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Ziua Memoriei,
marcată la Ialoveni

Consolidarea relațiilor de
cooperare și înfrățire

Ziua de 27 martie
2018 va rămâne în
istoria oraşului Ialoveni ca o zi semnificativă marcată de un
eveniment deosebit de
important pentru localitate: la Primăria
Ialoveni a fost semnat
Acordul de cooperare și înfrățire între
municipiul Toplița,
județul
Harghita,
România și orașul
Ialoveni, Republica
Moldova, în contextul
aniversării a 100 ani
de la votarea de către
Sfatul Țării a Unirii
Basarabiei cu România. La eveniment au
participat reprezentanţii APL a oraşului
Ialoveni, conducătorii instituţiilor, organizaţiilor, consilieri
locali și membrii delegaţiilor din România,
municipiului
Topliţa, județul Harghita şi oraşului Buftea, județul Ilfov.
Primarii
Sergiu
ARMAȘU, orașul Ialoveni și Stelu PLATON,
municipiul

Delegațiile orașelor Toplița și Buftea (România) la monumentul Regelui Ferdinand I din orașul
Ialoveni

Toplița, în numele
ambelor localități au
semnat acest document important.
Un acord similar
de înfrăţire şi colaborarea între localităţile Ialoveni şi Buftea, primar domnul
Gheorghe PISTOL, a
fost semnat la 1 decembrie 2017. Acordurile încheiate deschid noi posibilități
pentru
raporturile
de colaborare în domenii de interes reciproc, promovarea

bunelor practici în
vederea implementării unor proiecte de
dezvoltare economică și socială în beneficiul comunităților.
Colaborarea va avea
continuitate în diverse
inițiative, schimb de
experiență, vizite de
studiu, odihna copiilor, evenimente culturale și sportive, cât
și promovarea unor
proiecte economice și
de infrastructură de
interes comun. Vor fi
analizate posibilităţile

de elaborare a unor
proiecte comune care
pot beneficia de susţinerea financiară a
Uniunii Europene.
Delegaţiile oraşelor
române Topliţa şi Buftea au vizitat mai multe instituții orășenești
(grădinițe, școli, licee, biserici, Centrul
Cultural,
primărie,
monumente istorice,
etc.), au participat la
diverse acțiuni culturale și au discutat pe
tema unor proiecte
comune de viitor.

Noi oportunități pentru Ialoveni

La 2 martie la Ialoveni a avut loc o acțiune de
comemorare a eroilor care au apărat integritatea
Republicii Moldova și a celor căzuți în conflictul
armat din anul 1992 de pe Nistru.
Administrația orașului și raionului Ialoveni,
combatanți ai războiului de pe Nistru, cetățeni,
s-au adunat la Complexul memorial din localitate pentru a aduce un omagiu eroilor căzuți pentru
apărarea integrității și independenței statului nostru.
Din raionul Ialoveni la război au participat 1800
de persoane, dintre care șapte persoane au rămas
pe câmpul de luptă. Acest război este o filă tragică
în istoria ţării şi trebuie să păstrăm vie memoria și
onoarea celor care și-au jertfit viața pentru idealurile noastre naționale.

Primăria
orașul
Ialoveni a fost vizitată de membrii
unei delegații din
orașul Chungju, Coreea de Sud, care au
întreținut discuții interesante cu primarul
Sergiu ARMAȘU și
viceprimarul Radu
CHILARU
privind
dezvoltarea economică a localității.
Oaspeții au propus elaborarea și promovarea în comun a
proiectului de creare a
unui parc fotovoltaic.
Implementarea
unui asemenea proiect ar asigura securitatea energetică a
orașului, va contribui
la modernizarea infrastructurii energetice şi integrarea pe

piaţa europeană.
Membrii delegației
coreene sunt a doua
oară în orașul nostru, în vara anului
trecut ei au participat

la un program comun cultural-sportiv
desfășurat în Casa
de Cultură cu demonstrarea elementelor artelor marțiale

(taekkyeon) și evoluarea artistică a elevilor
Gimnaziului „Grigore
Vieru” și ai Școlii primare „Ion Creangă”
din Ialoveni.
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Împreună pentru un oraș
curat și frumos

Deși iarna a furat
de la primăvară luna
martie, aducându-ne
nămeți și temperaturi
joase, în ultimele zile
ale lunii ea a cedat locul anotimpului din
calendar. Zăpadă s-a
topit și au apărut la
vederea grămezile de
gunoi, care știrbesc din
aspectul
localității.
Acestea urmează a fi
adunate, lucrări la
care sunt chemați să
participe toți locuitorii
urbei.

A P E L CĂTRE
IALOVENENI

Primăria oraşului
Ialoveni se adresează
către toţi cetăţenii să
participe activ la lucrările de amenajare şi
salubrizare a localităţii.
La capitolul curăţenie,
sanitarie,
amenajare
în oraşul Ialoveni sunt
multe de făcut, anume:
lichidarea gunoiştilor
neautorizate de pe teritoriul oraşului; defrişarea, curăţarea arborilor
uscaţi; plantarea arborilor şi arbuştilor; curăţarea râpelor, străzilor,
curăţarea şi amenajarea
fântânilor și izvoarelor;
efectuarea curăţeniei
pe teritoriul cimitirelor
ş.a.

Unele dintre aceste
lucrări vor fi îndeplinite de muncitorii sectorului de amenajare al
Primăriei, dar volumul
lor este foarte mare şi
nu se va reuşi să se facă
ordine fără implicarea
cetăţenilor.
Locuitorii oraşului
sunt chemaţi să participe activ la salubrizarea localităţii, care este
casa noastră comună,
pentru că doar împreună vom reuşi să facem
Ialoveni un oraş european.
Deşeurile acumulate trebuie să fie depozitate în locuri accesibile
de unde ulterior să fie
mai uşor ridicate de lucrătorii serviciului de
amenajare şi nu depozitate la containerele de
gunoi.
Fiecare om poate
să-şi aducă contribuţia
la acţiunile de salubrizare pe teritoriul unde
locuieşte, prin aceasta
participând la protecţia
naturii şi la păstrarea
unui mediu sănătos de
viaţă. Focul în lupta cu
gunoiul nu este cea mai
bună decizie: la arderea
plasticului, frunzelor,
ramurilor – toate produsele arderii ajung în
aer, smogul nu se ridi-

că sus şi tot noi îl respirăm. De aceea trebuie
să spunem „nu” poluării aerului din atmosferă ca rezultat al arderii
deşeurilor, gunoiului şi
frunzelor, or arderile se
consideră infracțiune,
care se pedepsește administrativ de la 600 la
1200 lei.
Să nu uităm că blocul locativ, strada, cartierul este casa noastră comună de care
trebuie să îngrijim cu
toţii. Numai împreună
putem oferi oraşului
nostru aspectul curat
şi civilizat pe care ni-l
dorim cu toţii.
Lucrările de curăţenie şi amenajare trebuie să se desfăşoare
pe parcursul întregului an, astfel localitatea

noastră va avea un aspect frumos şi ecologic.
Prin dispoziţia Primarului oraşului Ialoveni Sergiu ARMAŞU,
s-a stabil că ziua de vineri a săptămânii este
„Ziua Culturii Sanitare în oraş”. Agenţii
economici sunt obligaţi, minim o dată pe
săptămână, să facă ordine în preajma imobililor unde-şi au activitatea şi până la partea
carosabilă. Şi dacă unii
agenţi economici încă
n-au adunat gunoiul
acumulat din toamnă, au posibilitatea să
facă acest lucru cât mai
curând, căci firicelele
verzi de iarbă tot mai
îndrăzneţ pornesc la
crescut.

Mai frumoasă
ca femeia...

În ajunul sărbătorii de 8 Martie, în Casa de
Cultură din Ialoveni a fost organizată o sărbătoare de omagiere a femeii - un concert festiv cu
participarea Orchestrei „Porumbița”, conducător Ion Condrea și a soliștilor Adrian Ursu,
Georgeta Voinovan, Valentin Butucel, Andrei
Coțofană, Viorica Damaschin, Alina Ureche.
Activitatea a fost pregătită de Primăria Ialoveni și Școala de Arte (director – Daniela Bodorin).
Felicitând doamnele, domnișoarele și
domnițele cu această frumoasă sărbătoare, primarul Sergiu ARMAȘU a menționat: „Dragi femei de toate vârstele, mame, soții, surori, fiice,
colege, prietene, Vă aducem în dar cele mai frumoase cuvinte și gânduri bune cu ocazia Sărbătorii de 8 martie, Zilei Internaționale a Femeii.
Fie ca împlinirile frumoase, sănătatea, căldura și
spiritul acestei zile să vă însoțească mereu și pretutindeni. O primăvară frumoasă în suflet și în
gând! Să aveți parte de tot ce Vă doriți!”.

Tinerii ialoveneni au
obținut finanțarea
unui proiect

Ialoveni –
gazda unei conferințe internaționale

Un eveniment relevant a avut loc
la 24 martie la LT
„Petre
Ştefănucă” din Ialoveni –
Conferința științifică
internațională „100
ani de la Marea Unire din 1918”. Elevii
din acest liceu, dar
și din LT „Principesa
Natalia Dadiani” din
Chișinău, LT „Andrei
Vartic” Ialoveni, LT
„Olimp” din Costești,
Colegiul
Național
„Mihail Sadoveanu”
din Pașcani, România, au prezentat lucrări la acest subiect.
Ghidați de profesori, ei au prezentat

personalități notorii
care au semnat Actul
Unirii.
Juriul, format din
trei profesori de istorie: Pavel Cerbuşcă,
doctor în pedagogie, director adjunct
educație la Liceul Academiei de Științe din
Chișinău, Ala Macari,
profesor de istorie LT
„Dimitrie Cantemir”
din Văsieni, Mihai
Răileanu,
profesor
de istorie, LT „Aurel
David” din Bardar, au
menționat că toți elevii sunt înalt apreciați
pentru buna prezentarea referatelor.
Toți participanții

au primit diplome,
cărți şi premii bănești.
Sponsorul evenimentului a fost domnul Grigore Craciunescu, fost deputat în
Parlamentul României.
Administrația LT

„Petre Ștefănucă” aduce sincere mulțumiri
oaspeților evenimentului, exprimându-și
recunoștința față de
toți cei care au ales să
fie alături la acest eveniment!

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.

Fondul pentru Tineri Ialoveni informează
despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a XVI-a a Programului
de granturi mici pentru tineri. Din 34 proiecte
intrate în concurs, au fost selectate 26 proiecte
pentru finanţare cu un buget total de 130 mii
lei. Proiectele vor fi implementate de grupurile
de iniţiativă ale tinerilor și Consiliile Locale ale
Tinerilor în 16 localităţi din raionul Ialoveni pe
parcursul a trei luni (23 martie – 25 iunie 2018)
cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participară a tinerilor la
viaţa comunităţii.
Proiectele din această rundă vor fi finanţate
din resursele acordate de Consiliul Raional Ialoveni, Fundația Est-Europeană, Guvernul Suediei şi banii acumulaţi la evenimentele speciale
organizate de membrii echipei Fondului pentru
Tineri Ialoveni în colaborare cu partenerii programului.
Proiectul înaintat de tinerii din Ialoveni se
numește RoboClub „Bookworms”, acesta având
menirea de a contribui și în continuare la organizarea activităților de dezvoltare a clubului robotica din cadrul Bibliotecii Publice Orășenești
„Petre Ștefănucă”.
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Familia, copiii și
societatea

La 14 martie, la Primăria orașului Ialoveni a
avut loc o ședință convocată de primarul Sergiu
ARMAȘU la care au participat: funcționarii Primăriei, consilieri, reprezentanții Inspectoratului
de Poliție, Fundației „LUMOS”, reprezentanți ai
Consiliului Raional Ialoveni, ai instituțiilor de
învățământ școlare și preșcolare, ai Casei Comunitare, Asociației Veteranilor, BPO, cetățeni,
părinți. Ședința a fost transmisă live pe pagina
de Facebook „Ialoveni – orașul soarelui”.
Convocarea acestei ședințe a fost dictată de
necesitatea întreprinderii unor acțiuni comune
privind cazurile de agresivitate din partea unor
minori de la Casa Comunitară față de cetățeni,
de colegii de școală. Acești copii din familii nefavorabile din localitățile raionului, care au fost
lipsiți de dragostea părintească și educație corectă, cutreieră străzile orașului, cerșesc, agresează
cetățenii și copiii, fură, distrug bunuri, se comportă neadecvat.
Au fost aduse exemple concrete despre agresivitatea acestor minori care consideră bătaia, înjurăturile, fumatul, ș.a. o normă de conduită atât în
familie, cât și în societate. Participanții la discuție
și-au expus opinia asupra subiectului vizat și
au propus acțiuni concrete, care ar contribui la
soluționarea problemei.
Iată câteva din propuneri: reevaluarea regulamentului activității Casei Comunitare; dotarea
instituției vizate cu unități suplimentare, inclusiv un psiholog; înaintarea unor demersuri la
instituțiile responsabile, la ministerele de resort
pentru a obține soluții asupra problemei vizate și
asigurarea continuității acțiunilor privind soarta
acestor copii, instruirea lor în obținerea unei profesii, angajarea lor în câmpul muncii la împlinirea
vârstei de majorat. Totodată, angajații Casei Comunitare trebui să monitorizeze permanent copii, ca ei să nu se deplaseze fără de supraveghere
pe teritoriul orașului; să fie inițiată activitatea de
voluntariat și vizite la această instituție; lucrătorii
Casei Comunitare să conlucreze cu colectivele de
pedagogi, cu părinții, ș.a.
Urmare a ședinței din 14 martie, Primăria
orașului Ialoveni a înaintat un demers Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Consiliului Raional Ialoveni, solicitând ca organele
competente să intervină prompt și să întreprindă
măsurile care se impun.
Primăria Ialoveni s-a autosesizat în acest
caz, însă situația invocată excede competențele
autorităților publice locale de nivelul I. S-a
solicitat intervenții prompte și coordonate a
autorităților competente. Totodată, APL Ialoveni
confirmă angajamentul de cooperare și disponibilitatea de a oferi informații relevante sau eventuală asistență.
Problema vizată are mai multe aspecte legate
de rolul familiei în educația copiilor, deoarece în
ultimii ani, din cauza sărăciei, migrației, plecării părinților peste hotare, s-au destrămat multe
familie, o bună parte din copii cresc în familii
monoparentale, familii nefavorabile, duc lipsă de
multe lucruri elementare și văzând o altă situație
în familiile colegilor săi, se înăspresc sufletește,
devin agresivi.
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Rolul bibliotecii în dezvoltarea
culturală a localității

• În ziua de 30 martie la Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă” Ialoveni s-a
desfășurat o întrunire a bibliotecarilor din rețeaua
raionului Ialoveni împreună cu autoritățile publice
locale pentru a celebra rezultatele serviciilor moderne de bibliotecă: clubul de animație replicat în 11 biblioteci din raion, care au primit premiile din partea
Programului Național Novateca.
A urmat prezentarea proiectului „Cu bebe la bibliotecă”, inițiat de BPO „Petre Ștefănucă” în cadrul
proiectului „Împreună pentru comunitate”, lansat de
Asociația Bibliotecarilor din RM, Biblioteca Națională
RM și finanțat de Programul Național Novateca și
proiectul înaintat la Corpul Păcii în RM.
Din partea Secției Raionale Cultură au fost oferite Scrisori de mulțumire primăriilor și bibliotecarilor
care au inițiat în bibliotecile din localități servicii de
bibliotecă. Dl Sergiu ARMAȘU, primarul or. Ialoveni,
a oferit voluntarului Corpului Păcii, David Jarmul,
Diplomă de Merit, pentru activitatea de voluntariat și implicarea în diverse proiecte în comunitate.
De asemenea din partea administrației BPO „Petre
Ștefănucă” Ialoveni au fost oferite Diplome pentru
activitate de voluntariat profesorilor și elevilor de la

În imagine – participanții la întrunire au vizitat sala
„Cu bebe la bbliotecă”

catedra de arte plastice a Școlii de Arte Ialoveni.
Oaspeți deosebiți ai evenimentului au fost
reprezentanții redacției Jurnalului „Europa liberă”:
Valentina Ursu, Vasile Butnaru, Iulian Ciocan, care au
lansat în cadrul bibliotecii ultimele numere ale jurnalului.
A urmat un dialog deschis, interviuri la tema zilei
și viața comunității. Jurnaliștii au îndemnat primarii
și bibliotecarii prezenți să reflecte mai îndrăzneț evenimentele desfășurate în comunitate în presa scrisă.

*** *** ***

• Biblioteca „Nicolae Titulescu” filiala BPO
„Petre Ștefănucă”, a sărbătorit un frumos jubileu
– 23 ani de activitate. Evenimentul a fost marcat
în cadrul Zilei Internaționale a Poeziei, declarată de UNESCO începând din anul 1999, drept o
recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de
cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au
adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. De asemenea, „Ziua
internațională a poeziei” urmărește să susțină
creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie și
alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor.
Programul activității pregătit de bibliotecari a fost
foarte variat, au răsunat recitaluri literare, muzicale,
lansare de carte, întâlnire cu scriitorii. La eveniment
au participat elevii LT „Andrei Vatic”, îndrumaţi de
profesorii Ana Doschinescu, Maria Petco, Lucia Staver; elevii LT „Petre Ştefănucă, profesor Ana Ungureanu; scriitoarele Eugenia Bulat și Lidia Ungureanu,
profesorii Şcolii de Arte Victor Guţu, Natalia Proca,
Laura Bodorin, şeful Secției raionale Cultură Ialoveni, Tudor Grigoriţă, specialist principal Sofia Muşat, ex-primar al or. Ialoveni, Anatolie Moldovanu,
reprezentanții APL, bibliotecari, ș.a.
Biblioteca „Nicolae Titulescu” a fost deschisă în
colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”
din Slatina, judeţul Olt, România, în anul 1995. Colecţia bibliotecii constituie circa 27 de mii de publi-

caţii din cele mai diverse domenii: culegeri de texte
literare şi gramaticale; reviste şi ziare; casete audio;
casete video, CD, ș.a. care permit tuturor beneficiarilor de diferite vârste să cunoască mai bine operele clasicilor culturii româneşti: M. Eminescu, I. Creangă, V.
Alecsandri, M. Preda, M. Sadoveanu, G. Călinescu, O.
Goga, L. Blaga, L. Rebreanu etc. Majoritatea cărților
din această bibliotecă constituie donația Bibliotecii
Județene din Slatina și din alte orașe din România.
Aici este amplasat și Oficiul de carte engleză care
conține o amplă colecţie de literatură în limba engleză
din diverse domenii, materiale didactice pentru cei ce
cunosc limba engleză, literatură pentru copii. Iar Pinacoteca „Nicolae Titulescu” găzduieşte expoziţii de
pictură, ceramică, artizanat, goblen a artiștilor plastici
din Moldova și România.

•
Bibliothon – astfel a fost întitulată ceremonia
de celebrare a succeselor obținute de 16 biblioteci din
16 localități din Republica Moldova. Evenimentul fost
organizat în cadrul Proiectului “Împreună pentru comunitate”, implementat de Asociația Bibliotecarilor
din Republica Moldova în parteneriat cu Biblioteca
Națională a Republicii Moldova, cu susținerea financiară a programului Naţional Novateca.
Din numărul celor 16 biblioteci care au obținut suc-

cese frumoase în activitatea lor în anul trecut este și
Biblioteca Publică Orășenească ”Petre Ștefănucă” din
Ialoveni. Dna Valentina PLAMADEALA, directorul
bibliotecii a prezentat o amplă și interesantă informație
despre proiectele realizate de colectivul bibliotecii
în parteneriat cu APL, Corpul Păcii, instituțiile de
învățământ, cititori. Felicitări colectivului bibliotecii,
care se consideră una dintre cele mai bune biblioteci
din republică.

• „Ion Creangă a Veșniciei Noastre” - așa s-a întitulat cea de-a XXX-a ediție a Zilelor Crengiene la
Biblioteca Copii „Spiridon Vangheli” Ialoveni. Elevii
claselor primare de la L T „Andrei Vartic” au adus un
omagiu Marelui povestitor din Humulești sub genericul „Un mărțișor pentru Ion Creangă”. Copiii au avut
ocazia să privească filmulețul în desene animate „Fata
babei și fata moșneagului” creat de membrii Clubului
de animație „Copiii Creativi” care activează în această
bibliotecă. Poetul Nicolae Roșioru a întreținut un interesant dialog cu tinerii cititori, prezentând secvențe
din creația sa.
În contextul activităților bibliotecii „Spiridon Vangheli” Ialoveni, este de menționat că grație inițiativei
Proiectului 1+1, lansată de Programul Novateca și

susținerii din partea administrației publice locale, biblioteca a achiziționat un projector, care v-a îmbunătăți
considerabil serviciile implementate, inclusiv
activitățile „În lumea poveștilor cu Tablețel” și clubul
de animație „Copiii Creativi”, precum și la organizarea
altor activități interesante pentru utilizatori.

În imagine – participanții la eveniment

*** *** ***

*** *** ***
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Infecțiile pot fi
prevenite

În ziua de 29 martie curent în raionul Cahul a
izbucnit un focar de hepatita virală A. Drept urmare, nouă persoane, dintre care șapte copii, au
fost internate la spital.
Conform datelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM, în ultima perioadă,
după zece ani de stabilitate epidemiologică în hepatita virală A (HVA), în republică se atestă o activizare a procesului epidemic, ponderea copiilor
de vârsta 0-17 ani în structura de vârstă constituie
99,4% din numărul total al bolnavilor de această
maladie. Procesul epidemic a HVA se caracterizează prin evoluţie ciclică cu o periodicitate a fazelor de creştere şi descreştere a morbidităţii de 5-6
ani.
Cel mai înalt nivel a morbidității prin HVA în
ultimii 14 ani în raionul Ialoveni a fost înregistrat
în anul 2003, cu afectarea a 391 persoane, cel mai
mare număr fiind în localitățile Puhoi, Văsieni,
Horăști, ș.a. În următorii ani morbiditatea prin
HVA a avut tendința de descreștere până la înregistrarea a cazurilor unice.
Respectiv, în această perioadă a avut loc creşterea lotului de populaţie neimun din contul nounăscuţilor, sau reducerea nivelului de imunitate
naturală şi, ca urmare, se poate iniția un nou ciclu de creştere a nivelului morbidităţii pentru anii
2018-2019.
Pe parcursul anului 2017, în raion au fost înregistrate cinci cazuri de îmbolnăvire prin hepatita
virală A, dintre care copii și adulți în localitățile
Costești, Suruceni, Molești, Dănceni. Pentru perioada expirată a anului 2018 au fost înregistrate
două cazuri de hepatită virală A în satul Ulmu.
Hepatita virală A este o boală contagioasă, cauzată predominat, cu mecanism fecal-oral de transmitere, cu afectarea ficatului prin virusul hepatic
A. El se găsește în materiile fecale ale persoanelor
infectate,care se transmite prin: mâinile murdare,
produsele alimentare, apa potabilă, utilaj de uz
casnic, muștele sinantrope, de obicei în condiții de
igienă inadecvată. Persoanele infectate pot începe
sa transmită infecția la aproximativ șapte zile de
la expunere, chiar dacă boala este asimptomatică.
Simptomele apar de obicei în săptămânile 2-6
după infecție și de regulă dispar de la sine, în timp.
Cele mai frecvente sunt: greața, voma, diaree (mai
ales la copii), febră ușoară, pierderea poftei de
mâncare, erupții cutanate, oboseală, icter, colorarea în roșu a urinei, durere în partea dreaptă a abdomenului, sub coaste.
Daca apare greață și vomă care nu se ameliorează după 1-2 zile, pielea sau ochii devin îngălbeniți,
urina este închisă la culoare și acuzați durere abdominală, or dacă știți că este posibil să vă fi expus la
contactul cu o persoană infectată cu hepatită virală A sau dacă ați avut contact apropiat cu o persoană infectată, Vă adresați imediat medicului!.
Măsurile de prevenire sunt simple și la îndemâna oricui. Igiena personală strictă și spălatul
mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei,
precum și înainte de prepararea mâncării sau de
luarea meselor, vă ajuta la împiedicarea transmiterii infecției. Încălzirea alimentelor și a apei la peste
85 grade Celsius determină distrugerea virusului.
Evitați consumul de pește sau vegetație de mare în
stare crudă sau insuficient preparate termic. Fructele și legumele consumate în stare crudă trebuie
spălate cu apă din abundență. De asemenea evitați
scăldatul în bazinele suspecte. Asigurați curățenia
respectivă la domiciliu și serviciu. Infectarea poate
fi prevenită și prin vaccinare.
Anatol Vârtosu,
medic epidemiolog

Concurs de creativitate,
eleganță și inteligență

La 26 martie, în
Casa de Cultură din
Ialoveni s-a desfășurat
concursul „Mini-Miss și
Mister Ialoveni 2018”,
ediția a V-a. Acest spectacol inedit s-a desfăşurat în faţa unei săli
arhipline, sub monitorizarea ingenioasă a dascălilor din instituțiile
de învățământ din Ialoveni. La concurs au
participat opt perechi de
copii din instituțiile de
învățământ din orașul
Ialoveni și două perechi
de la Gimnaziul ,,Andrei Șaguna”, orașul
Toplița, jud. Harghita,
România.
Concursul, pe cât de
diversificat, pe atât de
atractiv, a constat din
trei probe: prezentarea,
proba talent, cu genericul ,,Am un plai ca din
poveste”, proba originalitate şi creativitate, în
baza unei lucrări cu genericul ,,Ţara mea – gură
de rai”.
Astfel, urmare a
concursului desfășurat,
Mini Miss și Mini Mister
Ialoveni 2018 au devenit
Ababii Grigore și Covrig
Laura, LT ,,Andrei Vartic” Ialoveni.
Toți concurenții au

În imagine – Participanții și oaspeții concursului ”Mini-Miss și Mister Ialoveni, ediția 2018

fost nominalizați și au
primit diplome și cadouri.
Cei care au oferit
sprijin în cadrul acestui
concurs au fost: Primăria
Ialoveni, primar Sergiu
Armașu, „MobiasBanc
Groupe Societe General”, preşedinte Antoine
Gabizon, în persoana
domnului Ion Leancă,
director Filiala Ialoveni,
Compania de produse
cosmetice ,,Faberlic”, director Oxana Armaşu,
A. O. ,,Speranţa Vieţii”,
reprezentată prin domnul Mihai Sarmaniuc,
preşedintele Asociaţiei.
Opinia tuturor a fost

exprimată concis de dna
Tatiana Vrajmaș, directorul Grădiniței de copii
nr.5 „Licurici”: „Astăzi
am trăit împreună clipe
de neuitat, am avut parte de momente deosebite. Am știut întotdeauna că în orașul Ialoveni
cresc cei mai minunați și
talentați copii, cu părinți
deosebiți și profesori
erudiți. Vă dorim tuturor realizări frumoase
în continuare și să ne
întâlnim pe toate scenele
mari din lume”.
Oaspeți de onoare ai evenimentului au
fost delegațiile din or.
Toplița, primar dl Stelu

Platon și or. Buftea, primar dl Gheorghe Pistol,
România.
Felicitări realizatorilor acestui frumos eveniment, administrației publice locale, sponsorilor
și tuturor participanților.
Aducem
sincere
mulțumiri concurenților,
dascălilor,
părinților,
juriului, susținătorilor
pentru buna organizare
și desfășurare a concursului.
Alexandra Hîncu,
directorul
Școlii primare „Ion
Creangă”

Baschetul - un joc preferat de tineri

Echipele de baschet a orașului Ialoveni au participat la Campionatul raional de baschet și au demonstrat o bună pregătire sportivă, un joc frumos, menționat din nou cu cupe, diplome și medalii. Echipa de
fetele s-a clasat pe primul loc, obținând titlul de Campion ai raionului Ialoveni din acest an, iar echipa masculină de baschet a orașului s-a clasat pe locul doi la campionat, cedând unui adversar la fel de puternic
ca echipa satului Costești.
Primăria orașului Ialoveni aduce mulțumiri sportivilor și antrenorilor pentru rezultatele obținute,
menționând că ei sunt mândria localității, dorindu-le noi performanțe sportive.

ANUNȚ!

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!

