
Statele Unite nu trebuie s[ permit[
armatei chineze s[ izoleze Insula Taiwan,
spune pre;edintele Camerei
Reprezentan\ilor, Nancy Pelosi. 

“Nu putem s[ permitem
Administra\iei chineze s[ izoleze
Taiwanul. Nu vor putea s[ decid[ cine
poate merge ̀ n Taiwan”, a declarat Nancy

Pelosi, `ntr-un interviu acordat postului
NBC News, conform Reuters. 

Dup[ vizita lui Pelosi `n Taiwan,
China a declan;at o serie de exerci\ii
militare  ̀ n Str]mtoarea Taiwan, trec]nd
`n mod repetat linia de demarca\ie
neoficial[. Ministrul taiwanez de externe
Joseph Wu a declarat c[ China preg[te;te

o invazie pe insul[. "China utilizează
exerciţiile pentru a pregăti o invazie în
Taiwan", a insistat Wu, lansând un apel la
sprijin internaţional pentru a "proteja
pacea şi stabilitatea în Strâmtoarea
Taiwan". Declara\ia intervine pe fondul
escalad[rii tensiunilor militare dup[
prelungirea exerci\iilor chineze.
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Directorul Casei de Pensii Satu Mare ofer[ explica\ii pensionarilor

Luni, 8 august, polițiștii din cadrul Secției
Poliție Rurală Satu Mare au desfășurat, pe raza
localității Ciuperceni, activități de verificare în
trafic a stării tehnice a autovehiculelor care au
tranzitat acel sector de drum.

În acest sens, s-a procedat la oprirea în trafic
a peste 20 de autovehicule și legitimarea a peste
25 de persoane. În urma activităților întreprinse,
polițiștii au aplicat 15 sancțiuni
contravenționale, în valoare de 4.500 de lei,
luând totodată măsura complementară de
reținere a 4 certificate de înmatriculare. 

Mașini defecte 
la Ciuperceni

Taiwanul cere sprijin interna\ional pentru a proteja pacea

Ce se ̀ nt]mpl[ cu pensionarii s[tm[reni
care n-au primit voucherele sociale?

Anul XXX Nr. 8826 MIERCURI, 10 august 2022 3 lei

Editorial

D. P[curaru
       S-ar părea că embargoul împotriva Federației
Ruse nu funcționează așa cum au decis guvernele
țărilor NATO și UE. Germania, Italia, ca și România
și alte țări, continuă să importe petrol, gaze și alte
produse rusești. După ce s-a constatat că în bună
parte sancțiunile se întorc împotriva celor care le
aplică, fiecare țară și-a făcut propria strategie. Adică
s-a procedat ca în pandemie, fiecare guvern cu
socoteala lui, fiecare cu prețurile lui la vaccin, la
măști, fiecare impunând ce restricții a vrut, fiecare
luând măsurile de relaxare dorite.

Economia bate 
democrația

Aproape 2.500.000 de rom]ni au primit cardurile sociale

În 8 august, în jurul orelor 12.00, polițiștii
din cadrul Formațiunii Rutiere Tășnad, în timp
ce desfășurau activități specifice de supraveghere
a traficului rutier, au efectuat semnale de oprire
unui conducător auto, pe raza localității Blaja.

Polițiștii au identificat la volanul
autoturismului un bărbat de 61 de ani, din
județul Cluj care, fiind testat cu aparatul etilotest,
a prezentat o concentrație alcoolică de 0,57 mg/l
alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la unitatea
spitalicească în vederea prelevării de mostre
biologice pentru stabilirea cu exactitate a unei
eventuale alcoolemii. În cauză, se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
sau a altor substanțe.

Clujean prins beat 
la volan în Satu Mare

Economic
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Eveniment

Guvernatorul 
BNR se aşteaptă 
la o creştere 
economică  

~n 2 ani ;i 
jum[tate 
de pandemie au 
murit 66.236 
de rom]ni care 
aveau ;i COVID

În 8 august, polițiștii din cadrul Secției
Poliție Rurală Carei au fost sesizați prin apelul
unic de urgență 112 despre faptul că, în incinta
unui imobil situat pe raza localității Moin, ar
fi izbucnit un scandal.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că
aspectele sesizate se confirmă. Astfel, pe fondul
unor neînțelegeri în familie, un bărbat de 55 de
ani, din Moin, și-ar fi agresat fizic fiica, în vârstă
de 19 ani, nefiind pentru prima dată când
manifestă un astfel de comportament.   

Pe numele bărbatului de 55 de ani a fost
emis un ordin de protecție provizoriu.

Totodată, polițiștii efectuează verificări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în
familie.

Moin< Un tată de
55 de ani și-a agresat
fiica de 19 ani

Cel puţin peste 30.000 de familii de
albine identificate în cadrul stupinelor
din judeţul Satu Mare reprezintă o
picătură în oceanul naţional.
Proprietarii acestor familii de albine
sunt reuniţi în mai multe asociaţii,
inclusiv în producţie ecologică şi
tradiţională.

Sezonul 2022 nu a fost pentru
stuparii sătmăreni unul foarte bun.

Mierea va fi
mai pu\in[ 
;i mai scump[

Am[nunte, pag. 4 Continuare `n pagina 2
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CFR Cluj ;i Rapid conduc
Superliga Rom]niei
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Ciolacu amenin\[ PNL 
cu alegeri anticipate?

Satu Mare

Politic, pag. 2

      Casa Jude\ean[ de Pensii
Satu Mare informeaz[
pensionarii c[ voucherele
sociale sunt emise de c[tre
Ministerul Investi\ii lor ;i
Proiectelor Europene ;i
distribuite de Po;ta Rom]n[, iar
`n cazul `n care nu le-au primit
de;i sunt ̀ n drept sunt ruga\i s[
se adreseze celui mai apropiat
oficiu po;tal.  
      Există posibilitatea ca
persoanele omise, aflate în
drept, să le primească în
următoarele tranșe, spune
directorul executiv al Casei de
Pensii,  Cristian Soponoș,
potrivit unui comunicat de
pres[.  Cea de-a doua tran;[
cuprinde 150.000 de beneficiari
`n plus fa\[ de cei 2.480.613.
Noii beneficiari vor primi
cardurile p]n[ pe 3 septembrie,
iar `n 8 septembrie toate
cardurile valide vor fi alimentate
cu a doua din cele patru tran;e
`n valoare de c]te 250 de lei,
informeaz[ Ministerul
Investi\ii lor ;i Proiectelor
Europene. 
      Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene a informat
s[pt[m]na trecut[ c[ a fost
`ncheiat[ emiterea ;i
distribuirea cardurilor aferente
primei etape a Programului
“Sprijin pentru Rom]nia”. 

Continuare `n pagina 6
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      Dac[ nu se realizeaz[ rotativa
premierilor, alt[ variant[ dec]t
alegerile anticipate nu exist[, spune
pre;edintele PSD, Marcel Ciolacu. 

       De;i rocada fun\iilor `n guvern ar
urma s[ aib[ loc abia `n mai 2023,
subiectul a `ncins ;i mai mult spiritele `n
coali\ia de guvernare. 
       Liderul social democra\ilor s-a referit
mar\i ;i la remaniarea guvernamental[,
dar ;i la compensarea pre\urilor la
energie. 

Ciolacu< Dacă nu se face 
această rotativă, altă variantă 
decât anticipatele nu există

       Mar\i, `ntrebat dac[ PSD va da
premierul `n luna mai a anului viitor,
Marcel Ciolacu a r[spuns< Categoric. 
       “Haideţi să nu comentez cum se
trezeşte vreunul pe plajă şi să dea el vreo
ştire la televiziuni. Protocolul este clar.
Dacă nu se face această rotativă, altă
variantă decât alegeri anticipate nu există”,
a spus pre;edintele PSD Marcel Ciolacu. 
Reacţie vine şi în contextul în care liderul
PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru a
declarat c[ a schimba un premier cu un

an înainte de alegeri, când ai război la
graniţe, nu ar fi un semnal bun.
       Muraru a fost contrazis de propriii
colegi de partid. A reac\ionat purt[torul
de cuv]nt al PNL, Ionu\ Stroe, dar ;i
pre;edintele interimar al Senatului,
liberala Alina Gorghiu. 
       ~ntrebat dac[ ̀ ;i dore;te s[ fie premier
din prim[vara anului viitor, Marcel
Ciolacu a spus< “E o onoare s[ fii premier,
nu e pe dorin\[. Dorin\a mea \ine de votul
colegilor mei. Dac[ colegii mei vor
considera c[ eu sunt cea mai potrivit[
persoan[ s[ ̀ i reprezint ca prim-ministru,
eu am s[ fiu.”
       Cu privire la remanierea
guvernamental[, Marcel Ciolacu a spus
c[ va exista o discu\ie aplicat[ `n acest
sens ̀ n coali\ie.  „Sunt ferm convins că se
va face la un moment dat o remaniere.
Asta a fost discuţia de acum o lună, o să
avem o discuţie mai aplicată în interiorul
coaliţiei. Nu vreau să am o discuţie
punctuală despre cineva anume. Mi se
pare corect întâi să discut cu premierul şi
pe urmă cu colegii mei. Nu vin aceste
veşti la televizor date de cineva. Cred că
un Guvern funcţionează şi cu remanieri,”
a ad[ugat Ciolacu. 
       Întrebat dacă ministrul Energiei
Virgil Popescu e vizat de remaniere,

Ciolacu a răspuns< „La fel cum m-am
abţinut şi în ceea ce priveşte pe domnul
ministru Dîncu, lăsaţi-mă să avem aceeaşi
abordare corectă, în interiorul coaliţiei”.

Ciolacu< Nu putem aloca 3% 
din PIB speculei, din energie

       Liderul social democrat spune c[ nu
se mai poate continua pe o perioadă lungă
de timp cu ordonanţa de urgenţă privind
preţurile la energie şi trebuie luate măsuri
distincte.
       "Am văzut şi ieşirea guvernatorului
Băncii Naţionale care a zis un lucru cât
se poate de corect - cea mai mare parte a
inflaţiei a venit din preţul care a explodat
în energie, mi se pare că peste 52% din
componenţa inflaţiei. (...) Dacă la gaze
suntem aproape acoperiţi cu consumul
şi prin deschiderea unor noi capacităţi
(...), la energie electrică suntem
descoperiţi cu aproape 15%, nu
producem cu 15% faţă de cât consumăm.
(...) Nu se mai poate continua o perioadă
lungă pe această ordonanţă de urgenţă şi
în acest moment există 2-3 variante pe
care o să le discutăm în coaliţie. Nu putem
aloca 3% din PIB speculei, fiindcă este o
speculă, din energie. Această compensare

trebuia să fie pe o perioadă limitată", a
spus Ciolacu.
       El spune c[ este nevoie de o
reglementare a pre\urilor la energie. "Noi
am mai făcut o tâmpenie, s-a vândut
energia pe anul acesta. Dacă vorbim de o
semireglementare, cel puţin pe zona
casnică, aici nu mi-aş dori să ajungem la
un conflict în interiorul coaliţiei, trebuie
pe zona casnică o reglementare a preţului,
mai ales că putem acoperi prin producţia
proprie, unde statul e majoritar în aceste
companii. Am văzut resursa bugetară, e
2 miliarde până la 3 miliarde către
Ministerul Energiei, fiindcă aşa au fost
făcute socotelile la începutul anului. Am
vândut energia cu 3-400 de lei şi acum se
vinde cu 2.000-3.000", a susţinut Ciolacu.
El a ad[ugat c[ trebuie venit foarte rapid
cu abordări punctuale pe fiecare
domeniu. 
       "Avem trei soluţii pe care vrem să le
detaliem în şedinţa de coaliţie. (...) Până
în 1 septembrie trebuie luată această
hotărâre şi făcute actele normative pe
fiecare domeniu în parte", a afirmat
liderul PSD.
       Ciolacu spune c[ Ministerul Energiei
trebuie s[ vin[ rapid cu solu\ii pentru
zona energiei, solu\ii predictibile pe o
perioad[ mai lung[ de timp. 
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       În cazul sancțiunilor împotriva
Rusiei se pare că  SUA a avut cel mai
puțin de suferit. Faptul că dolarul s-a
apreciat până la nivelul euro, spune mult
despre strategia americanilor.
       Exporturile de gaz lichefiat american
menit să înlocuiască gazul rusesc aduc
un profit frumos exportatorului, în timp
ce importatorul trebuie să facă investiții
serioase. Că este adevărat că Statele Unite
au scăpat de un armament vechi de peste
40 de ani, pe care l-au trimis în Ucraina
sau l-au vândut altor țări este un subiect
sensibil. Dacă ar fi adevărat ar rezulta că
americanii au avut un interes economico-
strategic de a alimenta conflictul ruso-
ucrainean.  Ceea ce se poate constata
după 170 de zile de la izbucnirea
războiului este că toată lumea are de
pierdut, unii mai mult, alții mai puțin. 
       Pierderile și câștigurile SUA sunt
greu de cuantificat. La fel și ale Rusiei.
Scapă de sub orice control și pierderile și
câștigurile Chinei. Cifrele avansate
trebuie puse în relație cu forța financiară
a celor trei mari puteri economice și
militare.  A pune la îndoială forța Rusiei
după aproape șase luni de la declanșarea
războiului este doar un exercițiu politic.
Criza energetică, criza gazelor și

petrolului, sunt dovezi indubitabile că
Rusia nu este o țară oarecare. 
       În numele democrației, al dreptului
fiecărei țări la autodeterminare, făcând
apel la integritatea și securitatea
teritorială, președintele Zelenski a reușit
să facă din țara lui centrul lumii, sau
buricul pământului, cum se zice.
       Din punct de vedere militar, în
concepția NATO, a devenit clară
importanța geo-strategică reprezentată
de Ucraina. În ciuda interesului major al
fiecărei țări privind securitatea națională,
a respectării valorilor democratice, sunt
suficiente semnale că, totuși, economia
bate democrația.  Ungaria și-a exprimat
pe față opțiunea pentru păstrarea
relațiilor comerciale cu Rusia. Germania
s-a arătat dispusă să respecte sancțiunile,
dar a făcut tot felul de manevre cerând
timp pentru adoptarea unor soluții
alternative. Italia a continuat să importe
petrol rusesc ca înainte de criza
ucraineană. 
       În aceste condiții se pune întrebarea
cui folosește acest război? Dacă toată
lumea pierde și nu există niciun câștigător
de ce nu i se pune capăt războiului? Sau
există câștigători ascunși, alții decât țările?  
       În pandemie toate țările au avut de
pierdut, dar au existat entități

economico-financiare care au câștigat
miliarde de dolari sau euro. Au existat
firme din România care, la fel ca firme
din alte țări, au înregistrat pe marginea
pandemiei, pe spinarea cetățenilor, în
detrimentul statului, profituri uriașe.
Fenomenul se repetă pe marginea
războiului. 
       Întrebarea este cum va ieși România
din această criză, slăbită sau mai
puternică?  Sunt politicieni care spun că
trebuie să profităm de situație și să facem
un salt înainte din punct de vedere
economic. 
       Profitând de război, România ar
putea forța acceptarea ei în Spațiul
Schengen. Îi revine președintelui sarcina
de a face toate diligențele pe lângă
instituțiile europene, să-și folosească
abilitățile și relațiile personale pentru
atingerea acestui deziderat major. 
       Ca partener militar important al SUA
în regiune, ar fi momentul să cerem
ridicarea vizelor pentru cetățenii românii. 
       Sunt multe alte lucruri care se pot
grăbi profitând de situația din regiune,
de situația internațională.
       Până una alta putem trage concluzia
că, totutși, economia bate democrația?
Evident, da. Vom vedea ce va fi mai
departe. 

Editorial

       USR `l acuz[ pe ministrul S[n[t[\ii,
Alexandru Rafila c[ prin declara\ia
privind pastilele de iod a sem[nat panic[
`n r]ndul rom]nilor, decredibilizeaz[
sitemul de s[n[tate ;i `ngreuneaz[ sau
chiar blocheaz[ activitatea  medicilor de
familie. 
       Ministrul Sănătății îngreunează sau
chiar blochează activitatea medicilor de
familie și accentuează riscurile pentru
pacienții cu probleme curente de
sănătate, care se vor confrunta cu timpi
mai mari de așteptare până vor beneficia
de consultație, se arat[ ̀ ntr-un comunicat
de pres[ al USR.  “Așa arată
decredibilizarea sistemului de sănătate
din România. Să cumperi în primăvară
30 de milioane de pastile de iod, să o dai
până în vară din colț în bară, iar într-o
zi de luni să dai alertă ca «românii să se

prezinte repede la medicul de familie
pentru a lua rețeta». Fără discuții
prealabile cu medicii, fără campanii de
informare. Bravo, domule ministru! Sper
doar că oamenii nu își vor administra
pastilele imediat după ce intră în posesia
lor. La o mai bună comunicare din partea
Ministerului am renunțat să mai sper”,
declară deputatul USR Adrian Wiener.  
Deputatul USR Diana Stoica  spune c[
ministrul Rafila a ie;it cu o declara\ie
neinspirat[ ;i a creat panic[ general[. 
       “USR îi atrage atenția ministrului
Alexandru Rafila că are rolul de a asigura
buna funcționare a sistemului de sănătate
și că în niciun caz nu trebuie să
îngreuneze activitatea medicilor de
familie și, implicit, viața bolnavilor care
au nevoie de consultații,” mai precizeaz[
sursa citat[.

USR< Rafila creeaz[ panic[ ;i blocheaz[ 
activitatea medicilor de familie 

D. P[curaru

       Rectificarea bugetar[ este finalizat[
;i este una pozitiv[, spune pre;edintele
PSD Marcel Ciolacu. Acesta a ad[ugat
c[ se a;teapt[ ̀ nchiderea zonei cu energie. 
       „Este gata rectificarea. Aşteptăm să
închidem întâi zona cu energia. Nu poţi
da rectificarea chiar dacă e pozitivă, până
nu ai legislaţia secundară pe energie. Sunt
ferm convins că vom avea un buget foarte
bun. Nu arată rău cifrele. M-am uitat şi
la finanţe şi la încasări. Trebuie văzută o
abordare foarte clară, ştiţi bine câte
investiţii sunt în derulare în România,
pe PNRR, pe Anghel Saligny. Trebuie
făcută o analiză foarte clară a forţei de
muncă pe care o poate atrage România
din exterior şi o analiză astfel încât să fie
un echilibru între privat şi buget”, a
declarat mar\i Marcel Ciolacu.  
       Cu privire la faptul c[ nu toate

ministerele au redus cheltuielile cu 10%,
liderul PSD a spus c[ va avea o discu\ie
cu ministrul Finan\elor. „După o discuţie
pe care o să o am cu ministrul de Finanţe,
stau şi vă răspund. 
       În cazul în care un ministru şi-a
asumat investiţii şi nu le poate face, va
avea o evaluare pentru a vedea
capacitatea de a mai fi ministru”, a spus
Ciolacu. S]mb[t[, premierul Nicolae
Ciucă a anun\at c[ rectificarea bugetară
va fi pusă în transparenţă de către
Ministerul Finanţelor undeva în cursul
săptămânii viitoare. Despre reducerile
cheltuielilor cu 10%, ministrul
Finanţelor, Adrian Câciu declara pe 27
iunie că vor fi ministere care vor reduce
cu mai mult de 10% şi nu neapărat pe
capitolul bunuri şi servicii, dar fără a
afecta capitolul de investiţii.

Rectificarea bugetar[ ̀ nt]rzie din 
cauza `nchiderii zonei energiei 

       ~ntr-un mesaj transmis la moartea
academicianului Vasile Tărâţeanu,
ministrul de Externe Bogdan Aurescu a
subliniat c[ este o veste care `n
`ndurereaz[ at]t pe rom]ni c]t ;i pe
ucraineni. "Am aflat cu profundă
întristare vestea trecerii în nefiinţă, la 8
august 2022, a scriitorului şi
academicianului Vasile Tărâţeanu,
personalitate culturală marcantă a
comunităţii româneşti din Ucraina. Este
o veste care îndurerează în egală măsură
pe toţi cei care, în România sau în
Ucraina, au rezonat cu spiritul său poetic
viu şi profund, cu eforturile sale rodnice
pentru afirmarea spiritualităţii româneşti,
precum şi cu activitatea sa neobosită în
slujba comunităţii româneşti din Ucraina
şi a promovării aspiraţiilor şi drepturilor
fireşti ale acesteia. În aceste clipe grele
transmit întreaga mea compasiune şi
sincerele mele condoleanţe familiei
îndoliate", a transmis ministrul Aurescu,
potrivit MAE.
       Potrivit lui Aurescu, Tărâţeanu a fost,
"o voce angajată, puternică şi respectată
în sprijinul românilor din Ucraina.” A
fost iniţiator şi susţinător a nenumărate
proiecte menite să păstreze şi să dezvolte
identitatea culturală şi lingvistică a
românilor din regiunea Cernăuţi.

Condolean\e 
la moartea 
lui T[r]\eanu

Pre;edintele PSD, Marcel Ciolacu 
amenin\[ PNL cu alegeri anticipate
Liderul social democra\ilor< Se va face la un moment dat o remaniere

Economia bate democrația

      Rom]nia s-a
`mprumutat cu 5 miliarde
de lei `ntr-o singur[ zi,
spune preşedintele USR
Cătălin Drulă, care afirmă
c[ "dimensiunea
dezastrului e acoperită prin
măsluirea cifrelor şi prin
datorii şi arierate". "
      "5 miliarde de lei s-a
împrumutat România ieri prin titluri de stat. 5
miliarde de lei într-o singură zi. Şi nu e niciun
semn că iresponsabilii de la guvernare s-ar opri.
În propunerea de rectificare publicată ieri vedem
cum la Ministerul Energiei s-au cerut 30 de
miliarde de lei (2,2% PIB) pentru acoperirea
compensării facturilor la energie, dar s-au dat
doar 2,5 mld de lei. Pentru PNDL3 (Saligny),
din cele 65 de miliarde de lei ale măreţului
program, nu s-a alocat mai nimic. 
      La Min. Dezvoltării abia au primit la
rectificare 0,7 mld lei. Pentru că n-au de unde,
e o minciună ca toate promisiunile lor", afirmă
Drulă, marţi, într-o postare pe Facebook.
      El susţine că "deocamdată dimensiunea
dezastrului e acoperită prin măsluirea cifrelor
şi prin datorii şi arierate".
      "Nu va mai dura mult însă şi de asta se invită
unii pe alţii să guverneze de la anul. Soluţia?
Soluţia e responsabilitate fiscală. Reducerea
cheltuielilor statului, restructurare, eficientizare.
Cuvinte străine partidelor fabrici-de-pile.
Petrecerea pe pastile a PNL şi PSD se va termina
într-un singur fel, previzibil< la spitalul FMI, cu
România pe aparate", conchide el.

Drul[, despre 
`mprumuturi

      ~n weekend, premierul ungar Viktor
Orban, aflat în vacanţă pe litoralul croat, a fost
salvat de un jurnalist local. Premierul Orban
a fost la un pas s[ se scufunde cu o barc[
gonflabil[ `n care se afla al[turi de so\ia sa ;i
de bodyguard. Incidentul a avut loc într-un
golf al insulei Vis de pe coasta Dalmaţiei,
informeaz[ DPA ;i Agerpres. 
      Potrivit jurnalistului, barca `n care se afla
premierul Viktor Orban a pierdut aer ;i risca
s[ se scufunde. 
      “Barca sa gonflabilă s-a rupt, aşadar i-am
adus la ţărm pe el, pe soţia sa şi pe bodyguardul
său'', a declarat jurnalistul Boris Vrkic pentru
cotidianul Slobodna Dalmacija. Jurnalistul a
f[cut ;i o poz[ care-l arată în barca sa împreună
cu Viktor Orban.
      Potrivit sursei citate, `n pofida celor
întâmplate, premierul ungar şi-a menţinut
buna dispoziţie şi a mers apoi să ia cina la un
restaurant pescăresc.  Premierul Viktor Orban
îşi petrece de obicei vacanţa de vară pe litoralul
Croaţiei.

Viktor Orban, salvat 
de un jurnalist croat
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Ucraina ;i Rusia
continu[ s[ se acuze
reciproc de bombardarea
centralei nucleare de la
Zaporojie. Ru;ii neag[ vina
bombardamentelor `n
condi\iile ̀ n care centrala se
afl[ sub controlul lor ;i
acuz[ Ucraina c[ au
bombardat zona pentru a
ob\ine mai mult sprijin din
partea comunit[\ii
interna\ionale. 

Oficialii de la Kiev au avertizat
asupra riscului unei catastrofe de
genul celei de la Cernob`l ;i fac
apel ca loca\ia centralei s[ devin[
zon[ demilitarizat[. SUA
`ndeamn[ Rusia s[ opreasc[
atacurile `n apropierea centralei. 

~n ziua 167 de r[zboi `n
Ucraina, pre;edintele Volodimir
Zelenski cere noi sanc\iuni
`mpotriva Rusiei. 

Lupte grele se dau la Donbas,
unde ru;ii laseaz[ valuri de
atacuri. 

Pre;edintele Zelenski
cere noi sanc\iuni
`mpotriva Rusiei

~n urma unor noi atacuri la
centrala nuclear[ de la Zaporojie,
pre;edintele ucrainean  Volodimir
Zelenski a amintit de catastrofa
de la Cernobîl şi a cerut noi
sancţiuni împotriva Rusiei,
informează AFP.

“Lumea nu trebuie să uite
Cernobîl şi faptul că Zaporojie este
cea mai mare centrală electrică
din Europa. Dezastrul de la
Cernobîl (în 1986) a însemnat
explozia unui reactor, iar centrala
de la Zaporojie are şase reactoare",
a spus Zelenski `n discursul s[u
zilnic. 

Situl centralei Zaporojie, din
sudul Ucrainei, se află sub
controlul Rusiei din 4 martie, dar

operat de speciali;ti ucraineni. La
sf]r;itul s[pt[m]nii trecute zona
a fost bombardat[ de dou[ ori.
Kievul şi Moscova continu[ s[ se
`nvinuiasc[ reciproc.  

“Avem nevoie de noi sancţiuni
împotriva statului terorist şi
împotriva întregii industrii
nucleare ruse care creează
ameninţarea unei catastrofe
nucleare”, a continuat Volodimir
Zelenski.

Reactorul numărul 4 al
centralei de la Cernobîl a explodat
pe 26 aprilie 1986, provocând cel
mai mare accident nuclear civil şi
eliberând un nor radioactiv care
s-a răspândit în toată Europa.

Aproximativ 1.200 de tone de
combustibil nuclear sunt stocate
în prezent la centrala nucleară din
Zaporojie, în sudul Ucrainei şi
care se află sub controlul trupelor
ruse, iar manipularea defectuoasă

a acestuia ar putea provoca un
dezastru ce i-ar afecta atât pe
ucraineni, cât şi Rusia vecină, a
avertizat marţi un responsabil
ucrainean, potrivit EFE şi
Ukrinform, preluate de Agerpres.
La centrala atomo-electrică din
Zaporojie - cea mai mare din
Europa - 'pe care invadatorii ruşi
ameninţă acum să o arunce în aer,
sunt stocate 1.200 de tone de
combustibil nuclear. Dacă Rusia
va decide să comită un atac
terorist, dezastrul nuclear va
afecta deopotrivă teritoriile Rusiei
şi Ucrainei', a avertizat şeful
administraţiei militare regionale
ucrainene din Zaporojie,
Oleksandr Staruh, pe contul său
Telegram.

Acesta a subliniat c[ `n cazul,
“unui incident nuclear, va fi afectat
nu doar sudul Ucrainei, ci şi
(peninsula) Crimeea (ocupată de

ruşi) şi Rusia însăşi. O bombă
nucleară conţine nouă kilograme
de uraniu sau plutoniu, iar
centrala noastră are 1.200 de tone.
Contaminarea poate fi destul de
mare, dar (...) este ca la ruleta
rusească'. “

El acuz[ Rusia c[ ̀ ncalc[ toate
regulile de r[zboi. 

“Rusia încalcă nu doar regulile
războiului şi tratate internaţionale
care nu permit desfăşurarea de
operaţiuni militare cu
echipamente grele pe teritoriul
unei centrale nucleare, ci pur şi
simplu încalcă logica existenţei
umane', a denunţat Oleksandr
Staruh.

Pe de alt[ parte un oficial
separatist spune c[ apărările
antiaeriene din jurul centralei
nucleare din Zaporojie au fost
întărite.  

Evgheni Balițki, șeful

administrației susținute de Rusia
în regiunea Zaporojie, în sudul
Ucrainei, a declarat, de asemenea,
că centrala nucleară funcționează
în mod normal și că liniile
electrice avariate au fost restabilite.

~ntr-un interviu acordat
publica\iei e Washington Post,
pre;edintele Zelenski a cerut
liderilor occidentali s[ nu mai
permit[ ru;ilor s[ c[l[toreasc[ `n
\[rile lor. 

Administra\ia Vladimir Putin
apreciaz[ c[ este ira\ional apelul
pre;edintelui Volodimir  Zelenski. 

Ucraina spune c[ 
a dejucat o tentativ[ 
de asasinat `ndreptat[
`mpotriva ministrului
Ap[r[rii

Serviciile de securitate
ucrainene sus\in c[  au dejucat o
tentativă de asasinat îndreptată
împotriva ministrului Apărării şi
a şefului contrainformaţiilor
militare. 

Cei doi înalţi oficiali
ucraineni vizaţi de atentat au fost
ministrul Apărării,  Oleksii
Reznikov, şi şeful
contrainformaţiilor militare,
Kyrylo Budanov. Serviciul de
Securitate Ucrainean (SBU) a
anunţat pe contul său de Telegram
că au fost arestaţi ”ucigaşii
angajaţi de serviciile secrete ruse,
care plănuiau asasinatul”.

Potrivit SBU, cei arestaţi
pregăteau lichidarea celor doi
oficiali ucraineni, dar şi a ”unui
militant ucrainean cunoscut”, al
cărui nume nu a fost dat însă
publicităţii. SBU a mai precizat că
fiecare din aceste asasinate urma
să fie recompensat cu o sumă
între 100.000 şi 150.000 de dolari.

~ntre timp for\ele ruse au
intensificat bombardamentele.
Lupte grele au fost raportate în
oraşele din prima linie din
apropierea oraşului Doneţk din

est, unde oficialii ucraineni au
declarat că trupele ruse lansează
valuri de atacuri în timp ce
încearcă să preia controlul asupra
regiunii industrializate Donbas.

“Situaţia din regiune este
tensionată - bombardamentele
sunt constante pe toată linia
frontului... Inamicul lansează, de
asemenea, foarte multe atacuri
aeriene”, a declarat guvernatorul
regional Doneţk Pavlo Kyrylenko
pentru televiziunea ucraineană.

În jurul Harkivului, la nord-
est, trupele ucrainene au capturat
oraşul Dovhenke de la ocupanţii
ruşi şi înaintau spre Izium, a
declarat consilierul prezidenţial
ucrainean Oleksiy Arestovici într-
un videoclip postat pe YouTube.
„Situaţia este foarte interesantă.
Forţele Ucrainei se mişcă cu mult
succes. Încercările Rusiei de a
recâştiga terenul pierdut nu au
izbutit. Ucraina ar putea ajunge
să le încercuiască”, a spus el.

În sud-est, podul cheie
Antonovskyi peste râul Nipro din
regiunea Herson a fost din nou
vizat de forţele ucrainene care
încercau să distrugă liniile de
aprovizionare ruseşti.

Yuri Sobolevsky, adjunctul
şefului consiliului regional
Herson, înlăturat de forţele de
ocupaţie ruse, a declarat pe
Telegram că podul a fost grav
avariat după „acţiuni peste
noapte”.

Subsecretarul american al
Apărării pentru politică, Colin
Kahl, a declarat luni că Rusia a
suferit între 70.000 şi 80.000 de
victime, fie ucise, fie rănite, de
când a început invazia sa în
Ucraina. 

Secretarul general al
Naţiunilor Unite, Antonio
Guterres, a numit luni orice atac
asupra unei centrale nucleare
drept „sinucigaş” şi a cerut
inspectorilor nucleari ONU să
aibă acces la Zaporojie, cel mai
mare complex nuclear de acest
gen din Europa.

Ziua 167 de r[zboi. Ucrainenii anun\[ c[ rușii 
lansează valuri de atacuri în regiunea Donbas 
SUA `ndeamn[ Rusia s[ opreasc[ atacurile `n apropierea centralei nucleare

Ucrainenii încă rezistă după jumătate de an de război

Ministerul Sănătății
anunță că de luni până marți
au fost înregistrate 9.864 de
cazuri noi de persoane
infectate cu SARS-CoV-2
(COVID-19), cu 5.175 mai
multe faţă de ziua anterioară.
1.996 din cazurile noi din 24
de ore sunt ale unor pacienţi
reinfectaţi, testaţi pozitiv la o
perioadă mai mare de 90 de
zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a
cazurilor per total şi a celor noi<
Alba 56,661 83 4.52, Arad 73,388
254 4.94, Argeş 77,934 153 3.17,
Bacău 65,122 215 3.26, Bihor
87,120 298 5.05, Bistriţa-Năsăud
32,760 151 4.34, Botoşani 37,798
104 2.46, Braşov 118,308 417 6.62,
Brăila 33,177 81 2.93, Buzău
43,105 120 3.29, Caraş-Severin
32,145 118 3.18, Călăraşi 27,633
98 3.29, Cluj 176,455 585 8.4,
Constanţa 125,859 428 6.41,
Covasna 20,694 89 3.19,
Dâmboviţa 55,917 168 3.86, Dolj
79,370 299 4.88, Galaţi 68,762 257
3.92, Giurgiu 30,650 58 3.67, Gorj
23,880 76 3.01, Harghita 23,139
88 2.74, Hunedoara 62,555 222
4.85, Ialomiţa 28,578 55 2.38, Iaşi
119,159 420 4.02, Ilfov 128,194

298 7.28, Maramureş 55,302 178
4.76, Mehedinţi 23,508 91 3.22,
Mureş 68,714 223 4.47, Neamţ
48,102 213 2.41, Olt 41,443 165
3.4, Prahova 106,865 296 5.22,
Satu Mare 35,385 36 3.97, Sălaj
28,659 82 3.95, Sibiu 84,643 348

7.41, Suceava 62,060 176 2.6,
Teleorman 36,606 82 2.91, Timiş
163,263 603 6.65, Tulcea 21,297
48 2.25, Vaslui 39,933 154 3.04,
Vâlcea 43,786 141 3.58, Vrancea
28,215 65 2.99, Bucureşti 605,870
1319 9.62, din străinătate** 5,384

36, cazuri noi nealocate pe judeţe
3147, 473. Total< 3,130,545 - 9864
- 4.24.

Referitor la "cazurile noi
nealocate pe judeţe", facem
precizarea că numărul acestora
este determinat de modificările

aduse platformei electronice prin
care sunt raportate şi centralizate
rezultatele testelor pentru noul
coronavirus.

În ceea ce priveşte cazurile
din străinătate, acestea sunt cazuri
ale unor cetăţeni care au venit în
România fiind infectaţi în alte
ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse
în totalul cazurilor noi nealocate
pe judeţe.

Distinct de cazurile nou
confirmate, în urma retestării
pacienţilor care erau deja pozitivi,
382 persoane au fost reconfirmate
pozitiv.

56 de sătmăreni
internați pe secțiile ATI

În unităţile sanitare de profil,
numărul de persoane internate în
secţii cu COVID-19 este de 4.077
cu 222 mai puţine faţă de ziua
anterioară. De asemenea, la ATI
sunt internate 295 persoane, cu
21 mai multe faţă de ziua
anterioară. Din cei 295 pacienţi
internaţi la ATI, 257 sunt
nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor
internaţi, 605 sunt minori, 601
fiind internaţi în secţii, cu 53 mai
puţini faţă de ziua anterioară şi 4

la ATI, cu 1 mai mult faţă de ziua
anterioară.

În ceea ce privește județul
Satu Mare, pe secțiile COVID de
aici sunt internate 56 de persoane,
din care 5 copii. La ATI se află 5
adulți. 

Până ieri, 66.236 persoane
diagnosticate cu infecţie cu
SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 08.08.2022
(10.00) - 09.08.2022 (10.00) au
fost raportate de către INSP 43
decese (20 bărbaţi şi 23 femei),
dintre care 2 decese raportate
anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 43 decese, 11 au fost
înregistrate la categoria de vârstă
60-69 de ani, 14 au fost
înregistrate la categoria de vârstă
70-79 de ani şi 18 la categoria de
vârstă peste 80 de ani.

Toţi pacienţii decedaţi
prezentau comorbidităţi şi 11
erau vaccinaţi.

De luni până marți au fost
efectuate 5.703 teste RT-PCR (
3.492 în baza definiţiei de caz şi a
protocolului medical şi 2.211 la
cerere) şi 26.500 teste rapide
antigenice. Până la această dată,
la nivel naţional, au fost prelucrate
13.351.483 teste RT-PCR şi
10.915.766 teste rapide
antigenice.

Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare anunțate ieri în România

Oficial, în doi ani și jumătate de pandemie s-au infectat 35.385 de sătmăreni
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Apicultura este pentru
mulţi români un mijloc de
subzistenţă, iar pentru alţii,
o modalitate plăcută de
petrecere a timpului liber.
România a ocupat în anii
trecuţi locul doi în Europa.

Potrivit informaţiilor
oficiale, anul trecut, în România
existau identificate 2.353.000 de
familii de albine, efective care
ne-au plasat pe locul doi în
Uniunea Europeană, după
Spania, 2.953.000 familii de
albine. În ţara noastră, efectivele
au fost însă în creştere faţă de
2020, cu 4,7%, de la 2.247.000
familii de albine.

Din păcate, după cum
anunţa zilele trecute Ioan Fota,
preşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Albine - ACA
din România, condiţiile meteo
nefavorabile, lipsa banilor
pentru a asigura hrana necesară
iernatului, au făcut să scadă
îngrijorător numărul stupilor,
chiar după ce unii apicultori au
reuşit să readucă stupinele la
efectivele anterioar, pe seama
înmulţirii. În prezent, după cum
spunea preşedintele Fota, în
prisăcile româneşti sunt
identificaţi puţin peste 1,5
milioane de stupi, la care se
adaugă câteva zecii de mii, poate
sute de mii care se regăsesc la
stuparii de hobby, care deţin
pentru destindere şi consum
familial, poate între 5 şi 10
familii. Numărul acestora nu s-
a cunoscut niciodată şi nu a
contat prea mult în statistici.

Potrivit preşedintelui Fota,
producţia de miere din acest an
va fi redusă la 12.000 – 13.000
de tone din cauza secetei, mult
sub media unui an bun, cum a
fost 2015, când România a fost
pe primul loc în Europa cu peste
32.000 de tone de miere, susţine
preşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Albine din

România (ACA), Ioan Fetea,
citat de Agerpres.

Acesta a mai spus că, anul
acesta, cheltuielile apicultorilor
vor creşte cu 40-50%, cu 100 -
150 de lei în plus faţă de anul
trecut, şi acest lucru se va vedea
în preţul mierii. “Legat de preţul
mierii, la achiziţii, faţă de anul
trecut, culmea a scăzut şi nu
există piaţă anul acesta pentru
miere. Adică anul acesta se
exportă foarte, foarte puţin, iar
piaţa internă este blocată pentru
că a mai rămas ceva miere şi din
anii trecuţi plus că intră miere
din Ucraina, necontrolată”, a
adăugat el.

În aceste condiţii, ACA a
solicitat Ministerului
Agriculturii un ajutor de
minimis, de 20 de euro pe
familie de albine, ajutor care ar
putea veni la rectificare dacă vor

exista fonduri suficiente.

Stuparii sătmărenii par
mulţumiţi de producţia
de miere, chiar dacă este
sub aşteptări

Cel puţin peste 30.000 de
familii de albine identificate în
cadrul stupinelor din judeţul
nostru reprezintă o picătură în
oceanul naţional. Proprietarii
acestor familii de albine sunt
reuniţi în mai multe asociaţii,
inclusiv în producţie ecologică şi
tradiţională.

Din discuţiile avute cu Alin
Andreescu (foto - pag. 1),
preşedintele ACA Satu Mare,
sezonul 2022 nu a fost pentru
stuparii sătmăreni unul foarte
bun, din diverse motive în unele
zone melifere, precum ̀ n cele cu

salcâm, au fost flori  distruse de
îngheţ, fiind diminuată şi secreţia
de nectar. Ceva mai bună s-a
dovedit producţia de miere la
rapiţă, dar şi la floarea-soarelui.
Fără a emite pretenţii, în cazul
familiilor bune, unii apicultori
sătmăreni au înregistrat
producţii  de 40-45 de kilograme
de miere marfă pe familie, cu
mult sub cantităţile din anii buni.
Marea problemă a apicultorilor
este valorificarea mierii la preţuri
bune. Concurenţa este mare,
foarte mare şi pe seama unor
importuri din Ucraina şi chiar
din China, în vreme ce costurile
de producere a mierii au crescut
mult în acest an, comparativ cu
anii precedenţi. Mierea
autohtonă o să aibă un preţ mai
mare, comparativ cu cel de până
acum.

Anița; I.

An nu foarte bun pentru stuparii 
sătmăreni, din cauza înghețului la flori
Cheltuielile apicultorilor au crescut, astfel că mierea se va scumpi

Zeci de mii de apicultori aşteaptă sprijinul statului pentru a recupera din pierderi

      În cursul zilei de luni, 8
august, polițiștii de frontieră din
cadrul Serviciului Teritorial al
Poliției de Frontieră Satu Mare
au desfășurat o amplă misiune
pe linia combaterii migrației
ilegale. Acțiunea s-a finalizat în
cursul serii trecute, în jurul orei
23.00, când în Punctul de
Trecere a Frontierei Petea s-au
prezentat pentru efectuarea
formalităţilor de frontieră pe
sensul de ieşire din ţară doi
cetăţeni români (unul de 52 de
ani, iar celălalt în vârstă de 26
de ani) cu un automarfar
înmatriculat în România. TIR-
ul era încărcat - conform
documentelor de însoțire a
mărfii - cu produse
electrocasnice care urmau să
ajungă în Anglia.
      În baza analizei de risc,
poliţiştii de frontieră au efectuat
controlul amănunţit al
mijlocului de transport, iar  în
compartimentul pentru marfă
ale autotrenului au fost
descoperiţi, ascunşi printre
produse, 50 de cetăţeni străini.
      În urma verificărilor
derulate la sediul STPF Satu
Mare, poliţiştii de frontieră au
stabilit că persoanele depistate
ascunse sunt cetăţeni din India
(22 dintre ei), Pakistan (10
persoane) și Bangladesh (18
persoane) și au vârste cuprinse
între 22 și 58 de ani. Dintre ei,
șapte sunt solicitanți ai
statutului de azilant în
România, iar 31 au avize de
muncă în țara noastră. 
      Cu toții au declarat că
intenționau să ajungă în

Austria. La primele verificări,
șoferul automarfarului, în vârstă
de 52 de ani, a declarat că a fost
sunat de către o persoană (cel
de-al doilea cetățean român
aflat în automarfar în momentul
controlului de frontieră efectuat
în PTF Petea), care i-a propus
ca în schimbul unei sume de
bani, să preia un camion pe care
să îl conducă până în Austria.
Au stabilit detaliile cursei, iar
bărbatul de 52 de ani a preluat
automarfarul cu care s-a
prezentat la o firmă din Satu
Mare, de unde a încărcat
produse electrocasnice, iar până
în jurul orei 22.00 a staționat
într-o parcare din municipiul
Satu Mare. În cursul serii, în
timp ce se afla în parcare, cel
de-al doilea cetățean român,
împreună cu un alt conațional
în vârstă de 47 de ani, au
încărcat în mijlocul de
transport, printre produsele
electronice, cei 50 de cetățeni
străini, cu scopul de a-i
transporta, ilegal, din România
până în Austria, contra unor
sume de bani.
      În cauză, sub coordonarea
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Satu Mare, se
efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor
de trecerea ilegală și tentativă
de trecere ilegală a frontierei de
stat, pentru cei 50 de cetățeni
străini, și de  trafic migran\i
pentru cei trei cetățeni români.
Cei trei au fost reținuți pentru
24 de ore, urmând ca
procurorul de caz să dispună
asupra lor măsurile legale.

Vama Petea< 50 de persoane
ascunse într-un TIR 
cu electrocasnice

      Cel mai mare producător
mondial de miere rămâne
China, cu 458.000 t, în 2020.
Mierea chinezească este însă şi
cea mai ieină din lume< 1,36
euro/kg, în 2021. Uniunea
Europeană se află pe locul doi,
cu o producţie totală de 218.000
t, în 2020. Turcia ocupă locul
trei, cu 104.000 t. Chiar dacă
ocupă locul doi pe plan mondial
în ce priveşte producţia,
Uniunea Europeană nu poate
asigura din producţia proprie
decât 60% din necesarul de

consum. De aceea, este nevoită
să importe miere din ţările terţe.
Anul trecut, statele membre au
importat în total 173.284 t de
miere. Cel mai mare furnizor a
devenit, în 2020, Ucraina, care
a exportat pe piaţa europeană
54.802 t, iar în anul următor,
53.849 t. Ucraina a detronat
China, care, în 2019, încă mai
deţinea supremaţia pe piaţa
europeană< 45.108 t, respectiv
44.523 t. În 2018< 44.680 t,
respectiv 40.636 t.

C. A.

Cel mai mare producător 
mondial de miere rămâne 
China, cu 458.000 t, în 2020

      Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
desfășurat în 8 august activități
de menținere a unui climat de
siguranță rutieră, fiind prezenți
pe principalele artere rutiere din
județ. Astfel, polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare care au
acționat pentru prevenirea
faptelor antisociale și pentru
efectuarea unor activități de
supraveghere, fluidizare și

control al traficului rutier pe
raza județului, au aplicat peste
100 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 48.000 de lei.
      De asemenea, polițiștii au
aplicat măsura complementară
de suspendare a dreptului de a
conduce în cazul a 21 de
conducători auto, dintre aceștia
13 fiind depistați conducând
sub influența alcoolului și au
constatat 6 infracțiuni la
regimul rutier.

21 de șoferi au devenit
pietoni luni în Satu Mare

      Anul 2022, evoluţiile
atmosferice şi climatice, lipsa
ploilor de-a lungul a mai
multor săptămâni, sunt doar
câţiva din factorii care au
condus la diminuarea
considerabilă a veniturilor
care se realizează din
agricultură. 

      Nu sunt puţini fermierii
sătmăreni care au mizat spre
exemplu pe cultura porumbului
pentru boabe, dar în proporţie
covârşitoare, în lipsa ploilor,
despre sistem de irigaţii nici că
se poate vorbi, au plantele
uscate. Cultura este
compromisă 100%. Culturile de
pe unele sole chiar au fost
recoltate pentru a putea apoi
degaja resturile vegetale în
speranţa că vor putea interveni
în timp util şi eficient pentru
pregătirea terenului aferent
culturilor de toamnă. Încă
aceste culturi, în condiţiile
climatice ale anilor precedenţi,
s-au dovedit rentabile dacă au
fost respectate tehnologiile
specifice, epoca optimă de
semănat, nu în ultimul rând,

folosirea unor soiuri care au
dovedit rezistenţă sporită la
secetă. Şi totuşi, reluarea ciclului
de producţie este aproape
imposibil în condiţiile în care,
la recoltarea cerealelor păioase,
o bună parte din fermieri au
plătit în natură obligaţiile
asumate până la recoltare, în
achiziţionarea de seminţe,
substanţe pentru tratamentele
foliare, dar şi acelea ce privesc
combaterea bolilor şi a
dăunătorilor. Au livrat o bună
parte din producţie în contul
datoriilor acumulate.
      Şansa reluării ciclului de
producţie, cu referire expresă la
culturile de toamnă, o
reprezintă contractarea de
credite care să asigure
finanţarea cheltuielilor din acest
moment neprevăzute, dar şi cele
care urmează.
      Aşa cum scriam cu diverse
ocazii în ultima perioadă, marii
fermieri au cam renunţat a
contracta creditul de trei ori
subvenţia, a anunţat de Petre
Daea – ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – MADR.
Explicaţii pentru care nu se

recurge la credite consistente în
condiţiile unor dobânzi
împovărătoare pot fi multiple,
dar nici nu le căutăm în cele de
urmează.
      Certe este că spre exemplu
în raport cu primul an al
pandemiei de Covid-19, 2020,
a crescut în acest an numărul
fermierilor sătmăreni care, din
diverse motive obiective au
recurs la adeverinţa eliberată de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură – APIA,
pentru sectorul vegetal.
Începând cu 9 august, a fost
deschisă şi sesiunea de eliberare
a adeverinţelor pentru fermierii
care au activitate preponderentă
creşterea diverselor specii de
animale precum< vaci de lapte,
vaci din rase de carne şi metisi
acestora, oi şi capre.
      Revenind la fermierii
sătmăreni care au solicitat
adeverinţe pentru a contracta
credit în contul avansului la
subvenţia aferentă anului 2022,
aşa cum precizam pentru
sectorul vegetal, suntem în
posesia unor cifre puse la
dispoziţie de către Virgil

Dragoş, directorul executiv al
APIA Satu Mare. Potrivit
acestor cifre, în anul 2020 au
fost înregistrate 345 de
adeverinţe care au însemnat tot
atâtea credite, în anul 2021
numărul adeverinţelor a crescut
cu aproximativ 15%, ajungând
la 391, iar în acest an, fără să fie
finalizată perioada de eliberare
a adeverinţelor, au fost solicitate
364 de asemenea documente.
      După cum a menţionat
interlocutorul nostru, a fost
deschisă sesiunea de eliberare a
adeverinţelor şi pentru sectorul
zootehnic.
      Se aşteaptă prezenţa
acestora pentru a solicita
adeverinţele în baza cărora să
contracteze credite pentru a-şi
putea desfăşura activitatea în
aceste condiţii mai mult decât
vitrege, când hrana pe păşuni
lipseşte, cantităţile de apă s-au
redus considerabil,  iar
constrângerile sunt tot mai
evidente. Se parcurge o
perioadă similară cu cea de
stabulaţie, surprinzător, în plină
vară.

Ioan A.

Tot mai mulţi sunt fermierii sătmăreni care solicită credite
în contul avansului la subvenţia pentru anul în curs 
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România ar putea
înregistra în acest an o creştere
economică de 2-3%, posibil
chiar mai mare, a declarat
marţi, guvernatorul Băncii
Naţionale a României, Mugur
Isărescu, la conferinţa de
prezentare a Raportului
asupra inflaţiei.

~n ce prive;te prognoza de
infla\ie pentru finalul acestui an,
aceasta a fost majorat[ de banca
central[ la 13,9%.

Se dore;te cobor]rea 
infla\iei f[r[ a se crea 
recesiune ;i a se afecta 
pia\a for\ei de munc[

"Nu avem o privire nici pe
departe neagră privind perspectiva
situaţiei, ci o privire spunem noi
uşor pozitivă şi realistă. Încercăm,
de asemenea, împreună cu
Guvernul, să dăm inflaţia în jos
fără să creăm recesiune. Dacă PIB-
ul în trimestrul II este cvasi-
stagnant faţă de trimestrul I nu
înseamnă că economia este în
stagnare. Câtuşi de puţin. În
trimestrul I a crescut cu 5, aproape
6%. Dacă este cvasi-stagnant,
trimestrul II faţă de I înseamnă că
faţă de anul trecut este cu 5% mai
mult. Deci nici pe departe mesajul
nostru nu a fost de stagnare a
creşterii economice. Nu facem
prognoze de creştere economică.
Aici este directorul de la Modelare,
că vrea să mă certe pentru că de
regulă pe modelul nostru nu dăm
cifrele privind creşterea
economică, dar în orice caz nu
avem, nu vorbim despre stagnarea
creşterii în acest an. Probabil că pe
undeva 2-3%, spun eu care sunt
mai pesimist, dar s-ar putea să fie
chiar mai mult. Dacă această
tendinţă şi în trimestrul III va fi tot
stagnare faţă de trimestrul I care a
fost 5,7% sau 6%. Deci încercăm
împreună cu Guvernul să dăm
inflaţia în jos fără că creăm

recesiune şi fără să afectăm prea
mult piaţa forţei de muncă. Este
un exerciţiu dificil. Trebuie să fim
foarte atenţi cum navigăm şi cum
calibrăm politica monetară", a spus
Mugur Isărescu, citat de Agerpres.

Perioada dob]nzilor mici 
la credite a trecut

Întrebat în conferinţă de
jurnalişti dacă indicele IRCC ar
putea trece de 5%, aşa cum au
estimat analiştii economici, acesta
a menţionat că cine a făcut calculul
cu 5% "l-a făcut bine".

De asemenea, guvernatorul
băncii centrale a fost întrebat
despre creşterea ratelor la creditele
plătite de români şi a menţionat că
instituţia este în empatie totală cu
aceştia pentru că nu este uşor să
plăteşti sume mai mari, dar mesajul
pe care banca îl dă de peste un an

este că perioada dobânzilor mici a
trecut.

BNR a majorat prognoza 
de inflaţie la 13,9% 
pentru finalul anului 
2022

BNR a majorat la 13,9%
prognoza de inflaţie pentru finalul
acestui an şi estimează o inflaţie
de 7,5% pentru sfârşitul anului
viitor, potrivit datelor prezentate
la aceea;i conferin\[ de
guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu.

BNR estima în mai 2022 o
inflaţie de 12,5% pentru finalul
acestui an şi de 6,7% pentru 2023.

Conform băncii centrale, rata
anuală a inflaţiei IPC se plafonează
pe parcursul trimestrului III, iar
din trimestrul IV se înscrie pe o
traiectorie descendentă, sub

ipoteza detensionării graduale a
pieţelor en gros de energie şi a celor
ale produselor agroalimentare,
precum şi a disipării treptate a
sincopelor în lanţurile globale de
valoarea adăugată, dar şi ca urmare
a unor efecte de bază, după
corecţiile puternic ascendente ale
preţului energiei din 2021, înainte
de implementarea schemelor de
sprijin ale consumatorilor casnici.

Potrivit prezentării, BNR se
aşteaptă la o întrerupere
temporară a tendinţei
dezinflaţioniste în trimestrul II din
2023, odată cu ieşirea din vigoare
a măsurilor de plafonare a
preţurilor la energia electrică şi
gazele naturale.

La orizontul prognozei, iunie
2024, nivelul proiectat este de
2,3%, în interiorul intervalului
ţintei de inflaţie, pe fondul
manifestării unui efect de bază
substanţial.

BNR se aşteaptă la o întrerupere temporară a tendinţei dezinflaţioniste în trimestrul II din 2023, 
odată cu ieşirea din vigoare a măsurilor de plafonare a preţurilor la energia electrică şi gaze

Cursul euro a scăzut marți de
la 4,9210 la 4,9050 lei. Un curs
mai mic a fost stabilit în 29 martie
2021.

Tendința de depreciere a euro
s-a evidențiat în ultimele
săptămâni și s-a accelerat luni
când BCE a calculat o cotație de
4,9163 lei. Luni seara, moneda
unică a coborât pe piețele
internaționale până la 4,896 lei.
Transferurile de marți din piața
locală se efectuau în culoarul 4,90
– 4,91 lei.

Aprecierea leului, cursul fiind
utilizat de BNR drept armă
antiinflaționistă, se datorează
menținerii la un nivel scăzut al
aversiunii față de risc, dar și
intrărilor mai mari de valută atât
din partea exportatorilor de
cereale dar și de vânzările la casele
de schimb la care recurg românii
care muncesc în afara țării și s-au
întors acasă pe perioada
vacanțelor, dar și reducerea cererii
importatorilor.

Situația va reveni la „normal”
în septembrie, la f inalul
concediilor. Oricum, în piață
există un deficit de valută. INS a
anunțat marți că deficitul balanţei
comerciale (FOB/CIF) din
primul semestru este de 15,437
miliarde euro mai mare cu 4,740
miliarde euro decât cel din
perioada similară a anului trecut.

Raportul BNR asupra inflaţiei
estimează că aceasta va fi în
decembrie 2022 de 13,9%.
Guvernatorul BNR a afirmat la
prezentarea raportului că
„tendinţa e de scădere”, cu o
plafonare luna aceasta la 15%. 

Evoluția ascendentă a
dobânzilor interbancare s-a
temperat marți, confirmând
parcă atenționarea lui Mugur
Isărescu că „ROBOR-ul «a sărit

calul»”.
Indicele ROBOR la trei luni,

în funcţie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea
creditelor în lei contractate
înainte de mai 2019, a stagnat la
8,14%, nivel stabilit la începutul
săptămânii. Indicele la șase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la
8,25 la 8,27% iar cel la 12 luni,
care reprezintă rata dobânzii
plătită la creditele în lei atrase la
nivel interbancar, a crescut de la
8,35 la 8,36%.

În așteptarea publicării
datelor referitoare la creșterea
prețurilor din Statele Unite, euro
a cunoscut o ușoară creștere la
1,0189 – 1,0247 dolari, ceea ce a
făcut ca media monedei
americane să coboare de la 4,8330
la 4,7905 lei.

Cursul monedei elvețiene,
care se va menține și în lunile
următoare sub pragul de 1
franc/euro, a scăzut la 5,0290 lei
iar cel al lirei sterline s-a depreciat
la 5,8089 lei.

Chiar dacă metalul galben a
crescut la 1.784 – 1.794
dolari/uncie, deprecierea
monedei americane a făcut ca
prețul gramului de aur să coboare
la 275,5907 lei.

În regiune, media monedei
maghiare se deprecia la 395,02
forinți/euro. Pierderea celei
poloneze a fost mai mică, cursul
fiind calculat la 4,7021 zloți/euro.

După creșterea de luni la
24.240 dolari, bitcoin încerca să
se mențină peste pragul de 23.000
dolari și se tranzacționa între
23.207 și 23.917 dolari. 

De la un vârf de 1.812 dolari,
valoare atinsă la începutul
săptămânii, ether a scăzut la 1.694
– 1.788 dolari.

Ucraina a suspendat livrările
de petrol rusesc spre trei ţări
europene - Ungaria, Slovacia ;i
Cehia - începând cu data de 4
august, în condiţiile în care din
cauza sancţiunilor occidentale
grupul rus Transneft nu a putut
efectua o tranzacţie bancară
privitoare la drepturile de tranzit
datorate Ucrainei, transmite
Reuters.

Transneft, compania rusească
responsabilă de transportul de
hidrocarburi, a explicat că a plătit
drepturile de tranzit pentru luna
august către operatorul ucrainean
Ukrtransnafta în data de 22 iulie,
însă banii au fost returnaţi în data
de 28 iulie deoarece plata nu a
fost procesată. Banca rusească
Gazprombank, care a intermediat
tranzacţia, a explicat că banii au
fost returnaţi din cauza
restricţiilor impuse de Uniunea
Europeană.

În schimb, livrările de petrol
rusesc spre Polonia şi Germania,

via o altă ramură a oleoductului
Drujba care trece prin Belarus,
"se derulează în mod normal", a
precizat Transneft.

În pofida ofensivei militare
demarate de Rusia în Ucraina la
finele lunii februarie, petrolul şi
gazele naturale ruseşti continuă
să treacă prin Ucraina spre
Uniunea Europeană, în condiţiile
în care mai multe state membre
UE sunt puternic dependente de
hidrocarburile ruseşti.

În luna iunie, Uniunea
Europeană a adoptat un
embargou progresiv cu privire la
petrolul rusesc, care prevede în
special oprirea importurilor de
petrol rusesc prin intermediul
navelor în decursul următoarelor
şase luni. 

În schimb, aprovizionarea cu
petrol rusesc via oleoductul
Drujba au fost autorizate să
continue "temporar", o concesie
acordată premierului ungar
Viktor Orban.

Comisia Europeană a
aprobat, marţi, o schemă
românească în valoare de 358 de
milioane de euro pentru
sprijinirea companiilor în
contextul pandemiei de
coronavirus, informează un
comunicat de presă al
Executivului comunitar. Schema
a fost aprobată în temeiul
Cadrului temporar pentru măsuri
de ajutor de stat. Măsura va fi
deschisă companiilor micro, mici
şi medii afectate de pandemia de
coronavirus şi active în sectoarele
manufacturier, comerţ angro şi
cu amănuntul şi turism.

Sprijinul public se va acorda
sub formă de subvenţii directe.
Măsura este destinată să ajute
companiile să finanţeze investiţii
în active tangibile şi intangibile şi
să depăşească deficitul de
investiţii acumulat în economie
din cauza crizei coronavirusului.
De această măsură ar urma să
beneficieze aproximativ 1.000 de

companii.
Comisia a constatat că

schema românească este în
conformitate cu condiţiile
cadrului temporar. În special,
ajutorul nu va depăşi 1% din
bugetul total al schemei per
beneficiar, va viza investiţiile în
active tangibile şi intangibile, dar
nu investiţii financiare, nu va
depăşi nivelul maxim prevăzut în
Cadrul temporar pentru măsuri
de ajutor de stat şi se va acorda
până la 31 decembrie 2022.

Executivul comunitar a
concluzionat că măsura este
necesară, adecvată şi
proporţională pentru a remedia
o perturbare gravă a economiei
unui stat membru, în
conformitate cu articolul 107,
alineatul (3) litera (b) din TFUE
şi cu condiţiile prevăzute în cadrul
temporar. Pe această bază,
Comisia a aprobat schema în
temeiul normelor UE privind
ajutoarele de stat.

Peste un sfert (26%) dintre
secţiunile de monitorizare a
debitelor din cele 11 bazine
hidrografice se af lă sub
minimumul necesar lunii
august, iar acestea nu pot
asigura simultan necesarul de
apă pentru toate folosinţele
aflate pe sectoarele de râuri
respective, informează
Administraţia Naţională "Apele
Române" (ANAR), într-un
comunicat de presă transmis
Agerpres.

"Având în vedere situaţia
hidrologică actuală cu regim
deficitar, Administraţia
Naţională "Apele Române" a
mărit numărul secţiunilor de
monitorizare de la nivelul celor
11 bazine hidrografice de la 80
la 120 (de secţiuni de
monitorizare). 

Dintre acestea, în 33 de
secţiuni (adică 26% din totalul
celor monitorizate), debitele se
află sub cel minim necesar lunii
august, iar acestea nu pot
asigura simultan necesarul de
apă pentru toate folosinţele
aflate pe sectoarele de râuri

respective. 
De aceea, pentru aceste

secţiuni, este necesară aplicarea
Planului de restricţii şi utilizare
a apei în perioade deficitare.
Treptele de avertizare sunt
stabilite de către fiecare
folosinţă/operator de apă în
parte în funcţie de necesităţi. În
funcţie de aceste praguri şi de
bilanţul debitelor pe sector, se
impun treptele de avertizare în
conformitate cu Regulamentele
în vigoare", notează sursa citată.

În acest context, ANAR face
în continuare apel la
identificarea şi adoptarea unor
practici corecte în direcţia
folosirii raţionale a resurselor
de apă şi pe cât posibil a
economisirii acestora.

Conform Raportului de
monitorizare realizat de către
specialiştii de la "Apele
Române", precum şi de la
nivelul Administraţiilor
Bazinale de Apă, în prezent, la
nivel naţional, sunt 696 de
localităţi alimentate
restricţionat din sursa de apă de
suprafaţă şi din subteran.

Euro a pierdut doi bani 
în două zile

Livrările de petrol rusesc 
spre Europa via Ucraina 
au fost întrerupte

UE a aprobat o schemă 
românească în valoare de 358  
mil. euro pentru sprijinirea 
companiilor afectate 
de pandemie

696 de localităţi sunt 
alimentate restricţionat 
din sursa de apă

Guvernatorul BNR se aşteaptă la 
o creştere economică de 2-3% în acest 
an, posibil chiar mai mare
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La Valea lui Mihai,
îngheţul a afectat 
pe alocuri până la 70%
florile de salcâm

     “Producţia oscilează de la
judeţ ,  la  judeţ ,  în zonele
calamitate este până la 70% sau
şi mai mult compromisă, iar în
celelalte s-a făcut undeva între
50-60%. 
     Din perspectiva noastră va
fi undeva la 45% din media
anuală, pentru că în afară de
rapiţă, unde oricum au fost
ploi, a fost vânt, s-au suprapus
cu culesul de nectar şi în aceste
condiţii nu s-au făcut decât
cantităţi reduse. Salcâmul a
îngheţat aproape 40%-50%, iar
aici în vest, la Valea lui Mihai,
chiar 70%-80%, deci nu putem
vorbi de nişte producţii, având
în vedere şi  faptul  că în
pastoral la aceste culesuri se
deplasează undeva, în medie,
35%-40 % dintre apicultori şi
respectiv familii de albine. Ori,
raportat la întregul efectiv,
sigur că producţia pe familia
care a stat pe vatră şi celelalte
este una redusă.  Dacă ne
comparăm cu un an bun - 2015
de exemplu - când am fost pe
primul loc în Europa cu peste
32.000 de tone de miere, acum
facem undeva la 12-13.000 de
tone”,  a  declarat ,  pentru
Agerpres, preşedintele ACA,
Ioan Fetea.

Ioan A.

La Odoreu, în
vecinătatea unei curbe,
adesea staţionează
maşini care gâtuiesc
circulaţia

     “Pe vreme de vară, atunci
când numeroşi români sunt în
concediu, iar în lunile iulie şi
august vin acasă numeroşi
români care lucrează în
străinătate, aglomeraţia de pe
şosele este adesea greu de
descris, spunea Cs.B., cititor al
ziarului nostru, în numele
unor posesori de autoturisme
care circulă prin comuna
Odoreu. 
     Reclamantul a continuat –
nu am cu nimeni nimic, mă
bucur atunci când un român
îşi găseşte vocaţia şi o pune de
o afacere. Dacă afacerea merge,
este bine pentru el, pentru
comunitatea în care îşi
desfăşoară act ivitatea,  cu
siguranţă pentru bugetul
localităţii, mai puţin pentru
şoferii care circulă prin zonă.
De această dată mă refer
exclusiv la Odoreu. Nu sunt
puţine situaţiile în care, la
unitatea care funcţionează în
vecinătatea bisericii greco-
catolice, chiar peste drum de
aceasta, fiind foarte aproape de
curba deja binecunoscută,
staţionează gâtuind uneori
circulaţia, autospeciale care fac
probabil aprovizionarea, dar şi
potenţiali consumatori. Acest
loc poate deveni în orice
moment un punct fierbinte în
sensul  producerii  unor
evenimente rutiere. Este mai
puţin important cui aparţine
această unitate, sau cine sunt
consumatorii  ofertelor
alimentare. Am convingerea că
s-ar impune să se intervină,
poate poliţ ia  locală,  a lte
organisme, care să amplaseze
indicator de oprire interzisă,
iar apoi să şi verifice dacă acel
indicator este respectat. 
     În caz contrar,  la
producerea vreunui eveniment
rutier, cu siguranţă vor fi mai
mulţi actori care vor da cu
subsemnatul. Încă nu este prea
târziu de a interveni eficient“.

Cornel C.
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      “Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene împreună
cu instituțiile partenere –
emitenții cardurilor și Compania
Națională Poșta Română – a
încheiat emiterea și distribuirea
cardurilor aferente primei etape
a Programului ”Sprijin pentru
România”, pe care sunt încărcate
ajutoarele sociale în patru tranșe
a câte 250 de lei”, se arat[ `ntr-un
comunicat de pres[ al MIPE. 
      Cu toate acestea mai sunt
persoane care spun c[ de;i
`ndeplinesc condi\iile n-au primit
cardurile. Acestea pot cere
informa\ii de la Ministerul
Muncii sau de la Po;ta Rom]n[,
mai precizeaz[ sursa citat[. 
      “Dacă sunt persoane care nu
sunt sigure că se află pe lista
beneficiarilor eligibili,
menționăm că întrebările
referitoare la acest aspect trebuie
adresate Ministerului Muncii și
Solidarității Sociale. Cât despre
informațiile referitoare la
cardurile care nu au putut fi
livrate, acestea pot fi solicitate
Poștei Române,” mai precizeaz[
sursa citat[. 

~nc[ 150.000 de rom]ni
urmeaz[ s[ primeasc[
ajutor pentru alimente

      Al\i 150.000 de rom]ni
urmeaz[ s[ primeasc[ ajutor
pentru alimente ;i mese calde,
spune ministrul Investi\iilor ;i
Proiectelor europene, Marcel
Bolo;. 
      Cea de-a doua emisiune de
carduri va include persoanele
omise din listele inițiale și pe cele
devenite eligibile începând cu 1
iulie 2022, numărul estimat de
noi beneficiari fiind de 150.000.
      “La cei 2.480.613 de
beneficiari din prima tranșă se
adaugă alți aproximativ 150.000
de români care vor avea parte de
ajutor pentru alimente și mese
calde”,  a transmis ministrul
Marcel Boloș.
      Sursa citat[ informeaz[ c[,
listele cu beneficiarii vor fi
actualizate de către Ministerul
Muncii și Solidarității Sociale
incluzând noii beneficiari, iar
s[pt[m]na aceasta vor fi
verificate de către Agenția
Națională de Administrare
Fiscală. 

P]n[ `n 3 septembrie
urmeaz[ s[ se livreze a
doua tran;[ a cardurilor

     Emiterea noilor carduri este
planificată să se finalizeze în data
de 22 august, iar livrarea prin
Poșta Română către beneficiari
urmează să aibă loc până la 3
septembrie. Sprijinul pentru
alimente și mese calde aferent
tranșei II va ajunge către toți
beneficiarii până la 8 septembrie,
adaug[ sursa citat[.
      Voucherele în valoare de 250
de lei se încarcă o dată la două
luni, până la finalul anului, iar
aceste sume sunt valabile 12 luni
de la data încărcării lor. Astfel,
dacă tranșa IV este încărcată în
decembrie 2022, ea poate fi
utilizată până în decembrie 2023. 

Soponoș< Există
posibilitatea ca
persoanele omise să
primească cardurile 
în următoarele tranșe

      Deoarece `n ultima perioad[
numero;i pensionari care n-au
primit voucherele sociale de 250
de lei s-au adresat Casei Jude\ene
de Pensii Satu Mare, institu\ia
informeaz[ c[ oamenii trebuie s[
se adreseze celui mai apropiat
oficiu po;tal. 
      “Casa Jude\eană de Pensii
informează pensionarii că nu

instituția noastră emite aceste
vouchere ci ele sunt emise de
către Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene. Mai mult,
aceste vouchere nu sunt
distribuite prin Casa Județeană
de Pensii, distribuția acestora
fiind realizată de către Poșta
Română. Cardul este livrat către
dumneavoastră de către angajații
Poștei Române, fără să fie nevoie
să demarați dumneavoastră vreo
procedură în acest sens,” se arat[
`ntr-un comunicat de pres[ al
Casei de Pensii Satu Mare. 
      Exist[ posibilitatea ca
persoanele omise s[ primeasc[
cardurile `n urm[toarele tran;e.
      “Având în vedere că
voucherele se acordă în patru
tranșe, există posibilitatea ca
persoanele omise, aflate în drept,
să le primească în următoarele
tranșe și, ca urmare, să nu se
panicheze”, a declarat directorul
executiv al Casei Jude\ene de
Pensii Satu Mare, Cristian
Soponoș potrivit unui comunicat
de pres[ al institu\iei. 
      De asemenea, directorul a
subliniat c[ dac[ urm[toarele 30
de zile nu vor primii carduri se
pot adresa Casei de Pensii. 
      “Totuși, având în vedere că
este vorba și despre pensionari
între categoriile beneficiare, în
cazul în care aceștia nu vor primi
aceste vouchere în următoarele
30 de zile, deși sunt în drept, să
se adreseze instituției noastre
pentru a vedea ce demersuri

putem face pentru a soluționa
aceste situații”, a ad[ugat Cristian
Soponoș. 

Cine beneficiaz[ 
de vouchere sociale

      Potrivit legii beneficiaz[ de
vouchere sociale< pensionarii din
sistemul public de pensii,
pensionarii aflați în evidența
caselor de pensii sectoriale și
beneficiarii de drepturi prevăzute
de legi cu caracter special, plătite
de casele teritoriale de
pensii/casele de pensii sectoriale,
ale căror venituri nete lunare
proprii sunt mai mici sau egale
cu 1.500 lei> persoanele încadrate
în grad de handicap grav,
accentuat sau mediu, ale căror
venituri nete lunare proprii sunt
mai mici sau egale cu 1.500 lei>
familiile cu cel puțin 2 copii în
întreținere, ale căror venituri nete
lunare pe membru de familie sunt
mai mici sau egale cu 600 lei>
familiile monoparentale ale căror
venituri nete lunare pe membru
de familie sunt mai mici sau egale
cu 600 lei> familiile care au stabilit
dreptul la ajutorul social în
condițiile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările
ulterioare> persoanele fără
adăpost, așa cum acestea sunt
reglementate potrivit
prevederilor legale în vigoare.

Oana Alexandru

Ce se ̀ nt]mpl[ cu pensionarii s[tm[reni
care n-au primit voucherele sociale
Dac[ nu primesc vouchere în 30 de zile trebuie să se adreseze Casei de Pensii

      Polițiștii sătmăreni vin cu
unele recomandări pentru
persoanele care fac tranzacții
online.
      Fără a apela la violență,
autorii infracțiunilor de
înșelăciune fac uz de abilitățile
lor și de puterea de convingere,
de inteligență, pentru a-și
determina victimele să le cedeze
de bunăvoie banii care fac
obiectul escrocheriei.
      Escrocii găsesc mereu noi
metode de înșelăciune,
adaptându-se la contextul actual.
Un anumit tip de înșelăciune
vizează, în ultima perioadă,
tranzacțiile realizate în mediul
online.
      În cazul acestor tipuri de
înșelăciune, persoanele fizice
sunt contactate de către cei care
oferă spre vânzare diverse

produse pe site-urile de comerț
online. De regulă, discuțiile sunt
purtate prin intermediul
aplicației WhatsApp unde, de
cele mai multe ori, aceștia
pretind că sunt interesați de
achiziționarea produsului din
anunț, iar ulterior anunță

vânzătorul că respectivul produs
a fost deja achitat în avans.
      În acest sens, polițiștii
sătmăreni vin în sprijinul
cetățenilor cu câteva
recomandări, astfel încât aceștia
să nu devină victime ale unor
astfel de infracțiuni<
• Pentru primirea unei sume de
bani în contul bancar nu sunt
necesare datele cardului bancar!
Sunt necesare doar contul IBAN
al persoanei care urmează să
primească suma de bani și
numele acesteia!
• Verificați cu atenție adresa
paginii web pe care vi se solicită
datele personale!
• Evitați accesarea unor link-uri
sau atașamente din email-uri sau
sms-uri nesolicitate! 
• Purtați discuții cu respectivul
cumpărător DOAR pe chat-ul

site-ului de cumpărături online
și nu acceptați ca discuțiile în
cauză să fie mutate pe aplicații
de comunicare!
• Încercați, pe cât posibil, să
utilizați carduri bancare pentru
cumpărături online care oferă
servicii suplimentare de
siguranță a plății, precum codul
unic primit prin sms, sau
utilizarea unui procesator de
plăți cunoscut.
• Verificați ofertele și promoțiile
oferite, înainte de a lua o decizie!
Deși o ofertă poate fi atractivă,
în același timp poate reprezenta
și o tentativă de fraudă! 
•Pentru cumpărături online de
la persoane fizice, vă
recomandăm să folosiți serviciul
,,Livrare cu plata ramburs”,
împreună cu serviciul ,,Livrare
cu verificare”!

BERBEC. Ești de mare ajutor celor
din anturaj, deci nu te mira că ești
solicitat peste tot. Poate, te obosește
deja că nu ești lăsat în pace, dar
atunci când cunoști răspunsul la
toate, tu nu le poți ține numai
pentru tine, mai ales când știi că
altul are nevoie de sprijinul tău. 

TAUR. Nimerești într-un mediu
social cu oameni deosebiți, printre
care ai putea întâlni și o persoană
pe care o admiri. Din întâlnirile de
astăzi se pot naște noi prietenii,
iubiri cu totul speciale, sau
parteneriate de afaceri de succes,
deci discută cu cât mai multă lume.

GEMENI. Comunicarea este în
prim plan astăzi, dar trebuie să fii
bine informat și foarte bine pregătit
ca să poți derula un dialog
profesional la care ești provocat.
Dacă nu deții suficiente cunoștințe,
evită aceste discuții, dar dacă ești
pregătit, e șansa ta de afirmare.

RAC. Efectele unei decizii de
demult încep să se resimtă abia
acum, cu toate că a trecut ceva
vreme de atunci. Ai crezut că cei
vizați au și uitat deja ce ai făcut,
poate chiar simțeai că ai muncit
degeaba, dar iată că rezultatele
muncii tale abia acum încep să se
vadă.

LEU. E destul de greu
să îmbini cariera și
familia, astfel
încât niciuna
dintre ele să nu
fie neglijat. Ai
mult de lucru și
acasă și la job și nu
știi cum să faci să nu-
i defavorizezi pe cei dragi în
avantajul serviciului, sau invers, dar
în cele din urmă vei reuși să le duci
pe toate.

FECIOARĂ. Nu ești obișnuit cu
evoluția prea controlată a lucrurilor
și nici nu îți place să ai un program
prestabilit. Tu nu ai nevoie de
planificări riguroase și chiar dacă
îți faci un plan, rar se întâmplă să-
l respecți, deci chiar dacă intervine
ceva neprevăzut, rezolvi ușor.

BALANȚĂ. Te afli în compania
unei persoane care are o influență
specială asupra ta. Ai un exemplu
minunat în față și îți dorești nespus
de mult să ajungi ca el, dar ca să-i
poți călca pe urme ți se cere și ție
mai mult curaj, mai multă implicare
și cât mai mult studiu! 

SCORPION. Lasă calculele, nu te
tot gândi la afaceri sau la bani, caută
să analizezi situația în care ești doar
prin prisma emoțiilor și a
sentimentelor. Ascultă ce-ți spune
intuiția, ce simți în legătură cu ceea
ce se întâmplă, căci tu nu prea poți
fi inclus într-un anumit șablon. 

SĂGETĂTOR. Nu te simți în stare
azi să te implici într-o competiție
mai dură. Când îți privești
contracandidații, te vezi într-o
lumină defavorizantă, dar în tot răul
este și ceva bine, cel puțin situația
nu te obligă neapărat să faci ceea ce
simți că nu ar fi în favoarea ta. 

CAPRICORN. Ești cam neatent
când e vorba de călătorii sau chiar
și de o mică deplasare în zonă, de
parcă ți-ar lipsi simțul orientării.
Pornești într-un loc, dar te mai
oprești la o discuție, la un magazin,
îți mai vine o idee nouă și nu mai
ajungi acolo unde ai vrut inițial. 

VĂRSĂTOR. Ești cam pripit, nu stai
să-ți analizezi vorbele și spui tot ce-
ți vine pe limbă, iar asta ar putea
tensiona discuția. Ai noroc că dai
peste un interlocutor suficient de
înțelegător și de amabil care nu va
considera agresivitatea ta verbală
un comportament ostil. 

PEȘTI. Acordă atenție sporită și
foarte multă răbdare unei anumite
acțiuni care crezi că evoluează prea
lent pentru tine. Rezultatele nu vor
întârzia să apară, dar nici nu vor
veni atunci când ai vrea tu, deci fii
mai tolerant pentru a parcurge toți
pașii până la final.

HOROSCOP

Aproape 2.500.000 de rom]ni au primit cardurile sociale

Polițiștii sătmăreni vin cu unele recomandări pentru 
persoanele care fac tranzacții online



      Ieri, celebra Serena Williams (40 de ani) a anunțat că e gata să-și încheie
cariera sportivă, una în care a cucerit 23 de turnee de Grand Slam.
Considerată de mulți ca fiind cea mai bună jucătoare de tenis din istorie,
Serena a spus că turneul de la US Open urmează să fie ultimul al carierei.
"E cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată. Nu vreau să
se termine, dar în același timp sunt pregătită pentru ce urmează, a spus
Serena. 
      Americanca are 73 de turnee câștigate la simplu și 23 la dublu.

      Două luni și 4 etape a rezistat Lazlo Balint, ca principal, pe banca
Universității Craiova. Culmea este că demiterea lui Balint a venit după
un succes în fața concitadinei FC Universitatea. „Universitatea Craiova
şi domnul Laszlo Balint au pus punct colaborării” se spune sec în postarea
pe site-ul Universității. Aflat pe banca Universității din data de 13 iunie,
Craiova a obținut cinci puncte în patru etape desfășurate în SuperLiga și
o calificare în turul doi Conference League. În locul lui Balint a și venit
deja Mirel Rădoi, care nu a mai antrenat de când s-a despărțit de națională.

Laszlo Balint a fost demis de Craiova Serena Williams se retrage din tenis
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Liga 1 a trecut de runda a 4-aSPORT

      După meciurile etapei a patra, CFR Cluj și Rapid
București `mpart primele două locuri din SuperLiga
României la fotbal. Cele două echipe au același număr
de puncte și același golaveraj, +3. Dar echipa din Cluj
are mai multe goluri marcate, ceea ne face să o plăsăm
pe primul loc. 

      Nemeritat din punctul de vedere al jocului practicat
pentru că echipa lui Dan Petrescu etalează un fotbal urât,
lipsit de orice spectaculozitate, centrat doar pe rezultat.
Pe câtă vreme Rapidul, cu un antrenor, Adi Mutu, care
se dovedește a fi și un bun tactician, joacă de multe ori și
pentru public. Nu și FCSB-ul lui Gigi care în ciuda banilor
investiți, a instalării pe Nicolae Dică pe banc[, nu a arătat
mare lucru în cele 4 etape scurse. FCSB-ul pare o echipă
debusolată, fără cârmaci. Dar are un ”baci” care le știe pe
toate. Așa se face că sâmbătă, FCSB a izbutit, cu mare
greutate, să scoată un punct din deplasarea de la Mioveni.
Echip[ care, până la meciul cu FCSB, nu avea niciun
punct.
      Altfel, derby-ul Olteniei a fost câștigat de Universitatea
Craiova, 2-1 cu FC U Craiova. Dar victoria a fost una
amară pentru antrenorul Universității, Laszlo Balint.
Culmea, acesta a fost demis după acest succes. Ciudat!
Meciul de la Craiova a fost arbitrat de Istvan Kovacs.
Arbitrajul lui, cele 3 lovituri de la 11 metri acordate, a
suscitat multe comentarii. Unii, inclusiv fostul mare

arbitru Ioan Crăciunescu, au fost de părere că al doilea
penalti dat Universității a fost acordat eronat. În schimb
șeful CCA, grecul Vassaras, a fost de părere că Istvan
Kovacs a procedat corect.
      Rezultatele înregistrate<
• U Cluj - Petrolul 0-1
A marcat<  Grozav (23)
• CS Mioveni - FCSB 1-1
Au marcat<  Balaur (26) / Miculescu (79)
• Rapid - FC Argeș 2-1
Au marcat<  Sefer (45, 64)/ Kait (90+2 aut)  
• Sepsi - UTA 0-0
• Chindia - CFR Cluj 0-2 (Muhar 27, Yeboah 45+1)
• Chindia Târgoviște - CFR Cluj 0-2
Au marcat<  Yeboah (45)/Muhar (27)
• FC U Craiova - Univ, Craiova 1-2
Au marcat<  Campagno (70)Andrei Ivan (41), Hanca
(45+3),
• Hermannstadt - FC Voluntari 2-1 
Au marcat<  Alhassan 23, 34 / Nemec (56)
• FC Botoșani - Farul 1-1
Au marcat<  M. Roman II (5)/ V. Morar (40)

CLASAMENT
1. CFR Cluj 4 3 0 1 8-5 3 9
2. FC Rapid 4 3 0 1 5-2 3 9
3. Hermannstadt 4 2 2 0 7-3 4 8
4. Farul 4 2 2 0 5-2 3 8
5. Botoşani 4 2 2 0 6-4 2 8
6. Sepsi 4 1 3 0 7-3 4 6
7. Voluntari 4 2 0 2 5-3 2 6
8. FC Argeş 4 2 0 2 6-7 -1 6
9. Univ. Craiova 4 1 2 1 5-5 0 5
10. FCU Craiova 4 1 1 2 6-6 0 4
11. Petrolul 4 1 1 2 2-4 -2 4
12. UTA Arad 4 1 1 2 2-5 -3 4
13. FCSB 4 0 3 1 3-5 -2 3
14. Univ. Cluj 4 0 2 2 3-6 -3 2
15. Chindia Târgovişte 4 0 2 2 3-6 -3 2
16. Mioveni 4 0 1 3 3-10 -7 1
Etapa 5< Petrolul - Rapid, Argeș - FCU Craiova, CSU
Craiova - Mioveni, FCSB - Chindia, CFR - Botoșani,
UTA - Univ. Cluj, Farul - Hermannstadt, Voluntari -
Sepsi.

DC Constantin

      Federația Română de Handbal anunță că
Subcomisia tehnică a votat c[ Florin Pera va fi noul
selecționer al Naționalei feminine de senioare.
Urmează validarea CA al FRH.
      Iată prima sa declarație în această calitate< ”Țin
să mulțumesc comisiei tehnice și în mod special
tuturor antrenorilor pentru votul de încredere
acordat, motiv de încredere și responsabilitate într-
o nouă și importantă provocare a carierei mele. Chiar
dacă am antrenat o echipă de top din Europa cu
obiectiv de câștigare a Ligii Campionilor, pot spune
că postul de selecționer reprezintă pentru mine un
vis împlinit, o mare onoare dar și o mare răspundere.
Sunt un antrenor care se dedică și pune suflet 100%
la fiecare meci, lucru pe care vreau să-l imprim și
jucătoarelor la echipa națională. Pun pe primul loc
forța grupului și jocul colectiv. Aștept validarea și în
cadrul ședinței Consiliului de Administrație, pentru
a putea începe munca la echipa națională. HAI,
ROMÂNIA!”

Jean I. 

Florin Pera este noul 
selecționer al naționalei 
României de handbal feminin

Azi, Supercupa 
Europei< Real Madrid -
Frankfurt

      Un meci mare ne așteaptă
în această seară pe Stadionul
Olimpic din Helsinki,
Finlanda. Real Madrid o va
întâlni pe Eintracht Frankfurt
în Supercupa Europei la fotbal,
de la ora 22<00.
      Conform Agerpres, cele
două formaţii vor fi din nou
faţă în faţă pentru prima oară
după 62 de ani de la
memorabila finală a Cupei
Campionilor Europeni din
1960.
      Partida de miercuri va fi
prima finală a unei cupe
europene jucată în Finlanda.
      Real Madrid a jucat de
şapte ori pentru Supercupa
Europei,cucerind patru trofee,
în 2002 (3-1 cu Feyenoord, la
Monaco), 2014 (2-0 cu Sevilla,
la Cardiff), 2016 (3-2, după
prelungiri, cu Sevilla, la
Trondheim) şi 2017 (2-1 cu
Manchester United, la Skopje).
      În 1998, madrilenii
pierdeau cu 0-1 cu Chelsea
(Monaco), în 2000 erau învinşi
cu 2-1 după prelungiri (golul
de aur) de Galatasaray
(Monaco), iar în 2018 au
pierdut cu 2-4, după
prelungiri, cu Atletico Madrid
(la Tallinn).
      În premieră în cupele
europene va fi folosită
tehnologia ofsaidului semi-
automat (SAOT). 
      Sistemul operează cu
camere specializare, care
identifică 29 de puncte diferite
ale corpului omenesc la fiecare
jucător.
      Supercupa s-a disputat
între câştigătoarele Cupei
Campionilor Europeni/Ligii
Campionilor şi Cupei Cupelor
(în perioada 1973-99),
respectiv ai Cupei
UEFA/Europa League (din
2000).
      În finala Ligii Campionilor,
Real Madrid a trecut de
Liverpool cu 1-0, prin golul lui
Vinicius Junior. Eintracht a
învins-o pe Glasgow Rangers
cu 5-4, la loviturile de
departajare, după 1-1 la finalul
prelungirilor.
      Real Madrid nu a început
încă sezonul în Spania, dar
Eintracht a debutat în noua
stagiune a Bundesligii şi a
făcut-o cu stângul, fiind
surclasată acasă de campioana
Germaniei, Bayern Munchen,
cu 6-1. Randal Kolo Muani a
marcat singurul gol al echipei
Eintracht.
      Meciul de la Helsinki va fi
arbitrat de englezul Michael
Oliver. 
      Echipele probabile<
Real Madrid< Courtois - Dani
Carvajal, Eder Militao, Alaba,
Ferland Mendy - Kroos,
Casemiro, Modric - Fede
Valverde, Benzema, Vinicius
Junior. Antrenor< Carlo
Ancelotti.
Eintracht Frankfurt< Trapp -
Toure, Tuta, Ndicka - Knauff,
Sow, Rode, Kostic - Kamada,
Mario Goetze - Borre.
Antrenor< Oliver Glasner.
      Meciul se vede în direct pe
Digi Sport, Prima Sport și
Orange Sport. 

      Zilele trecute, echipa de baschet masculin de la CSM
CSU Oradea a anunțat că mărește contingentul de români
pentru sezonul viitor. Sătmăreanul Luca Năstruț, jucător
ce și-a petrecut o bună bucată din juniorat la gruparea
bihoreană revine la medaliata cu bronz din stagiunea
precedentă a Ligii Naționale.

      Originar din Satu Mare, Luca măsoară 1.93 metri și
evoluează la poziția 2. El și-a început junioratul la LPS CSȘ
Satu Mare, după care s-a mutat la LPS Bihorul CSM Oradea.
El a contribuit la medaliile obținute de bihoreni la
Campionatul Național U18 Masculin, iar în sezonul 2020/21
a fost cooptat și în lotul de seniori.
      În stagiunea 2021-22, el a fost împrumutat la BC CSU
Sibiu, alături de care a bifat 17 partide în Liga Națională,
înregistrând medii de 1.6 puncte și 0.6 recuperări. Cele mai
bune prestații au venit însă la satelitul echipei de pe malul
Cibinului, în Liga 1, unde a avut 17.9 puncte, 1.7 recuperări,
2.7 pase decisive și 1.2 intercepții pe meci.
      La momentul actual, Năstruț este al șaselea jucător
român din lot, după Tudor Gheorghe, Bobe Nicolescu, Kris
Richard, Enzo Vescan și Cătălin Baciu. La capitolul străini,
orădenii i-au înregimentat pe Nikola Markovic, Donatas
Tarolis, Stephen Holt și Erick Neal. Antrenorul echipei
rămâne Cristian Achim.
      În altă ordine de idei, Luca Năstruț se află azi la ceas
aniversar. El împlinește 19 ani. Sora Denisa și tatăl Liviu
Năstruț doresc, prin intermediul nostru, să-i transmită
numai un sincer și un călduros La mulți ani!

Ionuț B.

Etapă cu multe
evenimente 
în Liga 1
CFR și Rapid sunt pe primele
două locuri

La mulți ani, 
Luca Năstruț!
Baschetbalistul sătmărean va juca 
la Oradea în noul sezon
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Ministrul Sănătății,
Alexandru Rafila, a
declarat, luni, într-o
conferință de presă, că
recomandă folosirea măștii
de protecție în școli și
consideră că, dacă sălile de
clasă sunt aerisite și sunt
asigurate condiții de igienă
la grupurile sanitare,
“lucrurile pot fi ținute sub
control” în privința
cazurilor de COVID, după
ce începe școala.

“Eu sunt convins că şi şcolile
acum sunt mult mai bine
pregătite, ştiu ce au de făcut,
masca va fi recomandată în
mod evident şi în şcoli, nu la
ora de sport, ca să nu existe
astfel de întrebări care nu îşi au
locul în acest moment. Dar
sigur că cel puţin în prima lună,
când vremea va permite acest
lucru, să recomandăm foarte
insistent aerisirea sălilor de
clasă, a spaţiilor în care copiii
îşi desfăşoară activitatea şi orele
de sport se pot efectua în aer
liber. Aşa că, dacă şcolile
respectă aceste condiţii şi
asigură condiţii de igienă în
zona grupurilor sanitare, copiii
să se poată spăla pe mâini, să
meargă în siguranţă la ore, să
aibă acces la dezinfectanţi, cred
că lucrurile pot fi ţinute sub
control”, a afirmat Alexandru
Rafila.

Structura anului şcolar
2022-2023

Mai este mai puţin de o lună
până la începerea noului an
şcolar care va avea o durată de
36 de săptămâni şi va fi primul
organizat cu perioade de
învăţare mai scurte şi vacanţe
mai dese. Ordinul de ministru
care reglementează structura şi
calendarul noului an şcolar
prevede că acesta va începe la 5
septembrie şi va fi organizat pe

5 module de învăţare şi tot atâtea
vacanţe.

O altă premieră este
“Săptămâna verde”, care, alături
de “Şcoala altfel”, se desfăşoară
în perioada 27 februarie - 16
iunie 2023, în intervale de câte
5 zile consecutive lucrătoare, la
decizia unităţilor de învăţământ.
Totodată, elevii din toate clasele
şi copiii de grădiniţă vor avea
vacanţă în perioada 22-30
octombrie, spre deosebire de
anul anterior când intrau într-o
vacanţă de o săptămână, în
toamnă, doar copiii de grădiniţă
şi elevii de clasele primare. O
altă vacanţă nou apărută este cea
din luna februarie, care va putea
fi poziţionată în a doua, în a treia
sau în a patra săptămână din a
doua lună a anului, în funcţie de
decizia inspectoratului şcolar.
Prin excepţie, la clasele a XII-a
zi şi a XIII-a seral, anul şcolar
va avea o durată de 34 de
săptămâni de cursuri şi se va
termina pe 2 iunie. Liceenii care
urmează filiera tehnologică vor
avea 37 de săptămâni de cursuri
şi vor încheia anul pe 23 iunie.
Elevii claselor a VIII-a vor avea

35 de săptămâni de şcoală, anul
şcolar urmând să se încheie pe
9 iunie. 

Odată cu începerea noului
an şcolar va intra în funcţiune
şi noul Regulament-cadru al
şcolilor - ROFUIP.

Astfel, elevii nu vor mai
putea fi exmatriculaţi, profesorii
vor încheia o singură medie pe
an la o disciplină, iar părinţilor
le este interzis să mai adune bani
pentru cadouri destinate
cadrelor didactice. Potrivit
aceluiaşi document, pe
parcursul anului şcolar elevii vor
beneficia de un plan
individualizat de învăţare
întocmit de profesori, rezultat
în urma evaluărilor susţinute. 

O altă modificare priveşte
transferul elevilor de clasa a IX-
a, care se va putea face doar din
motive medicale, cu avizul
comisiei medicale judeţene sau
a municipiului Bucureşti,
obţinut în urma prezentării
documentelor medicale
justificative. Pentru a se putea
transfera, aceşti elevi trebuie să
aibă media cel puţin egală cu
media de admitere a ultimului

elev de la specializarea unde
solicită transferul. Tezele nu vor
mai fi obligatorii, dar vor putea
fi susţinute dacă profesorii
consideră necesar, numărul de
note urmând a fi puse elevilor,
în funcţie de numărul de ore
alocat pe fiecare disciplină în
parte, dar nu mai puţin de trei.

Modulul 1 cursuri< 5
septembrie - 21 octombrie>
vacanţă< 22 octombrie - 30
octombrie> Modulul 2 cursuri<
31 octombrie - 22 decembrie>
vacanţă< 23 decembrie - 8
ianuarie> Modulul 3 cursuri< 9
ianuarie - 3 februarie, respectiv
10 februarie sau 17 februarie, la
decizia inspectoratelor şcolare
judeţene/al municipiului
Bucureşti, după caz> vacanţă< o
săptămână, la decizia
inspectoratelor şcolare, în
perioada 6-26 februarie>
Modulul 4 cursuri< 13 februarie
- 20 februarie sau 27 februarie,
la decizia inspectoratelor
şcolare, după caz, până la 6
aprilie> vacanţă< 7 aprilie - 18
aprilie> Modulul 5 cursuri< 19
aprilie - 16 iunie> vacanţă< 17
iunie - 3 septembrie. 

În noul an școlar, părinţilor le este interzis 
să mai adune bani pentru cadouri
Ministrul Sănătății spune că masca va fi recomandată în mod evident în școli

În noul an școlar, elevii nu vor mai putea fi exmatriculaţi, iar profesorii vor încheia o singură medie 
pe an la o disciplină

      După cum e prevăzut într-
un proiect de lege ce va
modifica semnificativ actuala
legislație a educației, violenţa
fizică, abuzul emoțional, dar și
alte acțiuni ce pot pune în
pericol sănătatea și integritatea
fizică ori psihică a elevilor vor
fi incluse în seria abaterilor
disciplinare și vor însemna
sancționarea profesorului
responsabil cu desfacerea
contractului de muncă. În plus,
profesorul sancționat astfel nu
va mai putea desfășura activitate
didactică în sistemul de
învățământ timp de zece ani.
      Faptele de violenţă fizică,
abuz emoțional  sau orice
activităţi care pot pune în
pericol sănătatea şi integritatea

fizică sau psihică a
antepreșcolarilor/ preșcolarilor/
elevilor vor fi considerate,
potrivit proiectului de lege aflat
în dezbatere publică,  abateri
disciplinare.
      În cazul acestor abateri,
profesorii vor fi sancționați
cu desfacerea disciplinară a
contractului individual de
muncă.
      Atunci când va fi vorba de
desfacerea contractului de
muncă pentru violenţă fizică,
abuz emoțional sau alte acțiuni
ce pun în pericol sănătatea
elevilor, profesorul
sancționat nu va putea exercita
nicio activitate didactică în
sistemul de învățământ pentru
o perioadă de zece ani.

Profesorii vor fi excluși 10 
ani din învățământ, în cazul 
violenţei fizice sau abuzului 
emoțional asupra elevilor

      Alianța Națională a
Organizațiilor Studențești
(ANOSR) cere, într-un
comunicat emis luni, ca subvenția
acordată pentru transportul
feroviar și cu metroul pentru
studenți să fie majorată de la 50%
la 90%. 
      Organizația invocă în acest
sens faptul că impactul bugetar
ar fi nesemnificativ în raport cu
beneficiile și prin aspecte
economice precum prețul pentru
combustibil.

      ANOSR afirmă că, în
perioada 2017-2021, când
studenții au beneficiat de
gratuitate la transportul feroviar,
clasa a II-a, facilitatea “a fost de
natură să asigure o serie largă de
beneficii directe și imediate
pentru studenți, precum creșterea
accesibilității studiilor pentru
studenții navetiști, a implicării în
acțiuni de voluntariat, a
posibilității de a participa la
diverse evenimente pentru
studenți și tineri.”

Studenții cer subvenționarea 
cu 90% a transportului 
feroviar și cu metroul

      Elevii de orice vârstă din
Franța au luat parte și încă
participă la activități naționale de
vară organizate de Ministerul
Educației în tot Hexagonul. Anul
acesta, ca în 2020 și 2021,
autoritățile din educație au
organizat “Les vacances
apprenantes” (Vacanța de
învățare) – un proiect de țară
menit să ajute copiii și tinerii să
recupereze pierderi de învățare,
să iasă în natură, să meargă la ore
deschise în școli profesionale sau
să plece în tabere de câteva zile.
      “Scopul vacanțelor de învățare
este de a asigura consolidarea
învățării și de a contribui la
dezvoltarea personală a tinerilor
prin activități culturale, sportive
și de agrement, supravegheate de
profesioniști. Operațiunea
Vacanța de învățare se bazează pe
mai multe programe, de la școli

deschise la tabere. Ce au în
comun? Consolidarea învățării, a
culturii, a sportului și a dezvoltării
durabile”, se arată pe site-ul
ministerului citat.
      Proiectul și programele
componente durează până începe
anul școlar în Republică, pe 1
septembrie 2022, iar valoarea lui
este de 180 de milioane de euro. 
      Potrivit profesorilor francezi
consultați de redacție, în fiecare
regiune școlile se pot înscrie să
organizeze un anumit program
(ore remediale în cadrul școlii
deschise sau școală profesională
deschisă etc.), apoi sunt selectate
de instituțiile abilitate regional. 
      Totodată, profesorii
participanți sunt remunerați cu
câteva zeci de euro pe oră/orele
din schema de activități acceptată
de școală și de autoritățile din
teritoriu.

Elevii din Franța participă, 
vara, la cursuri deschise în 
școli, tabere și ore remediale

     În Dolj, 29 de elevi au
ajuns să fie admişi în clasa
a IX-a la liceu, fără să
participe la evaluarea
naţională, scrie Gazeta de
sud. 

      Elevii fără evaluare
naţională sunt absolvenţi de
anul acesta şi au fost repartizaţi
la licee din judeţ dar şi din
Craiova în cea de a doua etapă.
Printre cei admişi fără examen
ar fi şi elevi care au urmat
studiile gimnaziale în
străinătate, în ţări precum
Austria, Italia, Spania şi
Germania.

Cine a participat 
la această etapă

Şcoala profesională nu este
opţiunea obligatorie pentru
absolvenţii de clasa a VIII-a care
nu participă la evaluarea
naţională. Ei pot să fie admişi la
liceu doar cu mediile din

perioada gimnaziului. În Dolj,
29 de elevi au beneficiat de o
asemenea repartizare.
Reprezentanţii Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dolj spun că
absolvenţii de gimanziu au
putut opta pentru admiterea la
licee, fără să participe la
evaluarea naţională, pentru că
mai erau locuri libere.
Repartizarea s-a făcut doar pe
baza mediilor din perioada
gimnaziului.
      „În cea de a doua etapă de
admitere la liceu au avut
prioritate cei care au susţinut
evaluarea naţională şi din
diverse motive nu au fost
repartizaţi. 
      După aceea, au fost cei
veniţi din străinătate cărora li
s-a eliberat un atestat de
echivalare a studiilor. Pentru cei
care au avut studii făcute
integral în străinătate am
calculat medii şi ne-am raportat
la sistemul de educaţie din
România.
      Am încercat să facem o

echivalare a notelor din
străinătate cu ce avem noi aici.
Am avut cinci candidaţi cu
astfel de cereri. Este vorba
absolvenţi din Italia, din
Austria, Germania şi din
Spania. Apoi am avut copii care
au trecut greşit codurile şi au
fost repartizaţi la licee aflate la
distanţă mare de casă. 
      De exemplu, elevi din
Craiova au ajuns la Băileşti şi a
fost nevoie să soluţionăm aici
situaţia. Şi, într-adevăr, am avut
în această etapă şi copii care nu
au susţinut evaluarea naţională,
care au avut două posibilităţi<
să se înscrie fie la liceu, şi li s-a
luat în calcul în media din V-
VIII, şi fie să meargă la
profesională. 
      Şi unii dintre ei au ales
liceul. În momentul în care au
venit la noi, comisia judeţeană
le-au prezentat locurile libere
de la liceele tehnologice”, a
precizat inspectorul şcolar
general adjunct Oana Zaharie.

Deleanu V.

Zeci de elevi admişi la liceu fără evaluare 
naţională

      Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) anunță, într-un
comunicat preluat de Agerpres,
că susține introducerea în
programa de studii liceale a
disciplinei Istoria Comunismului,
materie care să fie menționată în
viitoarea lege a învățământului
preuniversitar.

    IICCMER îi atribuie inițiativa
lui Alexandru Muraru, deputat,
președintele PNL Iași, care a
exprimat o propunere în acest
sens la Forumul Educației de la
Iași, eveniment organizat de
liberali la sfârșitul săptămânii
trecute.
      De notat că o propunere
similară a fost făcută, anterior, de
cel puțin o organizație
independentă – Alianța “O voce
pentru educație”, care a propus
introducerea unei materii privind
Istoria Comunismului, alături de
studierea Holocaustului, în
proiectul legii învățământului
preuniversitar.

Stelian C.

Istoria
comunismului 
în legea educației

      Sportul înseamnă sănătate,
iar copiii care practică orice
ramură au parte doar de
beneficii. Pentru părinții care
sunt interesați să-și ducă copiii
la fotbal, ei pot să aleagă clubul
FC Someșul Satu Mare 2019.
Aici se organizează o selecție
pentru copii născuți în anii<
2014, 2015, 2016, 2017. 
      Programul de antrenamente

este foarte bine structurat, iar
aici copiii se dezvoltă pe plan
sportiv în echipă. 
      Cei doi antrenori care-i
invită pe copii la fotbal sunt
Crist ian Popa,  deținător al
l icenței  A UEFA și  Dan
Gavri lescu.  Detali i
suplimentare< 0742.065.572 -
Cristian Popa, 0754.934.938 -
Dan Gavrilescu.

Fotbal pentru copii la 
FC Someșul Satu Mare
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→ 654< Eugen I este ales papă al
Romei, cu toate că antecesorul
său, Papa Martin I, încă trăia.
→ 843< În Tratatul de la Verdun,
după moartea lui Ludovic cel
Pios, Imperiul Franc este
împărțit între fiii acestuia,
Lothar, Ludovic și Carol.
→ 955< Bătălia de la Lechfeld<
Otto cel Mare, suveran peste
marile ducate germane (mai
puțin Saxonia), îi înfrânge
definitiv pe unguri, care de la
această dată nu mai intreprind
nici un atac în Germania.
→ 1539< Francisc I al Franței
semnează Ordonanța de la
Villers-Cotterêts, prin care
limba franceză este introdusă în
locul latinei în documentele
oficiale.
→ 1628< Nava de război
suedeză Vasa se scufundă în
portul Stockholm după numai
aproximativ 20 de minute de
călătorie. Nava a fost construită
la ordinul regelui Gustav Adolf,
ca parte a expansiunii militare
pe care a inițiat-o într-un război
cu Polonia-Lituania (1621-
1629). S-a vrut a fi una din cele

mai puternice nave de război
din lume însă Vasa era periculos
de instabilă cu o greutate prea
mare în structura superioară a
carenei. S-a scufundat după ce a
întâlnit un vânt mai puternic
decât o adiere.
→ 1675< A fost înființat
“Observatorul Regal din
Greenwich”. În 1948
observatorul a fost transferat în
castelul Herstmonceux
(Sussex). Vechea clădire a
observatorului, construită de
Wren, s–a păstrat până în
prezent, și este înconjurată de
un parc în centrul Londrei.
→ 1792< Revoluția franceză<
Poporul cucerește Palatul
Tuileries. La prânz, castelul este
luat cu asalt. Adunarea
națională decide că regele
Ludovic al XVI-lea este
suspendat din funcțiile sale și că
francezii vor alege o nouă
Convenție Națională a cărei
misiune este să fondeze o
națiune nouă – „a doua
revoluție".
→ 1793< Muzeul Luvru  (foto)
este deschis oficial la Paris,

Franța.
→ 1809< Proclamarea
independenței statului Ecuador.
Sărbătoare națională.
→ 1856< Un uragan a făcut în
Louisiana circa 400 de victime
omenești.
→ 1864< Guvernul român a
contractat cu casa britanică
"Stern Brothers" primul
împrumut extern al României
(916.000 de lire sterline, din care
statul a primit 679.244 de lire,
cu o dobândă de 7%) garantat
cu veniturile vămilor.
→ 1875< Este pusă piatra de
temelie a castelului Peleș din
Sinaia (10/22 august), sub care
sunt îngropate câteva zeci de
monede de aur de 20 de lei,
primele monede românești cu
chipul lui Carol I.
→ 1897< Chimistul german
Felix Hoffmann descoperă un
mod îmbunătățit de sinteză a
acidului acetilsalicilic
(aspirina).
→ 1912< Virginia Woolf s-a
căsătorit cu scriitorul Leonard
Sidney Woolf.

10 august...`n istorie

ITV
7.00 :tiri 7.30 Audiențe în di-
rect cu Ioan Ani\a; (r) 9.00 Info
Studio realizator Victor Con-
stantinovici (r) 10.00 Zone Fol-
clorice, cu Bianca Cionca 12.00
:tiri 12.30 Audiențe în direct
cu Ioan Ani\a; 14.00 Info Stu-
dio realizator Victor Constan-
tinovici (r) 17.00 MiniCafe-
neaua Critic[ de Pandemie
16.00 ~n Slujba Comunit[\ii, cu
Mihai S[lceanu 18.00 Info Stu-
dio realizator Ioan Ani\a;, ing.
ec. Claudiu Govor 19.00 :tiri
19.30 Audien\e ̀ n direct, real-
izator Victor Constantinovici

ANTENA 1
8.00 Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00 Poiți
pe la noi< Poiți prin țară 17.00
Observator 18.00 Prețul cel bun
19.00 Observator - Sport/Me-
teo 20.30 Poiți pe la noi< Poiți
prin țară 23.30 Observator 0.00
Mangalița 2.00 Revizie tehnică
5.00 Prețul cel bun (r) 6.00 Ob-
servator

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.30
Vorbe;te lumea 13.00 :tirile Pro
TV 14.00 Lec\ii de via\[ 16.00
M]ncare pe care  17.00 :tirile
Pro TV 18.00 Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro TV 20.30 Las
fierbin\i 21.30 Fură și fugi
23.45 Ştirile Pro Tv  0.15 O lup-
tă personală 5    2.15 Lecţii de
viaţă  (R) 3.00 Vorbe;te lumea

(r) 5.00 Ce spun rom]nii  6.00
:tirile Pro TV 

PRO CINEMA
7.45 Ultimul vânător de drag-
oni (R) 10.00 La bloc 12.15
Zoom - Academia Supereroilor
(R) 14.00 Animale fantastice
și unde le poți găsi (R) 16.30
Câinele extraterestru 18.15 La
bloc 20.30 Țintă primară  22.30
Noapte de foc  2 0.15 Țintă
primară (R) 2.15 La Maruţă (R)
4.00 La bloc 6.00 La M[ru\[
(r)

Acas[ TV
8.00 Dulce r[zbunare (R) 9.00
Iubirea are numele tau (R) 10.00
Un loc `n inima ta (R) 12.00
Numai l]ng[ tine 13.00 Ajutor,
m[ `ndr[gostesc! 15.00
Dragoste si alte complica\ii
17.00 Un loc `n inima ta 19.00
Iubirea are numele t[u 20.00
M]ncare pe care 21.00 Dulce
r[zbunare 22.00 Calea spre
iertare 0.00 Numai l]ng[ tine
(R) 1.00 Iubirea are numele t[u
(R) 1.45 Dulce r[zbunare 2.30
Calea spre iertare (R)   4.15 Iu-
birea are numele tau (R)  5.00
M]ncare pe care  (R) 6.00
Dragoste si alte complicatii (R)

PRIMA TV
7.00 Starea naţiei (R) 8.00 Doar
pentru iubire (R) 9.00 Super
Cireașa de pe tort 11.00 Nimeni
nu-i perfect (R) 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Focus 15.00 Alege

rețeta națională (R) 17.00 Doar
pentru iubire 18.00 Focus 18
19.30 Iubiri secrete 20.00
Răzbunarea haiducilor 22.00
Starea naţiei 23.00 Focus 0.00
Exclusiv VIP 2.00 Înarmat 4.00
Focus  5.30 Nimeni nu-i perfect
(R) 6.30 Iubiri secrete(R) 

TVR 1
7.00 3 ceasuri bune 9.45
Teleshopping 10.00 Agrostrate-
gia 10.30 Fermierii Romaniei
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect! 12.00
Teleshopping 12.30 Între cer şi
mare 13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal 14.55 Vorbeşte
corect! 15.00 Akzente 16.50 Eu
pot! 17.50 Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.45 Zi de zi 18.50
Disp[ru\i f[r[ urm[ 19.45 Sport
20.00 Telejurnal 20.58 Meteo
21.10 Campania impotriva
climei 22.05 Dark Web  23.00
Omul şi timpul (R) 0.00 Info
Plus (R) 0.40 Exclusiv în Româ-
nia (R) 1.30 Răzbunarea lui
Jacquou (R) 4.15 Yanxi, palatul
suspinelor (R) 5.05 Agrostrate-
gia (R) 5.30 Fermierii Romaniei
(R) 5.55 Atelier de sănătate (R)
6.55 Imnul României

TVR 2
7.00 Genera\ia Fit 7.30
Rom]nia ̀ n bucate (R) 8.00 Fer-
ma (R) 8.50 Teleshopping 9.00
Comisarul Rex 10.00 Docu-
mentar 360° Geo 11.00 C];tig[
Rom]nia 12.00 Telejurnal TVR

2 12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor 13.30
Sănătate cu de toate (R) 14.00
Documentar 360° Geo 15.00
Magazin Deutsche Welle - Fii
în formă ! 15.30 România…în
bucate 16.00 Vara amintirilor
17.00 ~n direct cu viaţa 18.00
Ora de ştiri 18.50 E vremea ta!
19.10 Comisarul Rex 20.00
Cinci dolari pe zi 22.00 Câştigă
România! 23.00 Vara amintir-
ilor 0.00 ~n direct cu viaţa (R)
1.00 Cinci dolari pe zi (R) 2.50
Vara amintirilor 3.10 Ora de
;tiri   3.50 E vremea ta!  4.05
Rom]nia... `n bucate  4.30
S[n[tate cu de toate 5.00 Doc-
umentar 360 Geo  6.10
Teleshopping 6.55 Imnul
României 

KANAL D
7.00 Diminea\a cu noi 9.00
Știrile Kanal D 10.00 Casa iu-
birii 12.00 Știrile Kanal D 13.00
În căutarea adevărului 15.00
Jocul cuvintelor cu Dan Negru
16.30 Casa iubirii 19.00 :tirile
Kanal D 20.00 Mă numesc Zu-
leyha 22.30 Jocul cuvintelor cu
Dan Negru 0.00 :tirile Kanal
D 1.00 Casa iubirii(R) 4.45 :tir-
ile Kanal D 5.30 În căutarea
adevărului (R) 

EUROSPORT
7.30 Formula e< Campionatul
Mondial Roma 8.30 Formula
e< Campionatul Mondial
Monaco 9.30 Minutul 9.35 Ci-

clism< Turul Ain 10.30 Ci-
clism< Circuitul Mondial -
Turul Scandinaviei 11.30
Snooker< Seria Home Nations
- Openul Angliei 13.40 Minu-
tul 13.45 Ciclism< Turul Ain
16.15 Ciclism< Circuitul
franco-belgian 18.00 Ciclism<
Circuitul Mondial - Turul
Scandinaviei 19.15 Ciclism<
Turul Ain 19.55 Ştiri  20.00 All
sports *< Dezlănţuiţi forţa
sportului 20.30 Motociclism
de anduranţă<  Campionatul
Mondial Cursa de 8 ore de la
Suzuka 21.55 Minutul 22.00
Ştiri 22.05 Ciclism< Turul Ain
23.00 Ciclism< Circuitul
franco-belgian 0.00 Golf pga
tour< Discovery Golf 0.30 For-
mula e< Campionatul Mondial
Monaco 1.30 Formula e< Cam-
pionatul Mondial Berlin 2.30
Ciclism< Circuitul franco-bel-
gian 4.00 Snooker< Grand
Prixul Mondial 5.30 Ciclism,
Turul Ain 6.30 Ciclism< Cir-
cuitul Mondial - Turul Scandi-
naviei

M1
6.55 Azi dimineața 9.50 Azi
înainte de masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi după masă
14.35 Biserica vie 15.35 Expres
carpatin 16.35 Banca de școală
18.33 Familia ‘22 19.30 Jurnal
20.05 Planeta albastră 20.30
Jurnal 20.34 Astă seară 22.30
Jurnal mondial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jurnal de
închidere

RTL Klub
7.00 Mag. de dimineață
10.05 Teleshop 13.05 Reef
Break – ser. am. 14.05 Dis-
păruți fără urmă – ser. am.
16.20 Bom Sucesso – ser.
braz. 17.40 Dragoste, rațiune,
răzbunare – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.10 Nașa de
botez – ser. magh. 22.25
Micul nostru sat – ser. magh.
23.45 Doctor Murphy – ser.
am. 1.15 Dispăruți fără urmă
– ser. am. 

Duna TV
7.00 Jurnal 8.15 Em. în lb.
rom. 9.15 Doctorul de pe
munte – ser. germ. 10.05 A
doua șansă – ser. turc 13.02
Jurnal 13.50 Gusturile Eu-
ropei 16.50 Don Matteo –
ser. it. 19.55 A doua șansă –
ser. turc 20.50 Doctorul de pe
munte – ser. germ. 21.55
Winnetou – ser. engl. 23.35
Downton Abbey – ser. engl. 

Tv 2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 În capcană –
ser. germ. 13.30 Comisarul
Rex – ser. austr. 15.35 Aroma
dragostei – ser. columbian
16.40 Doamna Fazilet și fi-
icele ei – ser. turc 17.45
Pământul Speranțelor – ser.
turc 22.20 Ninja Warrior
Hungary 0.30 Doctorul min-
une – ser. turc 
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CASE

Cas[ nou[ 3 camere,
aproape de SM - 60.000
euro. (0751.399.982

l V]nd cas[ 175 mp, 11 ari
teren, construit[ 2005, zona
Doroban\ilor.
(0729.004.543
l V]nd cas[ `n Satu Mare,
strada Andrei Mure;anu nr,
4/A, 50.000 euro.
(0743.917.957
l V]nd cas[ str. Aron
Pumnul 22.
l Lucian Blaga 80.000 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l Ocazie cas[ semicentral[.
(0751.802.268
l Cas[ Unim[t.
(0748.963.461
l V]nd cas[ P[ule;tiului
180 mp. (0759.561.525

APARTAMENTE 2 CAM

l V]nd apartament 2
camere Micro 15.
(0751.474.705
l V]nd apartament 2
camere Carpa\i II, etaj 7/8
(li) 51.500 euro.
(0740.619.521
l Careiului 47.000 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l V]nd apartament nou,
central. (0741.251.769
dup[ ora 18<00 (zilnic). 

V]nd locuin\[ zona centru,
suprafa\[ util[ 132 mp, cu
garaj `n curte, beci.
(0723.829.194

l V]nd ap. 2 camere, etaj I,
aleea Ipote;ti 15, 25.000
euro. (0744.799.015

APARTAMENTE 3 CAM

l V]nd apartament 3
camere decomandate, `n
cartierul Carpa\i I, pre\
46.000 euro negociabil.
(0745.398.828
l Micro 17 - 55.900 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l Central din c[r[mid[,
renovat. (0770.369.452

V}NZ{RI GARSONIERE

l V]nd garsonier[ Clo;ca,
col\ cu Burdea.
(0721.223.033
l V]nd garsonier[.
(0743.132.979
l V]nd garsonier[.
(0743.896.413
l Carpa\i II, 18.900 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l V]nd garsonier[.
(0748.435.596

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd loc de cas[ Micula,
strada Libert[\ii 1 ha 43 ari
(1.43 ha) front 122 m, 12
km de ora;. (0761.879.372
l 10 ari teren intravilan.
(0746.110.736
l V]nd teren intravilan
P[ule;ti, toate utilit[\ile.
(0740.317.642

10 ari teren intravilan.
(0746.110.736

l Veti; 620 mp> www.imo-
vest.ro> (0743.284.965
l 10 ari teren intravilan.
(0746.110.736
l Teren intravilan 3 ari, sat
Silva; la 4 km de T[;nad.
(0773.849.768

V}NZ{RI REMORCI

l V]nd autoremorc[ 750
kg, marca Humer din
Germania, cu livrare la
domiciliu, pre\ 3500 ron.
(004.0752.802.975

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme
avariate. (0757.747.469
l Dezmembr[ri auto
cump[r[ autoturisme
pentru programul Rabla ;i
pentru fier vechi.
(0745.143.143
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
Asigur radiere, transport
gratuit. (0731.638.084
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
(0726.222.209

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) (0745.143.143
l Lemn foc.
(0727.538.530
l V]nd c[rbune lignit,
calitate superioar[, asigur
transport, pre\ 390 ron /
ton[> v]nd azotat ;i
complexe. (0722.692.316

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd porci de kilograme
variate. (0744.910.426
l Ra\e ;i pui `n Ciuperceni.
(0744.961.898
l V]nd c[\ei labrador.
(0745.312.597

V]nd porci ;i ;oldani SM.
(0788.949.409

V]nd c[\ei Jagd Terrier.
(0763.668.443

CHIRII

l ~nchiriez garsonier[ 140
euro. (0712.295.037

l Dau `n chirie apartament
2 camere. 329.342.50.66,
328.061.77.11
l ~nchiriez garsonier[ la
Burdea complet mobilat[,
utilat[. (0740.043.589
l Careiului 260 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l Dau `n chirie ap. Micro
16, strada S[n[t[\ii.
(0039.328.061.77.11,
0261.838.136
l Chirie 2 camere Dariu
Pop, 170 euro.
(0745.893.363

PIERDERI

l Vitacenter Premium
declar[ pierdut certificatul
de `nregistrare seria B, nr.
3449726 ;i certificatul
constatator cu nr. 2385 din
31.01.2018, documente
prezentate. Se consider[
nule

CITA|II

l Sunt chema\i `n instan\[
la Tribunalul Satu Mare,
camera 7 `n data de
07.09.2022 ora 09<00 `n
dosarul cu nr.
8714/296/2020 Marian
Marius J. Iosif, Kurti Marian
Ramona Iuliana, Marian
Claudiu Vasile ;i Marian
Raluca Victoria `n proces cu
:imon Sigismund av]nd ca
obiect partaj judiciar.
l Subsemnatul BERCE
VASILE- reclamant, în
dosar  1097/266/2021 al
Judecătoriei  Negrești  Oaș,
cu termen de judecată
22.09.2022, ora 11<00, chem
ca pârâții<- Berenczei
Kovacs Sandor>- Berenczei
Kovacs Geza> - Zab Mihaly>
- Berenczei Kovacs Miklos>
- Berenczei Kovacs Sandor,
înscriși în CF. nr. 102358,
Bixad, top 582/1, 583/1,
584/1, 585/1- Bixad, sau
moștenitorii acestora, să se
prezinte  la această dată și
oră la Judecătoria Negrești
Oaș, pentru uzucapiune.

CUMP{R{RI

l Cump[r pene.
(0753.500.698
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SUD O KU SUD O KU - un joc pentru inteligen\i 
      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.

Jo
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l n
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 3
75

5
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lu

\i
a 
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 3
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4

56
4

5
4 7
87
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43
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7 3
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4
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Magazinele de unde se
poate cump[ra ziarul 
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CUMP{R{RI



l Cump[r pene.
(0757.285.992
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
(0748.055.158
l Cump[r teren agricol `n
localit[\ile T[t[re;ti,
Necopoi, Ru;eni, Viile Satu
Mare< pre\ 4000 euro/hectar
(0729.948.343

MATRIMONIALE

l Domn 51 ani, caut
doamn[ serioas[.
(0770.889.335
l T]n[r[ caut prieten.
(0759.793.578

PREST{RI SERVICII

l Acoperi;uri, case,
canaliz[ri. (0752.836.339
l Execut case, fa\ade,
gresie, faian\[, finisaje,
montat u;i, geamuri,
demol[ri, betoane, garduri.
(0745.466.818

Forez f]nt]ni.
(0742.773.887

l Renov[m apartamente,
mont[m/scoatem u;i.
(0754.609.906
l Execut sob[ teracot[,
cazan de \uic[ etc.
(0745.298.199
l Ra;chetez-pun parchet,

utilaj profesional.
(0746.623.401
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. (0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Execut[m lucr[ri<
dulgherie, izola\ii de
membran[ PVC, orice fel de
repara\ii acoperi;.
(0758.985.479
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne, lucr[ri
demol[ri. (0743.521.009
l Firm[ execut[ cas[ la
ro;u 37.000 euro la cheie
60.000 euro.
(0747.683.513

Execut[m s[p[turi manuale,
cur[\[m ad]ncim f]nt]ni.
(0731.753.800

l T[iatul lemnului la
domiciliul clientului.
(0771.796.558
l Repara\ii acoperi;uri,
orice tip de acoperi;, \igl[
ceramic[, tabl[ metalic[,
repara\ii la blocuri,
hidroizola\ii, plac[ri cu
polistiren, decorativ[,
cur[\enie, reducere 15%.
Prezent[m garan\ii,
factur[/contract.
(0751.785.250,
0741.547.613
l Repar TV.
(0745.464.289
l Cosim cur\i, gr[dini,
defri;[ri, t[ieri de copaci
periculo;i. (0758.501.889
l Renov[ri apartamente,
case, demol[ri.
(0758.501.889
l Execut[m cabane, terase,
garaje, por\i, reducere 15%.
(0759.853.472
l Execut[m acoperi;uri<
tabl[ Lindab, \igl[
metalic[/ceramic[>
dulgherie, repara\ii>
reducere 20%.
(0753.323.224
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein, rapid.
(0758.528.653

TRANSPORT TURISM

l Marf[-mut[ri, iein.
(0745.049.715
l Balastru-p[m]nt.
(0754.813.461

Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-18
mc. (0745.203.220

OFERTE SERVICIU

l Angaj[m muncitori
califica\i, necalifica\i `n
construc\ii. (0753.653.304

l Restaurant angajeaz[
ajutor buc[tar, livrator.
(0740.872.122
l Sp[l[torie profesional[ de
covoare ;i haine angajeaz[
personal. (0770.151.236
l Angaj[m doi barmani,
osp[tari, osp[tare, rug[m
seriozitate, salariu atractiv.
(0740.876.466,
0749.253.811, 0753.373.283
l Firm[ de construc\ii
angajeaz[ muncitori.
(0741.030.139
l Restaurant angajeaz[
osp[tar. (0740.872.122
l Angaj[m muncitori
pentru colectarea selectiv[ a
de;eurilor. (0744.785.206
l Angaj[m agent de
securitate `n incint[.
Informa\ii dup[ ora 10<00.
(0799.714.473
l SC Vonhaz angajeaz[
l[c[tu;, zidar, sudor,
excavatorist.
(0722.394.052
l Angaj[m dispecer centru
de alarm[. (0753.892.548
l Tapi\ez canapele.
(0747.410.304

Angaj[m persoan[
necalificat[ pentru
`ntre\inere sediu firm[.
Asigur[m cazare, mas[ ;i
salatizare atractiv[.
(0722.393.595

Hotel angajeaz[ camerist[.
Oferim condi\ii foarte bune
de munc[, mas[ ;i salarizare
atractiv[. (0741.179.798

l Angajez ;oferi cat. C, cei
peste 45 ani sunt prioritari.
(0744.785.206
l Caut ajutor pentru
montaj marmur[.
(0741.355.139
l Caut b[ie\i pentru a lucra
`n Fran\a.
(0033.631.79.66.43
l SC Scriba Trans Rapid
SRL, loc. Tarna Mare nr.
560, jud. Satu Mare
angajeaz[ conduc[tor auto
pentru transport intern ;i
extern. (0034.663.46.89.63
l Depozit materiale de
construc\ii angajeaz[
stivuitorist cu atestat ;i
experien\[. Detalii
(0755.470.155
l Angajez agent de
interven\ie. (0742.073.544
l Angajez barman[ /
barman cu un salariu
atractiv. (0751.411.224,
0770.253.223
l Hotel restaurant
angajeaz[ ajutor buc[tar.
Oferim salarizare foarte
atractiv[ ;i condi\ii foarte
bune de munc[.
(0741.179.798
l Angajez ;ofer profesionist
BC+E cu experien\[, rog
seriozitate ;i solicit
recomandare.
(0729.948.343
l Angaj[m t]mplar.
(0728.131.640

Firma Hons-Gmunden
angajeaz[ urgent 2
instalatori, 2 ajutori
instalatori,
vorbitori/nevorbitori limba
german[. (0743.862.523,
0043.660.698.70.17

Magazin alimentar din
Micro 16 angajeaz[ casier[.
(0720.053.756

l Angajez v]nz[toare,
casier[ ;i persoan[ pentru
amblat varz[ murat[.
(0744.513.541
l Angaj[m fierari ;i
dulgheri cu experien\[.
(0755.367.409

Angajez facturist[.
(0744.513.541

SOCIET{|I

l Fabrica de procesare SRL,
cu sediul `n municipiul Satu
Mare, strada George Enescu
nr. 27, ap. 11B, jude\ul Satu
Mare, titular al proiectului<
Construire sera ;i linie de
procesare `n comuna Apa,
localitatea Apa, jude\ul Satu
Mare, propus a fi amplasat
`n comuna Apa, localitatea
Apa, sat Apa, nr. cadastral
101389, jude\ul Satu Mare,
anun\[ publicul interesat
asupra lu[rii deciziei etapei
de `ncadrare de c[tre
Agen\ia pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, `n
cadrul procedurii de
evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul men\ionat.
Proiectul deciziei de
`ncadrare ;i motivele care o
fundamenteaz[ pot fi
consultate la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, din municipiul
Satu Mare, strada Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, jud. Satu
Mare `n zilele de luni-joi
`ntre orele 08<00-16<30,
vineri `ntre orele 08<00-
14<00, precum ;i la
urm[toarea adres[ de
internet<
http<//apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate
`nainta comentarii /

observa\ii la proiectul
deciziei de `ncadrare `n
termen de 10 zile de la data
public[rii anun\ului pe
pagina de internet a
autorit[\ii competente
pentru protec\ia mediului.

SC Belsalrom SRL cu sediul
`n localitatea Beltiug, nr.
357, jud. Satu Mare, anun\[
solicitarea emiterii
Autoriza\iei de mediu
pentru activitatea< cod
CAEN< 3811 - Colectarea
de;eurilor nepericuloase.
Desf[;urat[ pe
amplasamentul din jud. Satu
Mare, comuna Beltiug ;i
satele apar\in[toare.
Consultarea documenta\iei,
sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, strada Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, luni-joi, `ntre
orele 08<00-16<30, vineri
`ntre orele 08<00-14<00
Pentru orice informa\ii
referitoare la activitate v[
pute\i adresa la Agen\ia
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, telefon
0261.736.003, telefon / fax
0261.733.500> e-mail<
office@apmsm.anpm.ro

l Coop Halmeu, vinde prin
licita\ie spa\iu comercial `n
suprafa\[ de 26.88 mp.
Licita\ia va avea locla sediul
Cooperativei Halmeu,
strada Eliber[rii, nr. 63 A, `n
data de 18.08.2012, ora
12<00 ;i se va repeta `n
fiecare joi p]n[ la
adjudecare. (0728.114.252
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l Petofi 214 mp> www.imo-
vest.ro> (0743.284.965
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S-au scurs 37 de ani de
dor ;i durere de la
trecerea `n nefiin\[ a

celui mai bun so\, tat[,
bunic, str[bunic ;i
unchi GHI|{ NASTAI.
Odihn[ ve;nic[! 
Familia

CUMP{R FIER VECHI, 
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{, 

PVC - TERMOPAN, 
ACUMULATORI AUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

Angaj[m personal 
`n service 

de anvelope cu sau
f[r[ experien\[. 

Telefon< 0728985717

Program 
Mica Publicitate

str. Micu Klein nr. 2 

zilnic 9.00-18.00

sâmb[t[ - duminic[< 

~NCHIS

Duminic[ prelu[m anun\uri 
urgente pentru ziarul 

de luni< decese, 
condolean\e, comemor[ri 

la sediul de pe strada Mircea cel
B[tr]n, nr. 15, `n intervalul

orar< 12.00-19.00.
Informa\ii la telefon<

0261.767.303
V[ mul\umim pentru `n\elegere!

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SOCIET{|I

SPA|II COMERCIALE

= COMEMOR{RI =
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      Duminică, sute de copii
talentați și-au dat întâlnire
la sala de nunți a lui Nicu
Melci din comuna Târșolț,
pentru a se întrece în cel
mai mare concurs de
tropotit original din Țara
Oașului. Începând cu ora
16<30, copii cu vârste de 4
ani și până la tineri de 19
ani, au umplut locația,
însoțiți fiind de către
părinți și bunici.

      Tinerele talente au venit din
Târșolț, Turț, Tarna Mare,
Boinești, Bixad, Tur, Negrești,
Huta Certeze, Cămărzana,
Călinești-Oaș, Batarci etc și se
pregătesc pentru această
competiție aproape zilnic, de mai
multe luni, după cum a precizat
instructorul de dans Viorel Finta,

a lui Ianoș.
      Evenimentul a început cu o
priceasnă, dat fiind că ne aflăm
în Postul Sfintei Mării,
interpretată de o oșencuță de 10
ani din Racșa, pe numele Daiana
Ciorbă.
      Apoi au urcat pe scenă toate
fetițele îmbrăcate în frumosul
port popular oșenesc și au filmat
câteva cadre pentru un videoclip
al aceleiași interprete din Racșa,
Daiana Ciorbă.

Instrumentiștii și-au
anunțat disponibilitatea
doar pentru data
de 7 august

      După aceste momente, a
urmat concursul efectiv, pentru
care pregătirile au început cu cinci
luni în urmă. S-a luat legătura cu
anumiți conducători de trupe de

colindători, care să fie și
tropotitori, dar și cu
instrumentiși, care și-au anunțat
disponibilitatea doar pentru data
de 7 august.
      "Atunci am găsit o singură
portiță în care să avem
instrumentiști. În 7 august. Deci
noi practic nu am putut să facem
în altă zi, pentru că nu aveam
instrumentiști în 31 iulie. Nicu
Meti a putut veni doar în 7 august
și zongorașii la fel.
      În 16 august sunt invitat din
nou de către Primărie, pentru că
din păcate trebuie să părăsesc
școala de dans o săptămână, și voi
fi la Târșolț. Continuă concursul.
Practic, din 16 august începe
concursul adevărat, care va dura
o săptămână.
      Vor veni sute de copii pe care
îi instruiesc și care vin împreună
cu băieții pe care îi am eu aici, la
Bixad, îi cheamă Finta Alex Vasile

și Finta Luis Ioan și se va concura
în fiecare seară, începând de la
20<00 și până la 22<00. Vor veni
cei mai puternici feciori din Țara
Oașului, și se vor întrece.
Rezultatele concursului de
duminică, 7 august nu aș vrea să
vi le comunic, pentru că o bună
parte din tropotitori nu s-au
prezentat la sala Nicu Melci.
      Așadar, s-a stabilit o altă dată
pentru competiție, unde vor
putea veni cu toții", a precizat
instructorul Viorel Finta a lui
Ianoș.
      Evenimentul a durat
aproximativ două ore și s-a
transformat într-un dans
demonstrativ, unde toți s-au
simțit foarte bine, iar tinerii
talentați ai Țării Oașului au
promis că vor da tot ce este mai
bun la concursul derulat între 16
și 20 august.

Mirela Filimon

Concurs de tropotit cu sute de 
copii la sala de nunți din Târșolț
O competiție de o mai mare amploare se va desfășura între 16 și 20 august

Evenimentul a durat aproximativ două ore și s-a transformat într-un dans demonstrativ, unde toți s-au simțit foarte bine, iar tinerii 
talentați ai Țării Oașului au promis că vor da tot ce este mai bun la concursul derulat între 16 și 20 august

      Din bunăvoința unei familii
mărinimoase, Frațilă Cristian
Ioan și a familiei sale, tinerii de la
CTF Daniel au avut parte de o
vacanță de neuitat în Franța.

Copiii și însoțitorii lor doresc să
le mulțumească și pe această cale
pentru momentele minunate
petrecute împreună și pentru
amintirile pe care le vor păstra
toată viața.
      Vacanța de vară este nespus
de mult așteptată de toți copiii, și
așa cum se folosește des expresia
„A venit vacanța cu trenul din
Franța!”, pentru beneficiarii de la
CTF Daniel, a venit vacanța... și
au plecat în Franța. Dar după cum
ne-a relatat șefa de casă, Corina
Codaț, de data aceasta, nu cu
trenul. Și aceasta, datorită unui
sponsor, domnul Frațilă Cristian
Ioan, un om cu suflet mare, care
împreună cu familia sa le-a oferit
beneficiarilor șansa de a petrece
8 zile, într-o excursie în Franța.
      Franța este una dintre cele
mai impresionante țări din
Europa și chiar din lume, iar
Parisul “Orașul luminilor” este
unul din cele mai vizitate orașe
din lume. Așa cum mărturisea
însuși domnul Frățilă Cristian, le-
a oferit această bucurie
beneficiarilor, pentru că are
această posibilitate, oferindu-le
acestora oportunitatea de a ieși
din universul lor mic și de a vedea
și explora lumea, de a trăi
experiențe inedite, care să îi
scoată din rutina cu care sunt
obi;nuiți, să interacționeze cu
oameni noi, să audă și să exerseze
limbi străine, să învețe despre
diversitate, să vadă locuri pe care

doar și le imaginau și nu în
ultimul rând, să se relaxeze și să
se distreze. Toate acestea le oferă
posibilitatea de a deveni mai
deschiși și mai toleranți față de

tot ce este nou și diferit de ei. 
      Transportul a fost asigurat cu
avionul, cursa Debrecen-Bouvais
(Paris) și retur. Copiii au fost
cazați la Rue, într-o casă de
vacanță, proprietatea având
propriul său lac, o mare bucurie
pentru micii oaspeți, pentru că
au avut și posibilitatea de a pescui.
În timpul petrecut acolo, copiii
au fost la plaja Quend, au văzut
focile, au fost la parcul de
distracții “Bagatelle”, și
bineînțeles, au vizitat cele mai
renumite locuri din Paris. Au
poposit la Turnul Eiffel, au fost
pe celebrul bulevard Champs-
Elysees (una dintre cele mai
faimoase străzi din lume), au
văzut Arcul de Triumf
(monument amplasat pe o
esplanadă circulară, la intersecția
a douăsprezece bulevarde), la
acvariu unde au văzut rechini și
în mod firesc, nu puteau lipsi nici
ieșirile la McDonald’s.
      Dorim să mulțumim
sponsorului nostru, d-nul
Cristian Frățilă ;i familiei
acestuia, deoarece dorința lor de
“a face bine pentru că pot să facă”,
a reușit, oferind copiilor ceva, ce
ei poate, nici nu și-au imaginat
vreodată. Ce poate fi mai minunat
decât fericirea unui copil care
descoperă lumea? Să îți aduci o
contribuție la binele celorlalți, este
unul din lucrurile cele mai nobile
pe care le putem face.

A consemnat Orsy P.

Copiii de la CTF Daniel 
au petrecut o vacanță 
de neuitat în Franța 

Timp de 8 zile, copiii au ajuns la câteva din cele mai faimoase 
locuri din Franța

      Marți, 9 august, 5 membri ai
aceleiaşi familii, inclusiv un
copil, au fost găsiţi morţi într-o
gospodărie din comuna Bascov.
      Poliţ işt i i  din cadrul
Inspectoratului  de Poliţ ie
Judeţean Argeş au fost sesizaţi
cu privire la faptul că un bărbat
de 48 de ani,  din comuna
Bascov, ar fi găsit, când s-a întors
la domiciliu, cinci membri ai
familiei sale (soţia, copilul, cei
doi  socri  şi  un cumnat),
decedaţi, înjunghiaţi. La faţa
locului s-au deplasat poliţiştii
din cadrul Secţiei de Poliţie

Rurală Bascov, poliţ iştii  de
invest igaţ i i  cr iminale şi
luptătorii din cadrul Serviciului
pentru Acţiuni Speciale, care au
constatat că cele sesizate se
confirmă.
      Conform aceleiaşi surse,
poliţiştii au identificat persoana
bănuită de comiterea faptei, un
bărbat de 53 de ani, cunoscut cu
probleme psihice.
      "Bărbatul se află în custodia
poliţiştilor, iar cercetările au fost
preluate de Parchetul de pe lângă
Tribunalul  Argeş" ,  se  mai
menţiona în comunicat. 

5 membri ai unei familii, 
printre care și un copil,
omorâți la Bascov 
de un bolnav psihic


