – o lună;
Un ziar – 1,5 luni
Un rest de măr, cartonul – 2 luni;
Coaja de portocală – 5 luni;
Placaj -  1-3 ani;
Un ciorap de lână – 3-5 ani;
O cutie de lapte – 5 ani;
Un chiștoc de țigară – 10-12 ani
Încălțăminte din piele – 25-40 ani;
Un pahar din plastic – 50 ani;
Un container din plastic – 50-80 ani;
O sticlă din plastic – 450 ani;
Un borcan din aluminiu – 200-500 ani;
Scutece – 500 ani;
O pungă din plastic - 200 – 1000 ani.

Procuratura raionului Ialoveni informează:

ANUNȚ
Direcția deservire fiscală Ialoveni oferă în 

locațiune (chirie) spații pentru oficii sau afaceri pe 
adresa: or. Ialoveni, strada Alexandru cel Bun 57 
(etajul 3 și demisol).

Pentru mai multe detalii rugăm să ne contactați 
la numerele de telefoane: 

0268-2-59-10;  0268-2-59-02.
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O expoziție a pictorului 
George Petrea, 

vernisată la Chișinău

Biblioteca publică 
își modernizează serviciile

Picturile ialoveneanul George Petrea au fost ver-
nisate la diverse expoziții  locale, republicane și 
internaționale.  În lunile iulie-august, la Centrul 
Expozițional ”Constantin Brâncuși” din Chișinău, a 
fost vernisată expoziția sa personală cu genericul ”100 
de ani – 100 de tablouri”,  dedicată Centenarului Ma-
rii Uniri. Expoziția cuprinde 100 de lucrări, în majori-
tatea lor peisaje, realizate de autor de-a lungul anilor. 

Colegii de breaslă îl caracterizează pe George Petrea 
ca pe un artist liric. El face o pictură în care predomină 
peisajul însorit, pictează direct din natură, străduindu-
se să redea sentimentul de dragoste pentru pământul 
natal. Natura este cea care îl inspiră în pictură, el nu 
doar o copie pe pânză, ci o trece prin sufletul său cu 
mare pasiune. 

George Petrea este membru titular al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Republica Moldova, membru 
fondator al grupului de creație „Vibrație”. Deși este tre-
cut de 70 de ani, pictorul  recunoaște că a rămas copil 
în suflet, drept dovadă sunt și cărțile cu poezii pentru 
copii până la 7 ani, care le scrie dintr-o inspirație aparte.

Soții Petru și Maria Bolocan din 
Ialoveni au marcat frumosul jubileu 
de familie - 50 ani de căsnicie. 

Jumătate de secol în urmă, când 
tinerețea lor era în floare, Petru și 
Maria și-au unit destinele pentru a 
parcurge împreună drumul vieții. 
Au înfruntat în comun greutățile, au 
împărțit bucuriile, au crescut și edu-
cat copii cu care se mândresc, ei con-
siderând că dragostea și răbdarea i-au 
ajutat să le învingă pe toate și să creeze 
o familie trainică și fericită.

Omagiații au fost invitați la Pri-
măria Ialoveni și felicitați cu ocazia 
marcării „nunta de aur”. Ei și-au reînnoit jurămintele declarate în  tinerețe semnând în Cartea Omagiaților de la 
primărie. 

Cei prezenți la eveniment i-au felicitat pe soții Petru și Maria Bolocan cu memorabilul eveniment de familie, 
dorindu-le viață lungă împreună, multă sănătate, bucurii de la copii și nepoți, iar casa lor să fie mereu vizitată de 
cei dragi.

În contextul campaniei naționale de promo-
vare a bibliotecilor publice „E Biblioteca Mea”, 
Programul Novateca, în parteneriat cu Primă-
ria orașului Ialoveni și colectivul BPO „Petre 
Ștefănucă”  au lansat Campania de promovare 
a serviciilor moderne.

BPO ”Petre Ștefănucă” este  una dintre cele 
peste 1000 de biblioteci publice modernizate în 
ultimii șase ani. Biblioteca din Ialoveni perma-
nent își perfecționează activitatea pentru a de-
veni modelul unei biblioteci moderne, ea oferă 
diverse servicii: acces gratuit la internet,  cursuri 
de perfecționare, cursuri de programare, spații 
moderne și multifuncționale, lecții de limbi 
străine, activități pentru copii, precum club de 

animații, club de robotică, jocuri interactive și 
digitale, dar și un club pentru tinerii părinți cu 
bebeluși „Cu bebe la bibliotecă”, ș.a. Toate aces-
tea garantează  dezvoltarea durabilă a instituției 
apropiind comunitatea de bibliotecă. Evenimen-
tul a început cu un cuvânt de salut, urmat de 
un panel de discuții și o sesiune de întrebări și 
răspunsuri privind impactul noii legi pentru co-
munitate și bibliotecă, iar la final cei prezenți au 
avut ocazia să facă un tur al serviciilor moderne 
oferite de Biblioteca Publică Orășenească „Petre 
Ștefănucă” – clubul de animații pentru copii, clu-
bul de jocuri interactive „gimnastica minții”, cât 
și clubul mamelor cu bebeluși „Cu bebe la bibli-
otecă”.

Dl Sergiu ARMAȘU, primarul orașului 
Ialoveni, a înmânat dnei Valentina PLAMA-
DEALA, directorul BPO ”Petre Ștefănucă”, 
echipamentul performant obținut în cadrul 
unui proiect comun a administrației publice 
locale și bibliotecii publice, anume ”Inițiativa 
1+1”, runda a IV, Campania de Advocacy în 
cadrul Programului Național Novateca. 

Inițiativa 1+1 înseamnă că administrația 
publică locală a acceptat participarea la pro-
iect și jumătate din echipament este procu-
rat de primărie. Acest echipament: o tabletă, 
două calculatoare și un robot vor fi necesare 
comunității pentru a presta cetățenilor servi-
cii moderne de acces la informații prin inter-
mediul tehnologiilor informaționale, deoare-
ce biblioteca este unica instituție ce are toate 
condițiile pentru asigurarea accesului gratis 
cetățenilor la informație. 

Aviz 
Filiala ”Ialoveni-gaz” informează că în anul cu-

rent, în zona de deservire a gazoductelor subterane 
de diferite presiuni, s-au produs incidente la obiec-
tele industrial-periculoase. Drept urmare a încălcă-
rilor comise  de persoanele fizice și juridice în pro-
cesul de executare a lucrărilor de terasament în zona 
de protecție a rețelelor de gaze,  au fost provocate  
pagube materiale și a fost pus în pericol protecția 
mediului. Conform Legii nr.108 din 27.05.2016 
cu privire la gazele naturale, efectuarea lucrărilor 
de construcție, inclusiv lucrărilor de excavare la o 
distanță mai mică de 15m  de la conducta de gaze, 
se admite numai prin eliberarea autorizației în scris,  
emisă de operatorul  sistemului de distribuție gaze 
și în prezența reprezentantului acestuia. În cazul 
necesității de efectuare a lucrărilor de terasament 
(apeduct, canalizare, construcții, ect.) este nece-
sar să fie  coordonată  documentația de proiect și 
să fie obținută autorizație în scris pentru realizarea 
lucrărilor cu prezentarea următoarelor documente: 
cerere pentru eliberarea autorizației, documentația 
de proiect, proiectul planului de efectuarea a lucrări-
lor, ordin de numire a personei responsabile de efec-
tuarea lucrărilor de terasament, informație despre 
executorul lucrărilor. Cu trei zile până la începerea 
luicrărilor reprezentantul  întreprinderii de gaze tre-
buie să fie invitat la locul viitoarelor lucrări pentru a 
stabili traseul amplasării gazoductului,  și executarea 
lucrărilor trebuie să fie efectuate  în prezența  repre-
zentantului  întreprinderii de gaze.

La depistarea efectuării lucrărilor de construcție 
în zona de protecție a conductei de gaze în lipsa 
autorizației în scris corespunzătoare, lucrările vor fi 
sistate.

În cazul producerii accidentului  în rezultatul în-
călcărilor prevederilor mai sus menționate, legislația 
în vigoare prevede răspundere penală și materială. 
În urma  deteriorării conductei de gaze cheltuielele 
de reprație și scurgerile de gaze vor fi suportate de 
persoana din cazuza căreia  s-a produs incidentul.

Pentru coordonarea proiectelor planurilor de 
efectuare a lucrărilor, eliberarea autorizației, urmea-
ză a  fi contactat inginerul-șef al filialei ”Ialoveni-
gaz”, or.Ialoveni., str.Grigore Vieru nr.30, telefon - 
069151424.

• Campania de promovare a serviciilor moderne de bibliotecă

*** *** ***
• Echipament pentru bibliotecă

Jumătate de veac împreună


