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Autoturnul - un proiect
implementat cu forțe comune

Evenimentul
„Ialoveni la înălţime”,
desfășurat pe 30 iunie, a
marcat implementarea
unui proiect foarte util
pentru localitate – procurarea unui autoturn
pentru executarea lucrărilor la înălțime.
Procurarea
acestei
mașini a fost posibilă
grație unui grant în sumă
de 20 mii USD din cadrul
Proiectului Migrație și
Dezvoltare Locală, implementat de PNUD Moldova și susținut financiar de Agenția Elvețiană
pentru Dezvoltare și
Cooperare în Moldova și
contribuția de 2500 dolari a comunității colectată de băștinașii plecați
din Ialoveni, cetățenii
orașului și administrația
publică locală.
Ideea procurării autoturnului a fost selectată

în urma consultării cu
cetățenii și băștinașii, iar
procesul de acumulare a
mijloacelor financiare a
fost reflectat cu regularitate pe rețelele de socializare și panouri informative.
„Cu ajutorul acestui
autoturn vor fi realizate lucrări de reparaţie la
înălţime, schimbare de
becuri, plasarea bannerelor, lucrări la instituții
publice, curățitul și stropitul copacilor. La moment, Ialoveni este una
dintre puținele localități
care are o astfel de autospecială în dotare. Această achiziție va permite a
face economii și a acumula venituri suplimentare
la bugetul local. Suntem
recunoscători proiectului
MiDL și fiecărui băștinaș,
fiecărui ialovenean care a
contribuit cu drag pen-

tru a ridica localitatea la
înălțimea orașelor dezvoltate”, a menționat Sergiu ARMAȘU, primar de
Ialoveni.
Dna Olesea Cazacu,
managera
proiectului
PNUD Migrație și dezvoltare locală, înmânând
cheile de la autovehicul,
a menționat următoarele: „Orașul Ialoveni este
una dintre primele 23 de
localități din Republica
Moldova care a demonstrat că este posibilă implicarea originarilor în
dezvoltarea locală. Este
o mobilizare fără precedent, cu rezultate care
aduc schimbări pozitive
în viața oamenilor rămași
în comunitate”.
„Doar în primul an
de activitate al Asociației
Băștinașilor plecați din
oraşul Ialoveni, creată
cu sprijinul proiectului

MiDL, a fost amenajat un
teren de fitness și de joacă pentru copii în parc,
la campionatul de lupte
greco-romane băștinașii
au donat echipament
de sport și au contribuit
la reamenajarea sălii de
sport, au fost obținute
investiții pentru amenajarea orașului prin plantarea unui decor floral,
de sărbători băștinașii au
contribuit la colectarea
ajutoarelor pentru persoanele în etate și familiile cu probleme sociale, ș.a. În anul curent ne
mai propunem o gamă
largă de activități pentru
a rămâne în continuare un adevărat partener
în dezvoltarea orașului”,
a informat dna Tatiana Vrăjmaș, președinta
Asociației Băștinașilor
plecați din oraşul Ialoveni.

Un nou drum reparat
în orașul Ialoveni

Reabilitarea drumurilor locale este o prioritate
în activitatea Primăriei Ialoveni. La moment, s-au
finalizat lucrările de reparație capitală a str. Ișnovăț.
Urmează să fie efectuate lucrările de reabilitare pe
străzile Grădinilor, Viilor și, ulterior, după evaluările
necesare, se va lucra și pe alte străzi din localitate.

Aviz

Primăria orașului Ialoveni informează cetățenii că avizele pentru plata impozitelor imobiliar și funciar sunt repartizate pe adresa contribuabililor. Vă atenționăm asupra
faptului că impozitul imobiliar (case de locuit, garaje, apartamente, vilele din întovărășirile Pomicole) se achită în orice bancă din orașul Ialoveni.
Impozitul funciar (cote și grădini din extravilanul
localității) se achită în incinta Primăriei, etajul I, biroul 106.
În cazul în care nu ați primit avizul sau nu sunt impozitate bunurile imobile și funciare, adresați-vă la preceptorii
fiscali pentru a afla cauza.
Telefon de contact – 0268 22560.
Achitarea impozitelor este datoria civică a fiecărui
cetățean!

Spiridon VANGHELI:
„Dacă nu mă nășteam în satul meu
Grinăuți, aș fi vrut să mă nasc la Ialoveni”

La 14 iunie scriitorul SPIRIDON VANGHELI a
împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani. Datorită
basmelor captivante și poveștilor sale pătrunse
de bunătate și înțelepciune, noi suntem un popor
mai bogat, iar orașul Ialoveni este mai norocos
prin faptul că avem în persoana lui Spiridon
VANGHELI un bun prieten, în calitate de Patron
spiritual al Bibliotecii pentru Copii din localitatea noastră.
În ajunul zilei sale de naștere, scriitorul, însoțit
de nepoții săi Viorel și Ștefan, a venit în ospeție la
Biblioteca pentru Copii din Ialoveni, care de 10
ani îi poartă numele. Copiii l-au salutat pe iubitul
scriitor cu cântece, dansuri, versuri și voie bună,
felicitându-l astfel cu frumosul jubileu.
În numele tuturor ialovenenilor primarul Sergiu Armașu i-a dorit scriitorului sănătate și multă
inspirație în activitatea sa de autor al multor cărți
fascinate și interesante.
Domnia Sa a semnat în Cartea de Onoare a
Primăriei orașului Ialoveni, menționând că…

„Dacă nu mă nășteam în satul meu Grinăuți de
lângă Bălți, aș fi vrut să mă nasc în Ialoveni, unde
mi-am regăsit copilăria, părinții și frații, și sufletul neamului...”. Acest mesaj ne-a emoționat foarte
mult și avem o mare responsabilitate să păstrăm
cu sfințenie operele marelui scriitor și să promovăm în continuare adevăratele valori ale neamului
nostru.
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Dezvoltarea
Ialoveni,
lovit din nou de calamitatea naturală economică creează
Vântul puternic și ploaia abundentă din 23 iunie curent au afectat majoritatea acoperișurilor
blocurilor etajate din Ialoveni. Astfel, în urma
calamității naturale au fost smulse sute de foi de ardezie, în unele cazuri cu tot cu lemnul pe care erau
instalate. Au fost rupți arbori și au fost inundate
străzi, astfel localității fiindu-i pricinuite daune
materiale considerabile.

Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale
a Primăriei Ialoveni au examinat la fața locului blocurile locative unde au fost cele mai mari distrugeri
pentru a constata volumul pagubelor pricinuite de
stihie.
Pentru a ajuta cetățenii să repare acoperișurile
distruse, au fost repartizate în jur de 300 de foi de
ardezie.

Inițiative demne de urmat

În Ialoveni sunt multe locuri cu idei interesante de amenajare, colorate viu, cu multiple flori.
Majoritatea agenților economici, locatarii multor
blocuri, proprietarii caselor individuale se străduie să amenajeze cât mai frumos clădirile, terenurile adiacente, să le mențină în ordine. Iată câteva
exemple de implicare a cetățenilor în amenajarea
orașului Ialoveni:
Prin intermediul rețelelor de socializare primăria
a fost contactată de către o mămică, anume - Irina
Negara, care a venit cu inițiativa de a amenaja o nisipieră pentru copii pe terenul de joacă din curtea
blocului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 9/1. Primăria a susținut locatarii care au efectuat munca de
voluntariat. Ca rezultat a fost amenajată o nisipieră
originală, colorată frumos, care se închide cu capac
pentru ca nisipul să se păstrezi curat, de asemenea au

fost reparate și vopsite băncile din curtea blocului,
amenajat teritoriul.
O altă idee interesantă a parvenit de la locatarii de
pe strada Alexandru cel Bun nr.2, care au propus să
fie folosit mai rațional terenul adiacent clădirii amenajând o zonă de odihnă pentru copii. Anume – să
fie instalată o masă de tenis, unde la umbra copacilor
în aceste zile toride de vară copii s-ar putea juca în
securitate. Idea a fost susținută de Primăria Ialoveni,
care a alocat materiale de construcție pentru mesa
de tenis și o bancă, confecționate de un locatar, care
au și fost instalate. Acum acest teren este unul din
locurile preferate de joacă al copiilor.
Orașul Ialoveni va deveni mai colorat și mai frumos datorită implicării tuturor!
Primăria va susține și în continuare ideile frumoase care pot fi realizate cu implicarea cetățenilor.

noi locuri de muncă

SRL „Carolina Guțu” a construit și a deschis
la Ialoveni încă un Centru comercial „REAL”
unde cumpărătorii pot găsi o bogată gamă de
materiale de construcții.
Odată cu deschiderea magazinului „Real
Construct”, au fost create și peste 30 de locuri
noi de muncă. Primăria orașului Ialoveni apreciază foarte mult activitatea agentului economic
SRL „Carolina Guțu”, care contribuie la dezvoltarea economică a orașului nostru prin investițiile
efectuate și este receptiv la diferite acțiuni în parteneriat cu administrația publică locală și încurajează cetățenii să viziteze orașul Ialoveni și noul
centru comercial.
Dezvoltarea economică a orașului este prioritatea noastră!

Costul serviciilor
comunale – modificate

Transparență în guvernarea locală
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, preluând experiența slovacă,
a monitorizat administrațiile publice locale din 60
de unități administrativ teritoriale de nivelul I din
Republica Moldova pentru a determina nivelul de
transparență în activitatea acestora în anul 2016.
În acest sens, au fost monitorizate 40 de orașe
(inclusive orașul Ialoveni) și 20 din cele mai mari
sate din țară. În rezultatul monitorizării a fost stabilit clasamentul celor mai transparente localități
din Republica Moldova. Cifrele au constatat progresul și involuția administrațiilor publice locale în ce
privește deschiderea acestora către cetățeni. Cercetarea a utilizat o abordare cantitativă, fiind realizată în
baza unui chestionar sociologic adresat autorităților
administrației publice locale de nivelul I, în baza
evaluării paginilor web ale acestor autorități publice
locale și în baza analizei altor surse informaționale.
La capitolul performanță și îmbunătățirea

Dat fiind faptul ca au fost aprobate tarife noi
pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare si epurare a apelor uzate prestat de
S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Î.M. „Gospodăria
Locativ Comunală Ialoveni”, ca intermediar
între locatarii blocurilor locative (ce nu dispun
de Asociații de locatari) și S.A. „Apă-Canal
Chișinău”, a înaintat Consiliului orășenesc cererea de modificare a tarifelor la serviciile comunale prestate.
Consilierii locali au adoptat decizia 04/21 din
8 iunie curent privind ajustarea tarifului la serviciile comunale prestate de ÎM GLC Ialoveni.
Astfel, începând cu 01 iulie 2017 se pun în
aplicare următoarele tarife la serviciile comunale:

Screenshot: viitorul.org

transparenței în administrația publică locală, oraşul
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 (evaluare pentru anul 2016, în 2015 orașul Ialoveni s-a aflat
pe poziția 23) în Clasamentul de transparență în 60
localități din Republica Moldova, conform Raportului de monitorizare TRANSPARENȚA ÎN GUVERNAREA LOCALĂ:
Mai multe detalii aici: http://viitorul.org/…/library/Raport%20transparenta_site.pdf

Alimentarea cu apă – 11,5 lei m.c.
Serviciile de canalizare – 2,00 lei m.c.
Deservirea rețelelor interne de apă și canalizare – 2,5 lei m.c.
În total tariful pentru apă, canalizare și deservirea rețelelor interne în orașul Ialoveni este
de 16 lei m.c.
Pentru comparație: în orașul Ungheni prețul
la apă pentru populație (fără canalizare și deservirea rețelelor interne) este de 13.40 lei m.c, în
orașul Orhei – 16.20 lei m.c., în orașul Glodeni
– 13.20 lei m.c., în orașul Edineț – 19.70 lei m.c.

(Iunie 2017)

Oaspeții orașului Ialoveni
La Primăria orașului
Ialoveni a avut loc o întâlnire a administrației publice locale cu reprezentanții
Asociației
„Democrație
prin Guvernare” din SUA.
Discuția s-a axat pe o eventuală colaborare în diferite
domenii de dezvoltare a
localității în cadrul proiectului „Moldova – comunitatea mea”, care va fi lansat în curând cu suportul
USAID și va dura 5 ani.
Domeniile prioritare ale proiectului sunt - dezvoltarea infrastructurii,
implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor comunității, suport pentru continuarea inițiativelor legislative, administrarea finanțelor publice,
eficientizarea resurselor financiare, ș.a.

*** *** ***

Un grup de voluntari ai Corpului Păcii în Republica Moldova au vizitat Primăria Ialoveni. În discuția întreținută cu primarul Sergiu ARMAȘU ei au aflat
multe lucruri interesante despre localitatea noastră, domeniile unde ar putea activa în calitate de voluntari și conlucra cu administrația publică locală în implementarea unor acțiuni favorabile orașului și cetățenilor.

IP Ialoveni desfășoară
operaţiunea „GRIJA”

Vacanţa de vară este
o perioadă când copiii petrec mai mult timp
liber fără supraveghere,
se deplasează în zonele
de agrement, la scăldat, circulă mai intens
pe drumurile publice cu
bicicleta, rolele şi skateboardul. Toate acestea
pot genera o creştere a
numărului de victime în
rândul minorilor, a incidentelor şi accidentelor
rutiere.
Acțiunile desfășurate
în cadrul operațiunii
„GRJA” urmăresc drept
scop prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, traumatismului în
rândul copiilor, a infracţiunilor comise împotriva lor, dar și asigurarea
securităţii copiilor.
În acest context,
forțele de ordine recomandă părinţilor/persoanelor care îi înlocuiesc:
- să supravegheze în
permanenţă copiii pentru a evita cazurile de

*** *** ***
În ziua de 18 iunie curent, delegația din orașul Chungju, Coreea de Sud au
fost oaspeți de onoare ai orașului Ialoveni. În cadrul întâlnirii la Primăria Ialoveni oaspeții coreeni au fost informați despre localitatea noastră, activitățile curente ale administrației publice locale și perspectivele de dezvoltare ale orașului.
A urmat un program cultural-sportiv comun, desfășurat în Casa de Cultură
cu demonstrarea elementelor artelor marțiale (taekkyeon) și evoluarea artistică
a elevilor Gimnaziului „Grigore Vieru” și a Școlii primare „Ion Creangă” din
Ialoveni.
Datorită sportului și deschiderii pentru cultura multinațională, orașul Ialoveni a căpătat noi parteneri de dezvoltare.
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dispariţii, accidente de
circulaţie și vătămări
corporale din neatenţie;
- să discute cu copilul
şi să-l instruiască cum să
reacţioneze în situaţia în
care se rătăceşte;
- să explice copiilor
că are voie să plece de la
domiciliu doar cu permisiunea celor mai mari
şi că trebuie să spună
întotdeauna unde şi cu
cine pleacă;
- să interzică copiilor să se joace în zonele
aglomerate sau în adiacentul părţii carosabilului.

Copiii sunt rugați:
- să nu se joace pe
drumurile publice sau
în apropierea acestora,
să aleagă în acest scop
locurile special (parcurile, terenurile de sport,
curtea şcolii sau a grădiniţei);
- să nu se deplaseze
cu rolele, skateboardul
pe partea carosabilă a
drumurilor publice;
- să nu traverseze
strada în fugă prin fața

sau prin spatele autovehiculelor staționate;
- să nu stabilească
prietenii cu persoanele
cunoscute întâmplător,
să nu accepte bunuri de
la persoane necunoscute;
- să refuze invitația
propusă de un necunoscut într-un local sau la o
plimbare cu mașina;
- să evite frecventarea
locurilor unde se consumă alcool, droguri sau se
practică jocuri de noroc;
- să nu se joace cu
focul sau cu sursele de
aprindere;
- să nu atingă instalaţii electrice sau robinetele de alimentare cu gaze
naturale;
- să se scalde numai
sub controlul părinţilor
sau altor persoane mature.
- Atenţie la „lumea
virtuală”! Nu oferiți date
personale sau poze celor
cu care corespondați pe
Internet.
Inspectoratul
de Poliție Ialoveni

Încălcările administrative
vor fi pedepsite în
conformitate cu legislația
În scopul aplicării prevederilor Codului Contravențional al
Republicii
Moldova,
reducerii cazurilor de
încălcare a ordinii sanitaro-ecologice pe teritoriul orașului Ialoveni,
atragerea la răspundere contravențională
a persoanelor care comit aceste încălcări,
dl Sergiu ARMAȘU,
primarul or. Ialoveni
a emis dispoziția nr.94

din 19 iunie 2017 „Cu
privire la consemnarea
agenților constatatori”.
Persoanele nominalizate în această dispoziție
au dreptul să constate
contravenția, să întocmească procese-verbale care vor fi prezentate
spre examinare conform
competenței la Comisia
administrativă pe lângă
Primărie sau în instanța
de judecată.
Agenții constatatori

sunt consemnați: arhitectul. juristul, directorul ÎM GLC Ialoveni,
specialistul în probleme
ecologice.
Aceste
persoane vor activa în corespundere cu Codul
Contravențional al RM
și cetățenii care vor fi
găsiți vinovați de încălcarea
legislației
contravenționale
vor
plăti amenzile prevăzute
de legislație.

Omagiu lucrătorilor medicali

AVIZ

Primăria orașului Ialoveni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist relații cu publicul și specialist pentru reglementarea
regimului funciar.
Condițiile concursului pot fi accesate pe pagina web a primăriei
www.ialoveni.md
Documentele necesare pot fi depuse la primăria Ialoveni, biroul 207 până
pe data de 20 august 2017.
Informații la telefonul: 0268 22430

Cu prilejul Zilei lucrătorului medical
și a farmacistului, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, a felicitat cu sărbătoarea profesională toți lucrătorii medicali și farmaciștii din raionul Ialoveni
în cadrul adunării festive desfășurate cu
acest prilej la Casa de Cultură.
În context, Primăria Ialoveni a decernat Diplome de onoare colectivului
condus de domnul Nicolae LOZOVAN,
șeful Serviciului Ambulanță Medicina de
Urgență Ialoveni, care împreună cu echipa
sa demonstrează că viața și sănătatea oamenilor este o prioritate, căreia se dedică
zi de zi. De asemenea, Diplomă de Onoare
a fost decernată doamnei Aculina SANDU, asistentă medicală, care activează mai
mult de 50 ani în Ialoveni. „Ne închinăm
în fața oamenilor, care sunt dedicați profe-

siei sale. Medicilor și tuturor lucrătorilor
medicali le datorăm foarte mult, uneori și
viața, însă nu atât de des le adresăm cuvintele de apreciere și recunoștință. Vă
încurajez pe toți să adresăm mai des lucrătorilor medicali cuvintele meritate de
înaltă recunoștință”, a menționat Sergiu
ARMAȘU.
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Dansatorii ialoveneni,
din nou pe
podiumul de onoare

Pentru formațiile de dans „Porumbița” și
„Enigma” luna iunie a fost o perioadă de mari
provocări și succese remarcabile, participând
la două festivaluri internaționale de mare amploare – „Prietenia”, ediția XXII-a, care s-a
desfășurat la Vaslui, acolo de unde formația
„Enigma” a revenit acasă cu două locuri întâi.
Peste 1700 de participanți s-au încadrat în
luptă pentru trofeul festivalului, concurenți din
Bulgaria, Ungaria, Ucraina, România, moldovenii basarabeni fiind în fruntea clasamentului.
Al doilea festival - „Fantazii de vară”, ediția
a XIV-a a avut loc la Bârlad, unde au participat
peste 60 de formații de copii.
Ansamblul „Porumbița” s-a înscris în concurs
cu două compoziții coregrafice – „Valurile Dunării” și „Colaj moldo-brazilian”, care i-a fermecat
pe spectatori și membrii juriului prin coregrafia
inedită, inteligență și ținută interpretativă, dar și
prin frumusețea costumelor. Ambele dansuri au
fost menționate cu locurile I.
Membrii formației au avut parte și de excursii
la „Podul înalt”, Parcul Copou din Vaslui și Grădina Zoologică din Bârlad.
Andrei UNGUREANU,
director artistic al formațiilor
„Porumbița” și „Enigma”

„Cupa primarului” la
mini-fotbal, ediția 2017,
disputată la Ialoveni

În ziua de 18 iunie, pe stadionul din sectorul
Bozu, orașul Ialoveni, au finisat competițiile
sportive „Cupa primarului” la mini-fotbal,
ediția 2017.
Cele 8 echipe, participante la competiții, au demonstrat un joc frumos și captivant. Cupa transmisibilă a fost câștigată de echipa „Huțuleuca-1”,
pe locul II s-a clasat echipa „Albeni”, pe locul III
- echipa „Huțuleuca-2” și pe locul IV - echipa
„BTA-16”. Primarul Sergiu ARMAȘU a felicitat
sportivii cu rezultatele obținute, dorind tuturor
noi jocuri și noi biruințe.

Promovarea valorilor – proiect
transfrontalier

Colectivul Grădiniței de copii nr.1 „Andrieș”
din Ialoveni este încadrat în proiectul de parteneriat educațional transfrontalieri România-Republica Moldova „La fântâna cea română”, la
care participă instituții de învățământ școlare și
preșcolare din localitățile Călăraș, Cluj, Galați,
Ialomița, București din România și municipiul
Chișinău, orașul Ialoveni, comunele Bardar,
Ulmu din Republica Moldova.
Orașul Ialoveni este reprezentat la acest proiect
de Gimnaziul „Grigore Vieru” și Grădinița nr.1
„Andrieș”. Denumirea proiectului este preluată
din poezia poetului Grigore Vieru: „La fântâna cea
română/Apa-i rece, dulce, bună/Pentru gura însetată,/Pentru inima curată/La fântâna ce albește/
Apa veșnic izvorăște/Ca și lacrima română/Ca și-a
Domnului lumină”.
Scopul proiectului este de a sensibiliza copiii în cea ce privește arta și tradiția populară, de a
conștientiza necesitatea protejării, conservării și
perpetuării acestora.
Inițiatorii proiectului au planificat desfășurarea
unui șir de acțiuni care vor contribui la cunoașterea,
valorificarea și transmiterea obiceiurilor și datinilor din cele două țări vecine 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, sărbătorile
tradiționale.
Întâlnirile la fântâna cea română și maturii, și

copiii, se vor adăpa cu apa vie a tradițiilor și obiceiurilor străbune, creând astfel o punte între cele
două popoare și, totodată, între prezent, trecut și
viitor. Vor fi organizate întâlniri, vizite, excursii,
ateliere de creație, șezători, prezentări imagini foto,
expoziții a obiectelor de artă populară și lucrări ale
copiilor.
În cadrul proiectului la Călărași, România, a
fost organizată activitatea „Cu paşi mici pe scena mare” la care au participat și reprezentanții
orașului Ialoveni. „Poți să cucerești lumea toată și
să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic
nu-i mai fermecător decât colțul de pământ pe care
te-ai născut”. Vasile Alecsandri”.
Carolina NOFIT,
directoarea Grădiniței „Andrieș”

Primăria - partener în susținerea
modernizării BPO Ialoveni

Colectivul BPO „Petre Ștefănucă” Ialoveni și a filialei „Nicolae Titulescu” s-a încadrat activ în inițiativa
1+1 lansată de Programul NOVATECA. (Novateca este
un program cu o durată de cinci ani care are scopul de
a facilita transformarea bibliotecilor din Republica
Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se bucură de acces gratuit la
tehnologii moderne și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor moderne de informare.) Inițiativa
constă în faptul că biblioteca primește încă o unitate
a echipament electronic, dacă APL procură, la rândul
său, echipamentul necesar.
Primăria Ialoveni a acceptat să fie partenerul nostru
de nădejde și grație acestui fapt am reuşit să achiziționăm
un calculator necesar pentru utilizatorii noștri cu nevoi
speciale, amenajând un spațiu separat în biblioteca „Petre Ştefănucă ” și un laptop pentru Filiala „Nicolae Titulescu”. De asemenea, am primit donaţie din partea APL
şi mesele pentru calculatoare, 9 la număr. Utilizatorii
bibliotecii sunt entuziasmați pentru că sunt în așteptare
de noi servicii și facilități la bibliotecă.
De menționat, că Biblioteca Publică Orășenească
Ialoveni a devenit unul din cei trei câștigători ai concursului „Infograficul bibliotecii”. Inițiativa „Infograficul
bibliotecii” a programului Novateca a presupus creativitate și precizie din partea bibliotecarilor în alegerea celor

mai importanți indicatori și promovarea lor prin intermediul instrumentelor moderne de vizualizare a datelor
statistice, care a demarat în perioada 26 aprilie-28 mai
2017. Au fost apreciate ingeniozitatea de care au dat dovadă atunci când au ales și au prezentat datele statistice
din biblioteca noastră, precum și conținutul și designul infograficelor create! Printre premianţii concursului
suntem şi noi, echipa bibliotecii publice Ialoveni.
Câștigătorii premiilor în cadrul concursului „Infograficul bibliotecii” sunt:
- Locul III: Biblioteca Publică Raională Ialoveni, care
va beneficia de subscripție anuală la aplicația Piktochart.
com și tipărirea a 100 de exemplare a realizat
- Locul II: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion
Creangă”, care va beneficia de subscripție anuală la
aplicația Piktochart.com și tipărirea a 200 de exemplare
a infograficului realizat
- Locul I: Filiala Transilvania, B.M. „B.P. Hașdeu”,
care a câștigat premiul mare - tabletă și subscripție anuală la aplicația Piktochart.com
Suntem convinși că mai avem mult de învăţat în acest
proces și că instrumentele pe care le-am asimilat vor fi
utilizate și pe viitor pentru promovarea succeselor bibliotecilor din rețeaua Novateca!
Valentina PLAMADEALA,
directorul BPO „Petre Ștefănucă”

Dl Evan Tracz, directorul programului Novateca, înmânează
Certificatul pentru BPO din Ialoveni

