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Înfrăţirea oraşelor 
Buftea (jud. Ilfov) 
şi Ialoveni (Raionul 
Ialoveni, Republica 
Moldova) nu 
reprezintă doar un 
protocol semnat 
cu mare fast, la 
un moment dat, 
ci reprezintă o 
legătură adevărată, 
permanentă, un 
schimb de bune 
practici şi experienţă, 
din care amândouă 
localităţile au de 
câştigat.

Carmen Istrate
Şi dacă fraţii moldo-

veni şi-au făcut un obicei 
din a veni la Buftea de Zi-
ua Naţională a României, 
buftenii au buna tradiţie, 
de acum înainte, de a-i vi-
zita, la ei acasă, la date is-
torice la fel de importante. 
Un astfel de prilej a fost 
celebrarea, pe 27 mar-
tie 2019, a 101 ani de la 
Declaraţia de Unire a Ba-
sarabiei cu România, iar 
delegaţia Primăriei Buf-
tea, condusă de primarul 
 Gheorghe Pistol, nu s-a lă-
sat nici în acest an prea 
mult aşteptată.

Oaspeţii au fost pri-
miţi cum se cuvine de pri-
marul oraşului Ialoveni, 
Sergiu Armaşu, de consi-
lierii locali şi de toţi locui-
torii. Pe parcursul a trei zi-
le, buftenii au vizitat Pri-
măria Ialoveni, Liceul Te-
oretic ”Petre Ştefănucă”, 
Şcoala Primară ”Ion 
Creangă”, Biblioteca Pu-
blică Orăşenească, Şcoala 
de Arte din localitate, 
Şcoala de Incluziune Soci-
ală sau muzeul privat de-
ţinut de Petru Costin (con-
siderat unul dintre cei mai 
împătimiţi colecţionari din 
Republica Moldova). Buf-
tenii au fost întâmpinaţi 

cu pâine şi sare, iar copiii 
au pregătit special pentru 
această vizită, momen-
te artistice cu tema Uni-
rii, spectacole cu adevărat 
deosebite. “Am simţit per-
manent căldura celor din 
Ialoveni şi aprecierea că 
suntem un partener seri-
os şi de încredere. Şi am 
constatat cât de benefice 
sunt astfel de întâlniri, unii 
dintre consilierii locali din 
Buftea fiind cadre didacti-
ce şi stabilind astfel, mai 
uşor, colaborări viitoare cu 
profesorii moldoveni, pen-
tru proiecte culturale sau 
legate de păstrarea valori-
lor şi tradiţiilor româneşti”, 
ne-a declarat, în exclusivi-
tate, Gheorghe Pistol, ca-
re ne-a dezvăluit că, pen-
tru copiii din Ialoveni, a 
comandat şi urmează să 
sosească la Buftea un tre-
nuleţ, pe care Primăria il-
foveană îl va dărui micuţi-
lor de 1 Iunie.

Pentru susţinerea pro-
iectului de înfrăţire, un de-
ziderat în care buftenii cred 
cu toată tăria, primarul ora-
şului Buftea, Gheorghe Pis-
tol, a primit din partea Pri-
măriei Ialoveni o diplomă 
de onoare, gest extrem de 
apreciat de edilul ilfovean.

Sărbătorile se petrec în familie!

Buftea și Ialoveni, împreună 
pentru celebrarea Declaraţiei de 
Unire a Basarabiei cu România  Primarii celor două oraşe 
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Bine aţi venit! La 
Şcoala Primară 
„Ion Creangă”
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Elevii Liceului Teoretic “Petre 
Ştefănucă”, alături de oficiali, la 
finalul spectacolului


