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= COMEMOR{RI =
s-au scurs ;ase s[pt[m]ni
de durere, de lacrimi, de
`ntreb[ri f[r[ r[spuns de c]nd
moartea nemiloas[ ne-a
desp[r\it de tine dragul
nostru so\ ;i tat[
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cosma gheorghe
la o v]rst[ destul de timpurie.
Te a;tept[m acas[, dar nu
vii, te strig[m dar nu ne
r[spunzi. Bunul dumnezeu
s[ `\i a;eze sufletul t[u bun `n
~mp[r[\ia raiului ;i de acolo
s[ veghezi asupra noastr[.
~ndurerata so\ie Florica
;i fiul Cosmin

gheorghe nastai
nu mai este printre noi.
sim\im c[ ne vegheaz[
mereu. dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace suflet
bun!
So\ia Sabina ;i
fiica Simona cu familia

=

Cu lacrimi `n ochi ;i cu
durere `n suﬂete ne lu[m
r[mas bun de la CORnOC
IRIna. Priveghiul are loc
azi, 8 august ora 18<00 iar
`nmorm]ntarea va avea loc
duminic[, 9 august ora
15<00 la cimitirul de l]ng[
gar[. dormi `n pace suﬂet
bl]nd!
Sora v[d. Beltechi Aurica ;i
nepoata Covaci Anca cu
familia
COndOlEan|E
= COndOlEan|E

=

suntem al[turi de ﬁnii
no;tri Virgil ;i Ioana `n
aceste momente grele de
desp[r\ire de mama lor
drag[. s[ aib[ odihn[
ve;nic[!
Fam. Emilia ;i Mircea Costin
________
aduc un ultim omagiu celui
care a fost PI:COTI
alEXandRU. Condolean\e
familiei. somn lin `n ceruri.
Familia Mariana ;i Mircea
Ardelean
________
~mp[rt[;im marea durere a
familiei greu `ncercate, `n
aceste momente de mare
durere pricinuite de trecerea
`n eternitate a celui ce a fost
so\ ;i tat[ iubitor PETRIC
FlORIn ;i transmitem
sincere condolean\e.
Familia ing. Pacurar Dumitru
________
suntem al[turi de familia
`ndoliat[ `n aceste momente
de mare durere pricinuite de
decesul celui ce a fost
PETRIC FlORIn, so\ ;i tat[
iubitor
;i
transmitem
sincere condolean\e.
Colectivul S.C Ardudana
S.R.L
________
~mp[rt[;im durerea ;i
transmitem
sincere
condolean\e
familiei
colegului nostru Fechete
Gheorghe la desp[r\irea de
mama drag[.
Colegii de la S.C Mondiala
COMEMOR{RI
= COMEMOR{RI

=

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.
anIMalE
VÂNZ{RI ANIMALE

CasEVÂNZ{RI CASE

doar amintiri dragi
`mpletite cu lacrimi de
durere au mai r[mas acum
c]nd au trecut 35 de ani de
c]nd scumpul nostru so\,
tat[ ;i bunic

dECEsE
= dECEsE

TRANSPORT TURISM

Trist[ ;i `ndurerat[ este
aceast[ zi c]nd se `mplinesc
4 ani de c]nd ne-ai p[r[sit
draga noastr[ mam[ ;i
bunic[ BOnEa IUlIana.
Bunul dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
Fiul :tefan, nora Tunde,
nepoata Laura
________
M]ine se `mplinesc 39 ani de
c]nd inima celui care a fost
dragul nostru ﬁu ;i fr[\ior
VIlI CRIsTIan -IOnEl a
`ncetat s[ mai bat[. dormi
`n pace suﬂet bl]nd.
P[rin\ii ;i surioarele
________
anun\ cu o durere mare `n
suﬂet c[ pe data de
09.08.2020 se `mpline;te un
an de la trecerea `n neﬁin\[

a celui care a fost VaRIU
PaVEl. nu te voi uita
niciodat[. dumnezeu s[ te
odihneasc[.
So\ia Viorica
________
ast[zi se `mplinesc 4 ani de
c]nd ne-ai p[r[sit fulger[tor
nE:TE IOan, tat[, socru,

l V]nd `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i gr[din[ 37 ari. (
0729.273.342
l V]nd cas[ l]ng[ T[;nad la
3,5 km. ( 0745.507.978
l V]nd cas[ `n localitatea
(
Hurezu
Mare.
0766.214.885
l V]nd cas[ cu spa\iu
comercial ;i 40 ari teren `n
Halmeu. ( 0771.616.781
l V]nd cas[ P+2, semicentral,
suprafa\[ util[ 280 mp, cu
garaj ;i curte mic[. (
0722.973.327
l V]nd cas[ Viile SM, 450
mp, teren 6000 mp. (
0770.445.190
l V]nd cas[ cu teren ;i
gr[din[ `n Hrip, comuna
P[ule;ti, la 12 km de Satu
Mare.
Informa\ii
(
0745.366.713, 0720.690.810
l V]nd cas[ `n localitatea
Beltiug. ( 0763.634.574
l V]nd cas[ cu mansard[
Noroieni. ( 0746.928.556
l V]nd cas[ `n Iojib. (
0723.546.762
Bercu Ro;u, cas[ de vacan\[ +
7 ari teren. ( 0745.600.790
l Cas[ mare, gr[din[ mare `n
comuna Apa. ( 0745.634.314
l V]nd cas[ cu etaj, central, `n
Satu Mare. ( 0726.676.660
l 10 ari + cas[ cu mansard[,
neﬁnisat[ `n interior (anexe
(
gospod[re;ti).
0742.660.464
l V]nd cas[ cu 28 ari teren la
Viile Satu Mare, pres[ struguri,
ma;in[
de
scris.
(
0722.660.483, 0723.848.453
aPaRTaMEnTE
VÂNZ{RI AP. 2 CAM.
Proprietar, v]nd apartamente
2-3 camere, bloc nou, strada
Gellert
Sandor.
(
0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro
l V]nd apartament dou[
camere
centru.
(
0749.063.949
l V]nd apartament cu 2
camere, str. Victoriei, Negre;ti
Oa;. ( 0728.754.659
l V]nd apartament 2 camere
Solidarit[\ii. ( 0757.645.875
l V]nd ap. 2 camere. (
0754.895.131

VÂNZ{RI AP. 33 CAM.
aPaRTaMEnTE
l V]nd apartament 3 camere
l]ng[
Mall
Nepi.
(
0742.013.133
aPaRTaMEnTE
VÂNZ{RI AP. 44 CAM.

bunic, frate ;i unchi.
dumnezeu s[ te odihneasc[
`n pace.
Familia
________
nimic nu poate ;terge dorul
din suﬂetele noastre acum
c]nd se `mplinesc 6
s[pt[m]ni de c]nd ne-ai
p[r[sit scumpa noastr[
so\ie, mam[, soacr[, bunic[
;i str[bunic[ FEKETE
MaRGaRETa. nu te vom
uita niciodat[.
Familia

l Central, 4 camere, bloc nou.
( 0749.089.956
l V]nd ap. 4 camere, Centru
nou. ( 0043.699.109.024.59
l V]nd apartament super, 4
camere, decomandate, 2 b[i, 2
balcoane
`n
parcarea
restaurantului
Tei.
(
0752.131.197
l V]nd ap. 4 camere, Centru
nou. ( 0043.699.109.024.59
l V]nd apartament 4 camere,
mobilat, utilat complet, bloc
izolat,
Micro
15.
(0745.616.885

l Apartament 4 camere 116
mp, etaj III< strada F[g[ra;ului,
pre\
negociabil.
(
0753.518.443
V}nZ{RI
GARSONIERE
VÂNZ{RIGaRsOnIERE
l V]nd garsonier[ Ostrovului
nr. 4, ap. 69, etaj II. (
0748.344.650
TEREnURI
VÂNZ{RI TERENURI
l V]nd 25 ari intravilan
Decebal. ( 0742.498.772
l Teren intravilan 42 ari,
M[d[ras. ( 0770.375.587
l V]nd locuri de cas[ strada
Karoly Gaspar cu utilit[\i. (
0757.781.478
l V]nd teren Viile SM, 30 ari,
zon[ lini;tit[. ( 0770.445.190
l Teren P[ule;ti. (
0745.312.597
l V]nd teren intravilan,
aprox. 30 ari, 2500 euro/ar
neg., Botiz. ( 0753.671.828
l V]nd 9,18 ha teren arabil `n
Tiream. ( 0744.327.778
l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. ( 0745.600.790

AUTOaUTO
STR{INE
V}nZ{RI
sTR{InE
l V]nd Daewoo Matiz pentru
rabla. ( 0741.766.311
l V]nd Mercedes 270 din
2000, D, stare bun[. (
0261.715.770, 0722.138.437
cump{r{ri auto
str{ine
l Cump[r ma;ini pentru
Rabla, asigur transportul ;i
radierea. ( 0757.522.410
l Cump[r autoturisme
avariate/rabla.
(
0757.747.469
~nchirieri auto
str{ine
l
Autoturisme.
0743.450.946
l
Autoturisme.
0753.939.252
l ~nchiriez ma;ini.
0740.794.370

(
(
(

V}nZ{RI dIVERsE
l V]nd lemne, de;euri,
rumegu;. ( 0745.569.712
l V]nd lemne foc. (
0742.742.696
l V]nd ro;ii de gr[din[. (
0770.385.483

VÂNZ{RI
MOBIL{
V}nZ{RI
MOBIl{
l
Scaune,
mese.
(
0745.312.597
l Mobil[ alb[ (sufragerie). (
0744.110.853
l V]nd urgent mobil[
Tineret, neuzat[< TV Sony ;i
Samsung, pre\uri convenabile.
( 0752.882.725
sPa|II
COMERCIalE
SPA|II
COMERCIALE
l ~nchiriez spa\ii pentru
birouri, Micro 16, strada
Gellert Sandor, pre\ 250 euro.
(
0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro
l Dau `n chirie spa\iu
comercial
ultracentral,
renovat.
Detalii
(
0741.610.891

l Pui, ra\e, g];te ;i curci,
precrescute `n Ciuperceni. (
0744.961.898
l Puicu\e ou[toare. (
0740.502.311, 0740.962.235
l V]nd porci 110 - 260 kg,
SM. ( 0788.949.409
(
l
V]nd
porci.
0743.597.226
l
V]nd
albine.
(
0748.078.223
l V]nd purcei cu vacinurile la
zi de 8 s[pt[m]ni. (
0745.338.852
CHIRII

CHIRII

l Chirie ap. 2 camere
Solidarit[\ii. ( 0754.791.625
l Dau `n chirie apartament
Carpa\i II. ( 0728.954.692,
0261.871.526
l Dau `n chirie apartament
dou[ camere la etajul III,
semimobilat, zona Carpa\i II,
strada Homorodului, `n fa\[ la
Unicarm, 200 euro. (
0756.559.941
l Dau `n chirie apartament
trei camere la etajul 4,
semimobilat, modiﬁcat zona
Micro 17, strada Some;ului,
220 euro. ( 0756.559.941
l ~nchiriez apartament 55 mp
`n
zon[
central[.
(
0742.013.133
l De `nchiriat birouri,
depozite, spa\ii comerciale. (
0744.523.156
l ~nchiriez garsonier[ Clo;ca.
( 0770.375.587

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

CUMP{R FieR VeCHi,
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{,
PVC - TeRMOPan,
aCUMULaTORi aUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274
cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de
carton, ambalaje.

sC FEROMETal sRl
str. magnolia, nr. 40, nr. 53
negre;ti-oa;, str. victoriei, nr. 3 D
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,
0757.162.033

Cump[r ﬁer vechi ;i neferoase,
acumulatoare auto, transport
gratuit, plata pe loc. (
0730.444.660
l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685
l Cump[r pene vechi/noi. (
0753.500.698
l Cump[r cas[ `n Satu Mare
mal drept Some;. (
0745.507.978
l Cump[r garsonier[ prefer
zona Micro 14, Clo;ca,
Burdea, Micro 16. (
0770.443.741
l Colec\ionar din str[in[tate
cump[r< antice, picturi,
argint[rie, penduli, c[r\i ;i
ilustrate dinainte de 1945. (
0741.986.855
l Cump[r apartament 2
camere `n SM `n zonele Micro
15, 16, 17, etaj 1, 2 sau parter.
( 0749.530.798

l Cump[r/`nchiriez spa\iu
locuibil nemobilat< camer[,
buc[t[rie,
baie.
(
0770.912.887
COnTaCTE
InTIME
CONTACTE
INTIME
l Brunet[. ( 0755.733.859

PREST{RI
SERVICII
PREsT{RI
sERVICII
(
l
Forez
f]nt]ni.
0742.235.813
l Execut[m cabane lemn,
(
terase,
foi;oare.
0751.242.990
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat la domiciliu. Ofer
garan\ie. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l Execut case de la A la Z,
ﬁnisaje,
gresie,
faian\[,
parchet, rigips, vopsit, tencuit,
montat u;i, geamuri. (
0754.609.906
l Renov[ri apartamente-case
de la A-Z. ( 0754.513.544
:ape, ;lefuit de ;ape, garduri,
fa\ade, tencuieli, ﬁnisaje,
betoane. ( 0749.453.599
(
l
Electrician.
0741.761.228
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii, P+M, 200
mp, 43.000 euro + lucr[ri `n
(
construc\ii
A/Z.
0747.683.513, 0753.886.891
l Execut lucr[ri universale
construc\ii. ( 0752.990.005
l
Execut[m
jgheaburi,
burlane, acoperi;uri \igl[
metalic[, repara\ii urgente. (
0755.476.108
l Ferestre-u;i la comand[,
Cuza
Vod[
10.
(
0746.987.480
l Execut[m lucr[ri de
construc\ii<
interioareexterioare. ( 0742.704.507
l Zugrav. ( 0757.217.206
l Repara\ii instala\ii ap[,
canalizare. ( 0759.870.687
(
l
Electrician.
0743.943.326

TRANSPORT
TURISM
TRansPORT
TURIsM
l Transport persoane Austria.
( 0740.794.370
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (
0743.488.272
l Transport locuri `nguste 37 mc nisip, balast, p[m]nt,
moloz. ( 0755.671.938
Balastru 150
0747.372.280

ron.

(

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-20
mc. ( 0745.203.220
l Transport nisip, balastru,
moloz. ( 0741.077.706
l Transport nisip, balast,
moloz, lemne de foc. (
0754.895.771
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angaj[m `ngrijitor
gospodărie!
se ofer[ cazare,
telefon de serviciu ;i
salariu negociabil
`n func\ie de aptitudini.
informa\ii la 0745360268
Restaurant angajeaz[ osp[tar.
0740.872.122,
(
0744.165.430
l Angajez ;ofer taxi. (
0740.794.370
l Angaj[m electrician `n
construc\ii. ( 0766.338.764
l C[ut[m electrotehnist cu
experien\[. Cerin\e< permis de
conducere cat. B, salariu
motivant. Pentru cei interesa\i
s[ sune ( 0726.730.130
l Angajez personal sp[l[torie
auto. ( 0740.617.356
l Me;ter, caut ajutor la
montat marmur[ ;i granit. (
0741.355.139
l Angaj[m electromecanic
automatiz[ri sau electrician
pentru `ntre\inere ;i repara\ii.
Detalii la ( 0744.785.206
Angajez
muncitor
`n
construc\ii, banii `n ﬁecare
sear[. ( 0747.683.513
l Angajez t]mplar universal
cu sau f[r[ experien\[, zona
str. Aurel Vlaicu. (
0743.825.393
l C[ut[m persoan[ pentru
`ngrijirea unei b[tr]ne `n
localitatea
T]r;ol\.
(
0033.630.004.065
l Angaj[m muncitori `n
brut[rie. Inf ( 0261.716.020
Comcas angajeaz[ casier[.
Informa\ii la ( 0261.711.535,
CV la adresa oﬃce@comcas.ro

l
Transport
persoane
Austria-Germania, adres[. (
0745.241.118
Transport basculabil 3 mc,
nisip, balastru, diverse. (
0742.567.167

OFERTE
SERVICIU
OFERTE
sERVICIU
Fabrica de mobil[ din Culciu
Mare angajeaz[ t]mplari cu
experien\[. Asigur transport.
0753.267.154,
(
0744.330.875, 0754.682.235
l Sp[l[torie profesional[ de
covoare angajeaz[ personal
b[rba\i. ( 0742.183.607
Firm[ nou[ angajeaz[ 100
muncitori<
confec\ionere,
tapi\eri, operator CNC,
muncitori necaliﬁca\i. (
0732.143.063, salariu foarte
atractiv,
bonusuri
de
performan\[ ;i decontarea
transportului.
Locul
de
munc[< strada Oituz nr. 4, Satu
Mare

Restaurant angajeaz[ buc[tar
;i ajutor buc[tar, oferim
transport
persoanelor
interesate din afara localit[\ii.
( 0740.872.122
l Caut muncitori `n ﬁnisare.
( 0748.333.872
l Cofet[rie angajeaz[ doamn[
la preparare cl[tite. (
0746.369.565
Angajez fat[ t]n[r[ pentru
salon coafur[ cu sau f[r[
experien\[, zona Titulescu. (
0746.435.285
l Firm[ de instala\ii
angajeaz[ instalatori ap[/gaz.
( 0753.405.254
l Vitabene Huber Austria
ofer[ locuri de munc[ `ngrijire
la domiciliu `n Austria. Oferim
cursuri de preg[tire. (
0740.077.491
Angaj[m camerist[ hotel,
buc[tar. ( 0743.480.852
Angaj[m
buc[tar.
0744.813.632

(

l Caut femeie pentru `ngrijire
bolnav, la 65 km de Satu Mare.
( 0740.056.302
Societate din Negre;ti-Oa;
angajeaz[ ;oferi profesioni;ti,
mecanici deserven\i utilaje. (
0748.485.678
l Angajez buc[tar, ajutor
buc[tar. ( 0746.227.601
l Angaj[m femeie de serviciu,
asocia\ia de locatari Milcov 1,
T2. ( 0742.574.975
Angaj[m contabil[ pentru
eviden\[
primar[.
(
0744.513.541
l Angaj[m brutari ;i ajutor
patiseri ;i cofetar[. (
0744.513.541
l Angaj[m casier[ ;i
v]nz[toare. ( 0744.513.541
l
Leb[da
angajeaz[
stivuitorist cu atestat (
0742.731.151
l Angaj[m gestionari depozit
b[uturi, ambalator produse.
( 0744.513.541

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
1

2

3 2 9 6

8 4
Jocul nr. 3281

scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 `n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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Solu\ia la jocul nr. 3280
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Producţiile bune şi foarte bune din Rusia
conduc la scăderea preţului grâului
Presa de specialitate, în
miez de vară, la ﬁnalizarea
recoltării
majorităţii
culturilor de toamnă, face
analize privind evoluţia
cererii de cereale şi a
pe
piaţa
preţurilor
internaţională.
Ca o primă concluzie,
producţiile bune şi foarte bune
de grâu din Rusia conduc la
scăderi de preţuri, în vreme ce
la porumb, aﬂat în plină fază
de dezvoltare, preţurile au
uşoară tendinţă de creştere. Pe
producţii bune şi foarte bune
se scontează şi la soia, mai ales
dacă vor ﬁ precipitaţii în
perioada următoare.

Piața Europeană
Piețele americane continuă
să facă presiune asupra
sectorului culturilor cerealiere,
ceea ce la rândul său duce la o
scădere a prețurilor pentru
grâu la Euronext. La moment,
acestea au ajuns la cel mai
scăzut nivel din ultima lună, în
jur de 180 de euro per tonă.
Potrivit analizei Agritel, un
alt motiv al modiﬁcării
prețurilor este recolta mai
mare prezentată de Rusia.
Conform estimărilor, aceasta
ar trebui să compenseze
recolta slabă din Europa, care
a scăzut brusc față de anul
trecut. Producția de grâu în
Franța este estimată de Agritel
la doar 29,2 milioane de tone,
în timp ce recolta în România
este catastrofală< potrivit
Ministerului Agriculturii din
România, aceasta se ridică la
doar 5,5 milioane de tone. În
prezent, comercianții ignoră
acești factori.
Totuși, producătorii sunt
îndemnați să analizeze bine
piața pentru „a prinde”
perioada în care prețurile sunt
mai bune, în condițiile în care
ﬂuctuații de preț sunt
înregistrate destul de des, iar
recoltele mai mici pe piața
internă ar putea inﬂuența
prețul.
Egiptul proﬁtă de această
scădere a prețurilor pentru a
lansa o nouă ofertă pentru
grâu. Având în vedere

competitivitatea actuală a
grâului din Marea Neagră, este
foarte probabil ca această
origine să ﬁe din nou
câștigătoare. Nivelul ridicat al
euro față de dolar rămâne a ﬁ
un alt factor negativ pentru
reușita vânzărilor din Franța.
Euro se tranzacționează la
1,1820 dolari în această
perioadă.
Pe piața internațională,
ailanda a anunțat o licitație
achiziționarea
a
pentru
192.600 t grâu pentru furaj de
orice origine și 107.700 t orz
pentru furaj din Australia.
Iordania vrea să cumpere
120.000 de tone de grâu.
Deﬁcitul persistent de
umiditate din Franța continuă
să sprijine prețurile pentru
porumb, în ciuda perspectivei
recoltelor înalte în Ucraina și
Statele Unite.
Rapița
continuă
să
beneﬁcieze de piața puternică
a uleiului de palmier și de
creșterea prețurilor pentru
biodiesel pe măsură ce
legislația Fame-10 se modiﬁcă.
Piața sUa
Toate prețurile au scăzut
brusc joi, 6 august, la bursa din
Chicago, deoarece vremea
bună favorizează dezvoltarea
culturilor de soia și porumb.
La rândul lor, prețurile grâului
din SUA rămân sub presiune
din
cauza
indicatorilor
dezamăgitori ai activității de
export. Ratingul stării culturii
de soia (73% din semănături

sunt apreciate ca bune până la
excelente) prezentat luni, 3
august, sugerează o recoltă
record ce ar putea ﬁ obținută.
De asemenea, porumbul
beneﬁciază de precipitații în
ultimele zile în perioada de
înﬂorire, fază critică pentru
apă.
Prețurile porumbului și
soia testează noi valori la
CBOT.
Fondurile de joi, 6 august,
au fost neto-vânzători ai
32.500 loturi de porumb,
12.000 loturi de soia și 10.500
loturi de grâu.

Piața Mării negre
Asociația Producătorilor
de cereale din Ucraina
prognozează ca producția
tuturor culturilor din țară să ﬁe
de 100 de milioane de tone, iar
volumul exportului de circa 61
de milioane de tone.
Potrivit acesteia, vor ﬁ
obținute recolte mai bune
decât estimările inițiale pentru
orz și porumb. Producția de
orz a fost revizuită – de la 7,6
milioane tone la 8,2 milioane
tone, cu un potențial de export
de 4,2 milioane tone. Se
preconizează că producția de
porumb va atinge un record de
38,9 milioane de tone, sporind
potențialul de export până la
33 de milioane de tone.
Prognoza producției de grâu
este de 26,8 milioane de tone,
cu un potențial de export de 18
milioane de tone.
Ioan a.

Românii, puşi faţă în faţă cu deşeurile care
pun în pericol viaţa animalelor acvatice
Asociaţia Act for Tomorrow
anunță că poluarea cu deşeuri a
Dunării şi a Mării Negre este
una dintre cele mai puternice
ameninţări care pune în pericol
viaţa animalelor acvatice din
apele României, dar şi sănătatea
noastră.
1 milion de păsări marine şi
100.000 de mamifere marine,
peşti, ţestoase mor în ﬁecare an
doar din cauza deşeurilor de
plastic, iar 40% din speciile
existente de balene, delﬁni şi
marsuini, toate speciile de
ţestoase marine şi aproximativ
36% din speciile de păsări
marine au ingerat deşeuri de
plastic, crezând că sunt hrană,
conform datelor publicate de
Organizaţia Naţiunilor Unite şi
de Agenţia Europeană de
Mediu.
Pentru a atrage atenţia
asupra acestui pericol, Asociaţia
Act for Tomorrow şi un magazin
din țară au lansat campania de
conştientizare
împotriva

poluării cu deşeuri a apelor din
România “Faţă în faţă cu
deşeurile din ape”, prin care
românii sunt puşi faţă în faţă cu
deşeurile care pun în pericol
vieţile animalelor acvatice.
Prin această campanie,
oamenii sunt îndemnaţi să
spună “Stop deşeurilor din
Ape!”, ﬁind ajutaţi de imaginile
cu puternic impact vizual, care
pun în oglindă cele mai
importante specii de animale
acvatice sau protejate din Marea
Neagră, Dunăre şi Dobrogea, cu
cele mai întâlnite deşeuri din
ape.
Conceptul
general
al
campaniei are în centru o
paralelă între durata medie de
viaţă a animalelor şi cea a
deşeurilor, privite în oglindă.
Acesta subliniază faptul că
atunci când ne privim în oglindă
vedem cea mai bună versiune a
noastră, dar dacă un animal
marin s-ar putea oglindi în apă
ar vedea bucăţi din deşeuri, care

rezistă mult timp după
terminarea vieţii acestuia.
Campania lansată în cadrul
programului „Acţionăm pentru
Ape – A.P.A”, iniţiat de Asociaţia
Act for Tomorrow constă în 11
materiale vizuale, primele 10
ilustrând o paralelă între durata
medie de viaţă a animalelor şi
cea a deşeurilor, privite în
oglindă. Ultimul aﬁş are în
centrul său omul, oglindit în
suma deşeurilor prezentate în
primele 10 materiale. Astfel,
oricine priveşte aceste materiale
vizuale poate conştientiza faptul
că odată ajunse în natură,
deşeurile nu dispar, ci rămân în
ﬂuvii, mări şi oceane până la 500
de ani după dispariţia
animalelor şi a omului.
Pe lângă diseminarea
materialelor în mediul online, se
vor organiza în perioada 7
august - 20 septembrie o
caravană de informare şi
educare pe litoral.

