
Joi, preşedintele Klaus Iohannis
particip[ la reuniunea extraordinară a
şefilor de stat şi de guvern din ţările
membre NATO, organizată la Cartierul
General al NATO din Bruxelles, transmite
Administraţia Prezidenţială. 

Purt[torul de cuv]nt al Guvernului,
Dan C[rbunaru a anun\at c[ premierul
Nicolae Ciuc[ va participa al[turi de

pre;edinte la summitul extraordinar
NATO.  

În cadrul reuniunii, liderii aliaţi vor
analiza impactul actualei crize asupra
situaţiei de securitate pe Flancul Estic al
Alianţei, inclusiv la Marea Neagră. 

Liderii NATO vor reitera
angajamentul ferm pentru apărarea
colectivă a aliaţilor şi vor discuta măsurile

pe care le va lua Alianţa pentru a răspunde
noului context de securitate, inclusiv
pentru consolidarea Flancului Estic,
precum şi în pregătirea Summitului
NATO de la Madrid din luna iunie. 

Totodată, şefii de stat şi de guvern vor
discuta despre sprijinul acordat Ucrainei.
Reuniunea va aborda relaţiile cu China,
în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.
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Pompierii sătmăreni au intervenit ieri la un
incendiu izbucnit la școala veche din localitatea
Baba Novac. Au intervenit 3 autospeciale de
stingere cu ap[ și spumă cu 11 subofițeri și SVSU
Ardud cu o autospecială de stingere. ISU Satu
Mare precizează că nu au existat victime.

Foc la școala veche 
din Baba Novac
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Editorial

D. P[curaru
       ~n mod normal ;tirea care ar trebui s[
intereseze ̀ n cel mai ̀ nalt grad opinia public[ este
summitul NATO de la Bruxelles din 24 martie. 
       De deciziile luate de liderii celor 30 de \[ri
membre depinde pacea mondial[. Sau r[zboiul.
Ce decizii se vor lua? Exist[ un plan care s[
anihileze ac\iunile Rusiei? Mai exist[ un dialog
cu Vladimir Putin? P]n[ unde merge ;i c]t de
mult este dispus[ Alian\a Nord-Atlantic[ s[
sus\in[ Ucraina? Sunt `ntreb[ri legitime.
Autocratul de la Kremlin a declarat r[zboi
`ntregului sistem democratic de pe planet[.

Continuare în pagina 2

O pace `ndep[rtat[

Comisiile de investigare tehnică din cadrul
Ministerului Apărării Naționale (MApN) au
formulat concluziile preliminare legate de
cauzele probabile care au dus la prăbușirea unui
avion MiG-21 LanceR şi a unui elicopter IAR-
330, la  2 martie, în judeţul Constanţa. Amintim
că aceste evenimente au cauzat decesul a 8
militari. Comisiile au concluzionat că ambele
evenimente s-au produs, cel mai probabil, din
cauza unui cumul de factori umani şi de mediu,
a căror pondere urmează să fie stabilită. Statul
Major al Forţelor Aeriene a reluat misiunile de
zbor cu aceste tipuri de aeronave.

Concluzii preliminare 
despre prăbu;irea 
elicopterului și MiG-
ului în Constanța

Eveniment
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Social

În pandemie 
au murit 822 
de sătmăreni cu 
CORONAVIRUS

Fermierii nici 
nu vor să 
se gândească 
la cheltuielile 
pe care le vor avea 
în toamnă

ISU Satu Mare desfășoară activități de
înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare a
populației în scopul luării măsurilor necesare
privind adăpostirea, protecția bunurilor materiale
precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor,
atacurilor aeriene și a acțiunilor militare. În acest
sens, la nivelul inspectoratului se organizează și
se desfășoară bilunar antrenamente de înștiințare
a comitetelor locale pentru situații de urgență și
a operatorilor economici din zona de competență,
care constau în activități de transmitere a unor
mesaje prestabilite pe tematici specifice situațiilor
de urgență și protecției civile. 

De exemplu, în 15 martie 2022 a avut loc o
astfel de activitate a cărui scenariu a vizat „un
atac aerian pe raza județului Satu Mare”,  prin
care s-a urmărit nivelul de
pregătire/răspuns/acțiune a comitetelor locale
pentru situații de urgență și a operatorilor
economici vizați, precum și viabilitatea schemelor
de înștiințare.

Activități de 
înștiințare, avertizare, 
prealarmare și 
alarmare a populației

Operatorul Iuliu Ignat de la
Informația TV a încheiat pe locul 2,
în condițiile în care a fost nevoit să
participe la departajare, pentru că
două persoane au făcut punctajul de
49 de puncte din maximul de 50. 

Clasare pe 
podium pentru 
Iuliu Ignat, de la 
ITV, la Cupa 
Presei la TIR

Actualitatea, pag. 4
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Fotbalul jude\ean 
revine `n ac\iune

Sport, pag. 7

Din sala de judecat[, avoca\ii 
s[tm[reni merg ̀ n sala de clas[

Satu Mare

Educa\ie, pag. 8

Ast[zi NATO decide m[surile pe 
care le va lua ̀ mpotriva Rusiei
La Summitul NATO particip[ ;i pre;edintele SUA, Joe Biden

Reuniunea extraordinar[ între \[rile 
membre NATO va fi organizat[ azi
la Bruxelles

Moscova va folosi arma
nuclear[ doar `n cazul unei
“amenin\[ri existen\iale”
`mpotriva Rusiei, a anun\at
purt[torul de cuv]nt al
Kremlinului, Dmitri Peskov. 

~n replic[, secretarul
general al Alian\ei Nord
Atlantice, Jens Stoltenberg
avertizeaz[ c[ “Rusia trebuie s[
`n\eleag[ c[ nu poate c];tiga
niciodat[ un r[zboi nuclear.”

:i Pentagonul a condamnat
refuzul purt[torului de cuv]nt
al Kremlinului de a exclude
folosirea armelor nucleare `n
conflictul din Ucraina.

Joi, pre;edintele Statelor
Unite ale Americii, Joe Biden
se va afla al[turi de ;efii de state
;i de guverne la reuniunea
extraordinar[ din \[rile
membre NATO, organizat[ la
Bruxelles. 

De asemenea, pre;edintele
american va merge vineri `n
Polonia s[ discute cu
pre;edintele Andrzej Duda.
R[zboiul din Ucraina,
amenin\[rile Rusiei, vor fi
principalele teme at]t pe
agenda summitului
extraordinar NATO, c]t ;i `n
cadrul vizitei  lui Joe Biden `n
Polonia. 

Continuare în pagina 3

Secretar general NATO< Rusia trebuie să 
înţeleagă că nu poate câştiga niciodată 
un război nuclear

Pre;edintele ;i premierul, la reuniunea extraordinar[ NATO
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      M[surile care trebuie luate `n
PNRR au fost dezb[tute `n
Guvern, a anun\at purt[torul de
cuv]nt Dan C[rbunaru, care a
ad[ugat c[ ̀ n ;edin\a de miercuri,
Executivul a adoptat o OUG prin
care persoanele fizice care
g[zduiesc cet[\eni ucraineni
refugia\i vor beneficia de
decontarea cheltuielilor pentru
hran[ ;i cazare. 

      Dup[ ;edin\a de Guvern, ministrul
Finan\elor, Adrian C]ciu a anun\at c[
miercuri Comisia European[ a aprobat
cadrul temporar de ajutoare de stat care
vine s[ ajute economiile ;i cet[\enii
statelor membre. La r]ndul s[u,
ministrul Proiectelor Europene a
avertizat c[ p]n[ `n 31 martie avem de
atins 24 jaloane prin PNRR. 

Măsurile care trebuie luate în 
PNRR, discutate `n ;edin\a 
Executivului

      Potrivit purtătorului de cuvânt al
Guvernului, Dan Cărbunaru ̀ n ;edin\a
Executivului au fost discutate măsurile

care trebuie luate în PNRR, iar mesajul
premierului a fost extrem de clar, că
toate aceste ţinte şi jaloane trebuie
îndeplinite pentru ca România să îşi
respecte angajamentele asumate.
      El a subliniat c[ a fost un efort
substanţial pentru a le îndeplini pe cele
21 din finalul anului trecut, `n acest
trimestru sunt 24. 
      ”Premierul a fost extrem de clar,
toate aceste ţinte şi jaloane trebuiesc
îndeplinite pentru ca România să îşi
respecte angajamentele”, a mai declarat
C[rbunaru. El a ad[ugat c[ Guvernul a
aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care
permite persoanelor fizice care
găzduiesc cetăţeni ucraineni refugiaţi
să beneficieze de decontarea
cheltuielilor cu hrana şi cazarea, în
valoare de 20 de lei pe zi, pentru fiecare
persoană găzduită, pentru hrană şi
pentru cazare alţi 50 de lei, pe zi. 
      Dan Cărbunaru a precizat că aceşti
bani sunt acordaţi persoanelor fizice,
voluntarilor şi românilor care, fără să fi
aşteptat neapărat o decizie în acest sens
a autorităţilor, s-au grăbit încă din
primele zile în care refugiaţii din
Ucraina au venit în ţara noastră. 
      El a informat că, în continuare, sunt
alocate sume inclusiv pentru hoteluri

sau alte zone de cazare unde sunt
refugiaţi, suma fiind de 100 de lei pe zi,
pentru fiecare refugiat cazat, iar pentru
spaţiile puse la dispoziţie de statul
român, suma este de 50 de lei pe zi,
pentru fiecare refugiat. 
      Potrivit lui C[rbunaru ̀ n Rom]nia
sunt aproximativ 80.000 de cetăţeni
ucraineni pe teritoriul României. 
      Despre banii cheltuiţi până acum
din PNRR, ministrul Investiţiilor şi
Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu a
declarat, că în aprilie, estimează că
Ministerul Dezvoltării va lansa apelul
de proiecte pe valul renovării cât şi pe
fondul local, iar aceste două
componente, împreună, vor însuma 5,5
miliarde de euro. 
      Miercuri, Comisia European[ a
aprobat cadrul temporar de ajutor de
stat, a anun\at ministrul Finan\elor,
Adrian C]ciu. 
        "Astăzi (miercuri n.r.) Comisia

Europeană a aprobat cadrul temporar
de ajutor de stat. (…) Iată că acest cadru
temporar de ajutoare de stat şi de
scheme de sprijin vine să ajute până la
urmă economiile şi cetăţenii statelor
membre, din perspectiva acordării unor
scheme care să compenseze, dacă vreţi,
costurile suplimentare generate pe de

o parte de criza la preţurile la energie,
pe de altă parte creşterile de costuri la
combustibil, la alimente, dar şi efectele
aplicării sancţiunilor internaţionale
împotriva companiilor trecute pe lista
de sancţiuni stabilită de Comisia
Europeană, dar şi de alte foruri
internaţionale. În acest context, se pot
acorda granturi de la 35.000 de euro la
400.000 de euro pe companii, în funcţie
şi de specific şi de sectorul în care îşi
desfăşoară activitatea, care să susţină
capitalul de lucru, lichiditatea
companiilor, care să susţină până la
urmă depăşirea acestei situaţii
economice complicate în care ne aflăm,
să susţină diferenţa de inflaţie care vine
peste economii şi din cauza
incertitudinilor create de conflictul din
Ucraina", a spus Adrian Câciu. 
      Potrivit ministrului Finan\elor,
România foloseşte până la acest
moment 3,4% din PIB pentru a sprijini
economia şi cetăţenii. În ceea ce priveşte
modul în care evoluează inflaţia,
ministrul a arătat că, dacă anul trecut
România se confrunta cu o inflaţie
galopantă, respectiv o triplare a acesteia,
de la 2,5% la 7,8%, anul acesta inflaţia
a început să-şi încetinească accelerat
viteza.
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      Putin a pus `n pericol economia
planetar[ nu at]t din cauza produselor
pe care le export[, petrol ;i gaze, c]t
prin amenin\area cu folosirea armei
nucleare. 
      Organiza\ie defensiv[, NATO s-a
`nfiin\at pentru a preveni izbucnirea
r[zboaielor. URSS, blocul \[rilor din
sfera de influen\[ sovietic[, au r[spuns
prin constituirea Tratatului de la
Var;ovia. Acesta s-a desfiin\at, dar
NATO a continuat s[ se extind[. 
      ~ntre cele dou[ blocuri militare a
`nceput o curs[ a `narm[rilor care
continu[ ;i dup[ dezmembrarea
URSS. La 30 de ani de la c[derea
regimurilor comuniste din estul
Europei, `n Vladimir Putin s-a trezit
ambi\ia de a reface fostul imperiu. Nu
prin negocieri, nu prin voin\a fiec[rei
\[ri a;a cum a luat fiin\[ Uniunea
European[, ci prin for\a armelor,
printr-un r[zboi de cucerire. 
      Dup[ Rusia, Ucraina este cea mai
mare \ar[ din fosta Uniunea Sovietic[.
Vecin[ cu \[rile erupene, are o pozi\ie
geopolitic[ de mare interes at]t pentru
Rusia, c]t ;i pentru Europa. Odat[
cucerit[, Ucraina va deveni un cui `n

coasta Europei. La r]ndul ei, Uniunea
European[ este interesat[ s[ se extind[
spre est, cu o nou[ pia\[, `n acela;i
timp o \ar[ mare ca Ucraina oferind ;i
rea;ezare strategic[ `n echilibrul de
for\e dintre SUA ;i Rusia. 
      De altfel, Putin a vorbit despre
necesitatea vital[ a unui r[zboi
preventiv pentru salvarea \[rii. Ma;ina
de propagand[ a lui Putin mizeaz[ pe
acest aspect. Ru;ii de r]nd sunt
convin;i c[ Rusia duce un r[zboi de
ap[rare. F[r[ o pres[ liber[, opinia
public[ ruseasc[ ;tie c[ Rusia duce un
r[zboi `mpotriva NATO, iar Ucraina
a devenit o unealt[ `n m]na
imperiali;tilor americani.
      Propaganda ruseasc[ nu se opre;te
la grani\ele Federa\iei Ruse ;i a \[rilor
din sfera ei de influen\[. Diploma\ia
rus[ face fa\[ criticilor aduse `n
organismele interna\ionale din care
face parte ;i \ara lui Putin. 
      Probabil la summitul NATO, cel
pu\in ̀ n particular, participan\ii se vor
`ntreba ce a vrut s[ spun[
reprezentantul Rusiei la NATO cu
"bombardamentele amiabile"  pe care
le execut[ asupra localit[\ilor din
Ucraina. 

      Planificat s[ fie un r[zboi-fulger,
`n 24 martie se ̀ mpline;te o lun[ de la
izbucnirea r[zboiului. Armata
ucrainean[ opune o rezisten\[ la care
ru;ii nu se a;teptau. Pentru Putin este
deja o chestiune de onoare, de
prestigiu.  Marea armat[ rus[ nu poate
pleca `nvins[ din Ucraina. Cu ceva
trebuie s[ se aleag[. Diploma\ia a
`nregistrat un e;ec. To\i cei care s-au
implicat `n aplanarea conflictului au
e;uat.  Pre;edintele Fran\ei a vorbit de
mai multe ori cu Vladimir Putin.
Pre;edintele Biden, cancelarul ;i
pre;edintele Germaniei, conduc[torul
Chinei, Turcia, Israelul, etc. etc. s-au
lovit de refuzul lui Putin ca de un zid.
Nimeni nu-l mai poate `n\elege pe
\arul de la Kremlin. O parte din
apropia\i `l p[r[sesc sau `ncearc[ s[-l
p[r[seasc[. 
      Vor g[si liderii lumii democratice
o solu\ie la summit-ul NATO de la
Bruxelles? Slabe speran\e.
Deocamdat[ nu se `ntrevede alt[
solu\ie dec]t continuarea r[zboiului
;i `n[sprirea sanc\iunilor. 
      Singura certitudine, dup[ o lun[,
este c[ r[zboiul continu[, iar pacea
este departe.

Editorial

       Miercuri, parlamentarii USR au
depus mai multe proiecte de lege pentru
a descuraja plagiatul în tezele de doctorat.
Dac[ aceste proiecte vor fi adoptate,
Ministerului Educaţiei va fi obligat s[
publice lucr[rile. " Avem doctorate care
sunt ferecate, ascunse, puse în spatele
unor porţi care să le facă inaccesibile, în
aşa fel încât nimeni să nu ajungă la ele.
(...) Prin adoptarea acestor legi vom
descuraja plagiatul. De la intrarea în
vigoare a legilor din acest pachet,
ministrul Educaţiei, oricine ar fi el, nu va
putea să acorde titlul de doctor prin ordin
de ministru decât după ce un exemplar
al lucrării de doctorat, atât în format fizic,
cât şi digital, va fi pus la dispoziţia
Bibliotecii Naţionale a României şi după
ce această lucrare va fi făcută publică pe
site-ul Ministerului Educaţiei. ", a spus

senatorul USR Ştefan Pălărie.
       Un alt proiect de lege din acest pachet
prevede ca persoanele care au plagiat în
lucrarea de doctorat să nu mai poată să
depună o simplă cerere pentru retragerea
titlului şi, astfel, să scape de sancţiuni, a
explicat senatorul USR Simona Spătaru.
De asemenea, USR vrea desfiin\area
desfiin\area sporului de doctorat de 15%
din salariul de baz[.
       "Propunem astăzi eliminarea
sporului de doctorat şi includerea unei
valori echivalente în salariul de bază
pentru acele funcţii unde obţinerea unui
titlul ştiinţific de doctor este o necesitate
pentru a putea ocupa postul. Vorbim
despre cei cu funcţii de predare din
mediul universitar, respectiv despre
cercetătorii ştiinţifici", a precizat
deputatul Cristian Seidler. 

USR a depus proiecte pentru 
descurajarea plagiatului la doctorat

D. P[curaru

       Parlamentul a adoptat proiectul de
lege ini\iat de PSD privind finalizarea
hidrocentralelor abandonate. Miercuri,
pre;edintele social democra\ilor, Marcel
Ciolacu a declarat c[ ”este absolut necesar
să creştem rapid capacitatea energetică
a României, mai ales a producţiei de
energie ieină şi curată”. ”Proiectul PSD
privind finalizarea hidrocentralelor
abandonate a fost adoptat astăzi în
Parlament. Este absolut necesar să
creştem rapid capacitatea energetică a
României, mai ales a producţiei de
energie ieină şi curată. România nu îşi
mai poate permite să piardă investiţii în
energie de sute de milioane de euro, bani
publici, în actualul context când deficitul
de energie a aruncat toate preţurile în
aer”, a scris, miercuri, pe Facebook,
Marcel Ciolacu. El a enumerat proiectele

care ar putea fi reluate ;i realizate.   ”Peste
300.000 de locuinţe ar putea fi alimentate
cu energie electrică, tot timpul, prin
producţia acestor hidrocentrale. PSD
apără românii, USR vrea ca populaţia şi
mediul de afaceri românesc să plătească
şi mai mult la energie! Este singurul
motiv pentru care s-au opus, sub
aparenţa falsă a protejării mediului,
acestui proiect care va aduce zeci de mii
de megawatti lunar în sistemul energetic.
Îi invit să-şi facă un call-center la partid
şi să le explice românilor care nu-şi pot
plăti facturile care sunt motivele de
mediu pentru care ei s-au opus finalizării
acestor hidrocentrale. Să le explice
românilor cum, de fiecare dată, gândacii,
liliecii, urşii şi alte animale sunt invocate
pentru a bloca orice investiţie majoră
pentru România”, a ad[ugat Ciolacu. 

Ciolacu< Este necesar să creştem 
capacitatea energetică a României

      R[zboiul continu[ `n Partidul
Mi;carea Popular[. Cristian
Diaconescu a fost exclus din PMP,  a
anun\at Eugen Tomac. El  a anunţat,
miercuri, excluderea din partid a
fostului lider Cristian Diaconescu,
menţionând că o decizie în acest sens
a fost luată de Colegiul Naţional.
     "Colegiul Naţional al PMP a decis,

astăzi, excluderea din partid a
domnului Cristian Diaconescu. În
PMP nu există decât o singură
structură de conducere, aleasă
democratic, şi care astăzi, în deplină
legalitate, în acord cu statutul
partidului nostru, cu un singur vot de
abţinere, a decis să ne despărţim
definitiv de fostul nostru coleg,
domnul Diaconescu. S-a încheiat o
etapă, lucrurile sunt clare, începând
de astăzi domnul Diaconescu nu mai
este membru PMP. Înţeleg că are alte
obiective politice, îi urăm succes, dar
experienţa pe care am avut-o
împreună este una regretabilă şi ea s-
a încheiat astăzi", scrie Tomac pe
pagina de Facebook a partidului.
      ~n ultima perioad[ at]t Eugen
Tomac c]t ;i Cristian Diaconescu au
revendicat func\ia de pre;edinte al
partidului. 

Diaconescu exclus 
din PMP?

Guvernul anun\[ m[suri de sprijin 
pentru popula\ie ;i companii
C[rbunaru< Persoanele care g[zduiesc refugia\i `;i vor putea deconta cheltuielile

O pace `ndep[rtat[

      Fostul pre;edinte Traian
Băsescu a colaborat cu
Securitatea comunistă, a
decis miercuri, Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie. Decizia
este definitivă, iar fostul
președinte a anun\at că va
merge la CEDO.
       În septembrie 2019,
Curtea de Apel Bucureşti –
instanţa de fond – a admis acţiunea CNSAS şi a
decis că fostul preşedinte Traian Băsescu a
colaborat cu Securitatea comunistă. Atunci, fostul
pre;edinte a formulat recurs. ~ns[, dosarul  a ajuns
pe rolul Instan\ei abia dup[ ce magistraţii de la
Curtea de Apel Bucureşti au motivat decizia. Acest
lucru s-a ̀ nt]mplat doar ̀ n iunie 2020.  Miercuri,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul
fostului pre;edinte ;i a men\inut decizia Cur\ii de
Apel Bucure;ti. Decizia este definitivă. 
       Dup[ decizia Instan\ei supreme, fostul
pre;edinte a anun\at c[ nu o va comenta public.
„Voi face demersurile legale la CEDO”, a mai
precizat Traian Băsescu. Consiliul Na\ional pentru
Studierea Arhivelor Securit[\ii susţine că fostul
preşedinte al României furniza informaţii privind
acţiuni împotriva regimului comunist, începând
cu anul 1972, când a început studiile la Institutul
de Marină, numele conspirativ fiind Petrov. 

       Preşedintele Senatului, liderul liberalilor Florin
Cîţu vrea comasarea alegerilor. Cele patru tipuri de
alegeri, locale, auroparlamentare, parlamentare ;i
preziden\iale,  urmeaz[ s[ se desf[;oare ̀ n 2024, iar
C`\u spune c[ prin comasare costurile ar fi mai
reduse. "Eu aşa doresc. Deciziile CCR sunt
interpretate. Vă spun că vom avea calea legală, dacă
există voinţa politică, ca în 2024, legal, să fie alegeri...
Avantajul ar fi mai puţine costuri pentru România.
În 2024 sunt patru tipuri de alegeri. Toate
costisitoare. Dacă reuşim să le comasăm, vor fi mai
puţine costuri. (...) Veţi vedea soluţia", a precizat
Florin Cîţu.~n ;edin\a Biroului Executiv al PNL, de
mar\i, potrivit unor surse politice, Florin C`\u i-ar
fi anun\at pe liberali c[ sunt discu\ii avansate cu cei
din PSD privind comasarea alegerilor locale cu cele
parlamentare. ~n 2012, Curtea Constitu\ional[ a
stabilit c[ ar fi neconstitu\ional[ comasarea
alegerilor locale cu parlamentare. Judec[torii CCR
au constatat c[ o astfel de comasare duce la
`nc[lcarea dreptului de a fi ales, ̀ n condi\iile ̀ n care
o persoan[ nu poate candida ̀ n acela;i timp la mai
multe func\ii. C`t prive;te cheltuielile, CCR spune
c[ “nu se pot constituii `ns[ `n argumente care s[
sus\in[, `n orice condi\ii, restr]ngeri ale exercit[rii
unor drepturi”. Judec[torii au invocat ;i num[rul
mare de buletine de vot, care pot crea dificult[\i `n
exercitarea dreptului de vot. 
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Asta `n condi\iile `n care,
imaginile din satelit arat[
dezastrul produs de ru;i `n
Ucraina. Primarul capitalei
ucrainene, Vitali Kliciko sus\ine
c[ Rusia comite un “genocid” `n
Ucraina. “Ei distrug popula\ia
civil[. Ei ne distrug \ara”, a
avertizat acesta `n cadrul unei
videoconferin\e cu oficialii
ora;ului german Munchen.

Zelenski< Negocierile 
cu Rusia sunt dificile

Cre;te num[rul copiilor care
;i-au pierdut via\a sau au fost
r[ni\i ̀ n r[zboiul din Ucraina, iar
pre;edintele ucrainean Volodimir
Zelenski spune c[ negocierile de
pace cu Rusia sunt foarte dificile. 

~n a 28-a zi de r[zboi,
pre;edintele ucrainean Volodimir
Zelenski a vorbit `n parlamentul
din Tokyo, dar ;i `n Parlamentul
Fran\ei.

Imaginile din satelit arat[
dezastrul produs de
bombardamentele ruse;ti `n
ora;ul port Mariupol, unde
potrivit pre;edintelui Zelenski
aproximativ 100.000 de oameni
au r[mas bloca\i. 

"Începând de astăzi, în oraș
sunt aproximativ 100.000 de
oameni. În condiții inumane.
Într-un blocaj complet. Fără
hrană, fără apă, fără
medicamente. Sub
bombardament constant", a
transmis Zelenski într-un mesaj
pe Facebook.

El a ad[ugat c[ eforturile de
salvare a civililor de acolo  au fost
blocate de bombardamentele
trupelor ruse și de frică, iar un
convoi umanitar a fost capturat
de Rusia marți.  Angajații
guvernamentali ucraineni din
autobuz și șoferul au fost luați
prizonieri, sus\ine pre;edintele
Zelenski. 

De asemenea, Zelenski  a
declarat că negocierile de pace cu
Rusia sunt foarte dificile,
informeaz[ DPA.

"Sunt foarte dificile, uneori

scandaloase, însă avansăm pas cu
pas", a declarat Zelenski.

Peskov< Rusia va utiliza
arma nucleară în cazul
unei “ameninţări
existenţiale”

Moscova va utiliza arma
nucleară în Ucraina doar în cazul
unei "ameninţări existenţiale"
împotriva Rusiei, a declarat marţi
pentru CNN International
purtătorul de cuvânt al
Kremlinului, Dmitri Peskov, citat
de AFP.

~ntrebat dac[ este convins c[
preşedintele rus Vladimir Putin,
de care este foarte apropiat, nu va
folosi arme nucleare în Ucraina,
purt[torul de cuv]nt al
Kremlinului a spus< "Avem o
doctrină de securitate internă,
este publică, puteţi citi acolo toate
motivele pentru utilizarea

armelor nucleare. Dacă este vorba
despre o ameninţare existenţială
pentru ţara noastră, atunci ele pot
fi folosite în conformitate cu
doctrina noastră". 

Stoltenberg< Rusia
trebuie să înţeleagă că
nu poate câştiga
niciodată un război
nuclear

~n acest context, NATO a dat
asigur[ri c[ este preg[tit[ să-şi
apere membrii contra oricărei
ameninţări. 

“Rusia ar trebui să oprească
această periculoasă retorică
nucleară iresponsabilă. Dar
haideţi să nu existe niciun dubiu
legat de disponibilitatea noastră
de a proteja şi apăra aliaţii
împotriva oricărei ameninţări, în
orice moment”, a declarat
secretarul general al Alianţei

Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg,
într-o conferinţă de presă la
Bruxelles. 

El a ad[ugat c[,''Rusia trebuie
să înţeleagă că nu poate câştiga
niciodată un război nuclear''.  De
asemenea secretarul general al
Alian\ei a reiterat c[, ''NATO nu
va trimite trupe în Ucraina. Este
extrem de important să furnizăm
sprijin Ucrainei şi accelerăm acest
lucru. Dar în acelaşi timp este
extrem de important să
împiedicăm ca acest conflict să
devină un război complet între
NATO şi Rusia''.

Kremlin< Orice
confruntare între Rusia
şi forţele NATO ar avea
consecinţe greu de
reparat

La r]ndul s[u, ministrul de
externe rus Serghei Lavrov a

avertizat miercuri că trimiterea
unor forţe de menţinere a păcii
în Ucraina poate conduce la o
confruntare directă între NATO
şi Rusia.  La scurt timp Kremlinul
a atenţionat de asemenea că orice
posibil contact între armata rusă
şi forţele NATO ar putea avea
consecinţe grave.

Reac\ia vine dup[ ce Polonia
a cerut ca o misiune
internaţională de pace s[ fie
trimis[ în Ucraina.

Ideea Poloniei a fost
catalogat[ de purtătorul de cuvânt
al Kremlinului, Dmitri Peskov
drept iresponsabilă şi extrem de
periculoasă.

“Orice posibilă confruntare
între trupele noastre şi forţele
NATO ar putea avea consecinţe
vizibile care ar fi greu de reparat”,
a avertizat Peskov . 

Dacă NATO va trimite trupe
de menţinere a păcii în Ucraina,
aceasta va fi o ciocnire directă
între forţele armate ale Federaţiei
Ruse şi Alianţa Nord-Atlantică, a
declarat şi ministrul rus de
externe, citat de RIA Novosti.

“Colegii noştri polonezi au
declarat deja că acum va avea loc
un summit NATO şi că este
necesar de trimis trupe de
menţinere a păcii în Ucraina. Sper
că ei înţeleg despre ce vorbesc. Va
fi o ciocnire directă între forţele
ruse şi cele ale Alianţei Nord-
Atlantice, pe care nu numai că
toată lumea dorea să o evite, dar
a spus că nu ar trebui să aibă loc
în principiu", a afirmat Serghei
Lavrov.  

Rusia nu va mai accepta plăţi
în dolari sau euro pentru livrările
sale de gaze naturale către UE, a
anun\at preşedintele Vladimir
Putin. Acesta a dat termen
autorităţilor ruse o săptămână să
pună la punct un nou sistem de
plăţi în ruble, transmite AFP.

“Am luat decizia de a pune în
practică un ansamblu de măsuri
pentru a trece la plata în ruble a
gazului nostru livrat ţărilor ostile
şi a renunţa în toate plăţile la
devizele compromise", a declarat
Putin.  Este o reacţie la îngheţarea
activelor Rusiei în Occident, în

urma sancţiunilor impuse
Moscovei după atacul asupra
Ucrainei.

Primarul capitalei ucrainene
Kiev, Vitali Kliciko spune c[ Rusia
comite un “genocid” în Ucraina.  

“Ei distrug populaţia civilă. Ei
ne distrug ţara”, a afirmat edilul
şef al Kievului, subliniind că
bombele pe care ruşii le folosesc
ucid totul pe o rază de 500 de
metri, descriind aceasta drept un
atac nu asupra armatei, ci asupra
civililor.

“Nu putem număra cadavrele.
Este un coşmar ceea ce se
întâmplă aici”, a denunţat Kliciko.

Grupe noi de lupt[ 
`n Rom]nia

~n acest context, NATO va
desfăşura patru noi grupuri de
luptă în Bulgaria, România,
Ungaria şi Slovacia, pentru a-şi
consolida apărarea pe flancul său
estic contra Rusiei, a anunţat
secretarul general al Alianţei, Jens
Stoltenberg, potrivit Agerpres.

“Liderii NATO vor decide la
summitul lor mâine (n.r. joi) să
consolideze poziţia de apărare cu
patru noi grupuri de luptă în
Bulgaria, în România, în Ungaria
şi în Slovacia, aducând la opt
grupările tactice desfăşurate de la
Marea Baltică la Marea Neagră”,
a declarat Stoltenberg.

~naltul oficial NATO se
a;teapt[ ca liderii să convină
întărirea poziţiei NATO în toate
domeniile, cu creşteri majore în
partea estică a Alianţei la sol, în
aer şi pe mare. 

Pe de altă parte, secretarul
general al Alianţei a calificat
Belarusul drept ''complice'' la
invazia militară rusă din Ucraina.
El a vorbit și despre rolul Chinei,
despre care a spus că „a furnizat
susținere politică Rusiei”. “China
a furnizat Rusiei sprijin politic,
inclusiv prin răspândirea de
minciuni şi dezinformări
flagrante, iar aliaţii sunt
îngrijoraţi că Beijingul ar putea
furniza sprijin material pentru
invazia rusă”, a explicat secretarul
general al NATO.

Azi se împlinește o lună de când Rusia 
a început să atace Ucraina
NATO decide astăzi m[surile pe care le va lua `mpotriva Rusiei 

NATO va desfăşura patru noi grupuri de luptă în Bulgaria, România, Ungaria şi Slovacia

De la începutul pandemiei
și până ieri, în județul Satu Mare
s-au înregistrat 31.925 de
îmbolnăviri și 822 de decese
cauzate de CORONAVIRUS. De
marți până miercuri s-au
înregistrat 18 cazuri noi de
îmbolnăvire și nu s-au
înregistrat  decese. 

Până la raportarea de ieri au
fost efectuate 264.512 teste, din
care 633  realizate în cursul zilei
precedente (73 teste  RT–PCR și
560 teste rapide antigen). La
nivelul județului Satu Mare, în 23
martie 2022, se aflau 211
persoane izolate la
domiciliu/locația declarată și 17
persoane internate in unități
sanitare. Campania de vaccinare
împotriva COVID-19, situația la
Satu Mare în 23 martie 2022<
• numărul total de persoane
vaccinate de marți pănă miercuri<
22, din care 2 cu prima doză și 10
cu doza booster (de consolidare). 
• numărul total de persoane
vaccinate< 133.142

În ceea ce privește incidența
de infectare la mia de locuitori în
localitățile din județul Satu Mare,

doar Bogdand se află în scenariul
roșu, cu o incidența de 4,53, adică
12 cazuri active de COVID.
Urmează, în scenariul galben,
Cehal, Santău, Tășnad, Urziceni,
Pomi, Hodod, Terebești, Satu
Mare (0,86). 

Situația pe plan național

Pe plan național, de marți
până miercuri au fost înregistrate
4.521 de cazuri noi de persoane
infectate cu SARS-CoV-2, cu 619
mai puține față de ziua anterioară.

552 dintre cazurile noi din 24 de
ore sunt ale unor pacienți
reinfectați, testați pozitiv la o
perioadă mai mare de 90 de zile
după prima infectare. 

Distinct de cazurile nou
confirmate, în urma retestării

pacienților care erau deja pozitivi,
302 de persoane au fost
reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil,
numărul de persoane internate în
secții cu COVID-19 este de 2.783
cu 75 mai puțin față de ziua
anterioară. De asemenea, la ATI
sunt internate 431 de persoane,
cu 12 mai puțin decât în ziua
anterioară. Dintre cei 431 de
pacienți internați la ATI, 385 sunt
nevaccinați.

Din totalul pacienților
internați, 213 sunt minori, 210
fiind internați în secții, cu 8 mai
mult decât în ziua anterioară și 3
la ATI, cu 1 mai mult decât în ziua
anterioară.

În Satu Mare sunt internate
17 persoane cu COVID, din care
un singur copil. Din totalul
adulților, 4 sunt la ATI.

Până ieri, 64.789 de persoane
diagnosticate cu infecție cu Sars-
Cov-2 au decedat în România. 

În intervalul 22.03.2022
(10<00) - 23.03.2022 (10<00) au
fost raportate de către INSP 40
decese (18 bărbați și 22 femei),
dintre care 5 anterioare
intervalului de referință.

Dintre cele 40 decese, 1 la
categoria de vârstă 40-49 de ani,
7 la categoria de vârstă 50-59 de
ani, 13 la categoria de vârstă 60-
69 de ani, 18 la categoria de vârstă
70-79 de ani și 1 la categoria de
vârstă peste 80 de ani. 38 dintre
decesele înregistrate sunt ale unor
pacienți care au prezentat
comorbidități, 1 pacient fără
comorbidități,  iar pentru 1
pacient nu au fost raportate
comorbidități până în prezent.

Din totalul de 40 pacienți
decedați, 35 au fost nevaccinați și
5 vaccinați. 

Dintre pacienții vaccinați care
au decedat 2 aveau vârsta între
60-69 de ani,  iar 3 peste 80 de
ani. Toți pacienții vaccinați care
au decedat prezentau
comorbidități.

De marți până miercuri au
fost efectuate 12.711 teste RT-
PCR (7.380 în baza definiției de
caz și a protocolului medical și
5.331 la cerere) și 24.877 de teste
rapide antigenice. 

Până la această dată, la nivel
național, au fost prelucrate
12.708.391 teste RT-PCR și
9.149.247 teste rapide antigenice.

În Satu Mare s-au vaccinat 133.142 de persoane anti-CORONAVIRUS

Oficial, în doi ani de pandemie s-au îmbolnăvit 31.925 de sătmăreni
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Miercuri, 23 martie,
Inspectoratul de Poliție
Județean a organizat, ca în
fiecare an premergător
pandemiei, Cupa Presei la
TIR, la Poligonul amenajat în
curtea Fazaneriei din
localitatea Gelu. Vremea a
ținut cu organizatorii și cu
invitații, fiind un prilej de
relaxare și socializare,
respectiv de familiarizare a
personalului din instituție cu
reprezentanții presei mai
tineri.

Activitatea de miercuri s-a
derulat premergător Zilei
Poliției, care anul acesta va
marca 200 de ani de la prima
atestare documentară.

Jurnaliștii de la toate
trusturile de presă au avut
ocazia să își demonstreze
precizia, în cadrul concursului
de tragere cu arma de tir, calibru
5,6 mm (22 RL), în poligonul
de tragere AJVPS Gelu.

Câștigătorii clasați pe
primele trei locuri au fost
recompensați cu diplome și
cupe, iar jurnaliștii clasați pe

locurile inferioare au primit
diplome de participare,
respectiv o mâncare de cartofi
absolut delicioasă, după
decernarea premiilor.

Operatorul Iuliu Ignat de la
televiziunea Informația TV a
fost clasat pe locul doi, în
condițiile în care a fost nevoit
să participe la departajare,
pentru că două persoane au
făcut punctajul de 49 de puncte
din totalul de 50. 

De altfel, scorul final a fost
foarte strâns, clasându-se pe
podium doar cei care au făcut

peste 48 de puncte.
Instructajul a fost realizat de

către doi instructori de tras cu
arma, dar și de către șeful IPJ
Satu Mare, chestorul de Poliție
Daniel Sorin Stan.

Felicitări câștigătorilor,
tuturor participanților, și nu în
ultimul rând, Inspectoratului de
Poliție Județean pentru
organizarea impecabilă și
primirea călduroasă,
ingrediente care nu au lipsit de
la fiecare ediție a Cupei Presei
la TIR, anterioară pandemiei.

Mirela Filimon

Felicitări câștigătorilor, tuturor participanților, și nu în ultimul rând, Inspectoratului de Poliție Județean pentru organizarea impecabilă 
și primirea călduroasă

Polițiștii au identificat un
bărbat de 51 de ani, care deținea
un mandat de executare a
pedepsei închisorii. 

În 22 martie, polițiștii
Serviciului de Investigații
Criminale au pus în executare un
mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea emis de către
Judecătoria Carei, pe numele unui
bărbat, de 51 de ani, din Satu
Mare. Bărbatul a fost condamnat
la 2 ani de închisoare, pentru
comiterea infracțiunii de
vătămare corporală din culpă. 

Persoana în cauză a fost
depusă în Penitenciarul Oradea. 

11 șoferi depistați de
RAR cu mașinile defecte

Polițiștii rutieri, împreună cu
reprezentanții Registrului Auto
Român au desfășurat marți, 22
martie, pe raza localității Valea
Vinului, o acțiune de control în
trafic, având ca scop reducerea
cauzelor generatoare de accidente
rutiere produse pe fondul
defecțiunilor tehnice ale
autovehiculelor. 

Echipele de control au
verificat buna funcționare a

autoturismelor din punct de
vedere tehnic, concordanța
datelor înscrise în certificatul de
înmatriculare cu caracteristicile
tehnice, precum și valabilitatea
inspecției tehnice periodice și a
asigurării obligatorii. 

Pentru neregulile constatate,
au fost aplicate 11 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
2.030 de lei. 

Carei< A furat din
curtea unei femei, 
dar a fost prins

În 21 martie, polițiștii careieni
au fost sesizați de către o femeie,
din Carei, cu privire la faptul că
persoane necunoscute i-ar fi
sustras din incinta unei anexe
situate în curte, mai multe bunuri,
cauzându-i un prejudiciu de 700
lei. 

În urma verificărilor
efectuate, polițiștii au identificat
persoana bănuită de sustragerea
bunurilor, fiind vorba despre un
bărbat, de 53 de ani, din Pișcolt.
Prejudiciul a fost recuperat în
totalitate. Verificările în cauză
continuă sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt calificat. 

Bătăuș și hoț prinși 
de polițiștii sătmăreni

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Municipiul Satu Mare aduce la cunoștință
publică faptul că, prin H.C.L. nr.
61/24.02.2022, s-a aprobat închirierea, prin

atribuire directă, a unor suprafețe de pajiști din domeniul privat
al municipiului Satu Mare, crescătorilor de animale de pe raza
UAT Satu Mare, după cum urmează<

• Suprafața de 7,49 ha, situată în zona Balta Blondă>
• Suprafața de 89,35 ha, situată în zona Sătmărel, 

Cererile și actele necesare pot fi depuse la sediul Primăriei
municipiului Satu Mare - Serviciul Relații Publice (cam.5), până
la data de 25.03.2022. Pentru relații vă puteți adresa Serviciului
Fond Funciar și Legile Proprietății (cam 10), sau la telefon
0261807548.

Președintele comisiei de analizare și soluționare a cererilor de
închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului

Satu Mare,

Viceprimar
Stan Gheorghe

Războiul din Ucraina are şi
victime colaterale, printre care se
numără şi fermierii români.  

Potrivit europarlamentarului
Carmen Avram, care a discutat
cu asociațiile fermierilor din
Ucraina, bombardamentele
vizează ferme, fabrici de
îngrășăminte, sedii unde sunt
registrele agricole naționale. În
aceste condiții, este de așteptat ca
prețul îngrășămintelor să crească
în continuare, iar campania de
însămânțare din toamnă să fie
afectată.

"Fermierii europeni sunt
disperați după doi ani de criză
continuă. În țara mea, România,
dar și-n alte state, campaniile de
însămânțare din primăvară sunt
puse sub semnul întrebării, din
cauza lipsei de îngrășăminte, care,
probabil, nu vor mai ajunge din
Ucraina, Belarus și Rusia. Am
informații de la asociații de
fermieri din Ucraina că războiul
militar se transformă deja într-
unul alimentar,
bombardamentele, înțeleg, au ca
țintă deliberată ferme, terenuri
agricole, fabrici de îngrășăminte
și sedii administrative unde se află
registrele naționale agricole din
Ucraina. În plus, ocupanții îi lasă
pe fermieri să lucreze terenurile,
dar îi condiționează să
concesioneze producția către

Rusia. În aceste condiții, FAO
estimează deja o scădere
alarmantă a suprafeței de teren
agricol care va fi însămânțată cu
porumb și floarea soarelui și
hrana ar putea deveni obiectul
unui șantaj", a spus Carmen
Avram (S&D), membră în
Comisia AGRI, Parlament
European, în intervenția sa. 

După intervenția
eurodeputatului român Carmen
Avram, în Parlamentul European,
(… ) a menţionat că Janusz
Wojciechowski, comisarul
european pentru Agricultură, a
anunțat un ajutor de 500 milioane
euro pentru fermierii europeni,
din care 25 milioane euro le-ar
reveni fermierilor români, cu
condiția ca statele membre UE să
completeze suma cu 200%.

"Comisarul european pentru
agricultură a anunțat măsuri de
sprijin pentru fermieri< 500 de
milioane de euro de la bugetul
UE- din care România, se pare,
ar primi 25 de milioane de euro,
cu obligația ca statele membre să
completeze suma cu 200% din
bugetul de stat> folosirea
suprafețelor scoase din producție,
pentru cultivarea plantelor
proteice> continuarea ajutorului
de stat, la fel ca în perioada de
pandemie", a informat Carmen
Avram. 

Ne aflăm în cel de al
treilea an consecutiv, când
toate momentele frumoase
ale primăverii sunt umbrite
de evenimentele nedorite
care se petrec în jurul
nostru. Totuși, viața merge
mai departe, iar dacă ne
lăsăm copleșiți de lucrurile
nedorite, mai încolo vom
avea de suferit și mai mult. 

Agricultura și silvicultura
sunt domenii de care depinde
existența noastră, deci aici nici
pandemia și nici războiul de
dincolo de graniță nu poate opri
demersul firesc al muncii.
Perioada 15 martie - 15 aprilie,
conform art. 81 din Lgea
46/2008 Codul Silvic, reprezintă
pentru silvicultori o perioad[
cu o seminificaţie aparte,
cunoscută sub numele de “Luna
plantării arborilor“. 

Denumit[ iniţial “Serbarea
sădirii arborelui“, ea a fost
oficializată în ţara noastră în
anul 1902 de către Spiru Haret,
ca o sărbătoare de primavară,
de nivel naţional. Începând cu
anul 1953 s-a stabilit prin lege,
ca în perioada martie - aprilie a
fiec[rui an, în funcţie de
condiţiile climatice, să se

serbeze “Luna pădurii“ iar din
anul 1989 aceasta se desfăşoară
în perioada 15 martie - 15
aprilie.

După cum am mai arătat, în
acestă primăvară, Regia
Națională a Pădurilor -
Romsilva va planta aproape 19
milioane de puieți forestieri
produ;i în pepinierele silvice
proprii, regenerând 10.244 de
hectare fond forestier de stat,
din care 7.127 ha vor fi
regenerate pe cale naturală, iar
3.117 ha prin regenerare
artificială prin lucr[ri de
împădurire. De asemenea, în
campania de împăduriri de
primăvară vor fi efectuate
lucr[ri de completări pe 1.391
hectare și de refacere a
plantațiilor afectate de
calamități pe alte 179 hectrae.  

Direcţia Silvică Satu Mare
are în administrare o suprafață
de 43.152 hectare fond forestier
din care< 28155 hectare fond
forestier proprietate publică a
statului> 8972 hectare fond
forestier administrat prin
contracte de administrare> 5550
hectare contracte silvice>
respectiv, 475 ha sunt prin acte
de constatare.

În acest an, Direcţia Silvică
Satu Mare prin cele 5 ocoale
silvice din subordine< Borleşti,

Livada, Negreşti Oaș, Satu Mare
și Tășnad, are un program de
regenerare la păduri de stat de
93 hectare din care< 72 hectare
regenerări naturale şi 21 hectare
regenerări artificiale și
completări pe o suprafață de 13
hectare.

Pentru toate împăduririle
din această primavară, inclusiv
completări (păduri de stat și
păduri private administrate de
DS Satu Mare) se vor folosi
aproximativ 272 mii puieți.
Astfel se vor planta< 28.36 mii
puieți de molid, 104.34 mii
puieți de gorun, 70.21 mii
bucăți de stejar pedunculat, 6.85
mii de stejar roșu, 28.93 mii de
frasin, 3.30 mii puieți de cireș,
5.60 mii de bucăți paltin de
câmp, 22.05 mii de paltin de
munte și 2.36 mii de puieți de
mălin. 

Însă, atât începutul, cât și
sfârșitul campaniei silvice, dar
și rezultatele sale, depind în
primul rând de starea vremii.
Cu toate că în această primăvară
se pare că se întrunesc condiții
perfecte pentru împădurire,
acest lucru nu este, nici pe
departe atât de simplu. E
adevărat că lucrătorii nu
tremură de frig toată ziua, dar
diferențele mari de temperatură
în cursul unei zile și valorile

termice care rămân sub cele de
îngheț în cursul dimineții nu
sunt deloc favorabile puieților
proaspăt sădiți. 

Și nu în ultimul rând, lipsa
de precipitații, putem spune
chiar vremea secetoasă va mai
da bătăi de cap silvicultorilor în
acest an. 

Previzibil, în următoarele
două săptămâni vremea nu se
va schimba prea mult, doar
valorile termice de dimineață
vor crește puțin și cele din
timpul zilei vor oscila câte 2-4
grade C față de cele actuale, dar
cantități însemnate de
precipitații nu se prevestesc.
Însă lucrătorii silvici fac tot ce
se poate ca acest impediment să
nu le încurce prea mult
planurile. 

“Dacă ar fi să apreciem
pădurea după importanța sa, nu
am sărbatori doar anual luna
pădurii, i-am dedica poate un
secol, un mileniu sau pentru a-
i fi întru totul recunoscători i-
am dedica însăși existenta
noastră pe pământ." - este de
părere ing. Marcel Forțiu,
directorul Direcției Silvice Satu
Mare, dar și toți ceilalți lucrători
ai acestei unități, precum și toți
iubitorii naturii.

Eva Laczko

În acest an Direcţia Silvică Satu Mare va împăduri 93 ha,
folosind 272 mii de puieți

Rusia impune fermierilor 
ucraineni condiţii de livrare 
a cerealelor spre Moscova

Iuliu Ignat de la Informația TV a 
ocupat locul 2 la Cupa Presei la TIR
Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
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Bursa românească stă
mai bine decât cele din
regiune, diferenţele fiind
semnificative, însă
perspectivele rămân incerte,
iar riscul unor noi episoade
de volatilitate, ridicat,
consideră Claudiu Cazacu,
consulting analyst la XTB
România, citat de Agerpres.

XTB este unul dintre cei mai
mari brokeri de instrumente
derivate din lume şi o companie
completă de investiţii listată pe
Bursa de la Varşovia.

Germania este mult mai 
vulnerabilă dec]t SUA 
atât la efectul 
sancţiunilor impuse 
Rusiei, cât şi la scumpirea 
energiei 

"După scăderi accentuate,
însoţite de mişcări puternice de
migrare spre teritoriile de refugiu,
în februarie şi prima săptămână
din martie, bursele au început o
revenire rapidă. Minimele pe
indicii bursieri s-au înregistrat
acum două săptămâni. Indicele
BET de la Bucureşti a recuperat
19,7% din minime (7 martie)
până la închiderea zilei de marţi,
22 martie. Indicele DAX, din
Germania, a avansat cu 16,4% în
aceeaşi perioadă, iar S&P 500 din
SUA s-a apreciat cu 8,5%, în
timpul dintre minime şi ultima
tranzacţie din 22 martie", arată
analiza realizată de reprezentantul
XTB.

Acesta a explicat, în context,
că diferenţa în atitudinea pieţei
ar fi justificată de ideea că
Germania este mult mai
vulnerabilă atât la efectul
sancţiunilor impuse Rusiei, cât şi
la scumpirea energiei decât SUA.
Între cele două pieţe exista deja o
diferenţă de volatilitate istorică,
care ar putea juca de asemenea
un rol în divergenţa actuală de
performanţă, deşi probabil
cauzele economice sunt mai
importante.

Comparativ cu bursele din
regiune, bursa românească stă
mai bine, diferenţele fiind
semnificative, mai puţin faţă de
Cehia. În Polonia, indicele bursier
WIG20 este cu 7,2% sub nivelul
de la începutul anului, BUX din
Ungaria se află la -12,6% iar PX
din Cehia la -4,3%. Este, însă, de

observat şi redresarea pronunţată
a pieţei de la Bucureşti.

"Piaţa locală a fost susţinută
de anunţurile şi aşteptările pentru
dividende cu randamente
atractive, interesul pentru
energie, emitenţii din domeniu
având pondere semnificativă în
capitalizare şi recuperarea
acţiunilor bancare, cu dobânzi
mai ridicate conturând aşteptări
favorabile profitabilităţii. 

Trendul a fost, în principal,
asemănător cu cel din Europa, cu
speranţe ale unui armistiţiu şi
temperarea preţurilor energiei,
petrolului şi gazelor naturale
factori esenţiali în redresare.
Perspectivele rămân, totuşi,
incerte, iar riscul unor noi
episoade de volatilitate, ridicat",
se mai arată în analiză.

Deşi dobânzile sunt încă 
mult sub inflaţie, 
tendinţa acestora e de 
creştere at]t `n Europa 
c]t ;i `n SUA

Potrivit documentului,
petrolul a reluat creşterea, Brent
ajungând de la un minim de 95,24
dolari/baril pe 16 martie, la
112,65 la 9.30, miercuri.

Gazul natural tranzacţionat la

Viena este de câteva zile în jur de
100 euro/MWh, sub jumătate din
vârful istoric atins luna aceasta,
dar încă cu aproape 30
euro/MWh peste valorile din
prima parte a lunii februarie. Iar
energia este de câteva ori mai
scumpă în Europa (preţuri de
producţie) faţă de anul trecut.

Chiar şi la nivelurile actuale,
preţurile frânează activitatea
economică, cu contracţii aşteptate
temporar şi neuniform pentru
sectorul industrial european.

În ipoteza unor sancţiuni
suplimentare care să blocheze
livrările de gaze naturale, petrol
sau ambele resurse către UE,
presiunea suplimentară de
apreciere a acestora ar putea
însemna o greutate dificil de
suportat pentru economie, a
explicat Cazacu care a adăugat că
bursele ar putea lua, astfel, în
calcul o schimbare bruscă de
perspectivă.

Pe de altă parte, deşi
dobânzile sunt încă mult sub
inflaţie, tendinţa acestora e de
creştere iar băncile centrale din
Europa de Est au făcut deja paşi
în acest sens. 

Banca Centrală Europeană
are în vedere un calendar
devansat al întăririi monetare, iar
în SUA semnele recente arată
chiar că nu se poate scoate din

discuţie o majorare de 0,5 puncte
procentuale la următoarea
şedinţă a Fed. Cu toate acestea,
bursele americane au revenit,
totuşi, înregistrând şi marţi
aprecieri, în ciuda creşterii
dobânzilor la titlurile de stat care
prefigurează un mediu mai
restrictiv.

În România, ROBOR la 3 luni
a ajuns miercuri la un vârf
multianual de 4,55%,
nemaiîntâlnit din 2013.

"Cum poate fi înţeleasă astfel
atitudinea optimistă a
investitorilor la bursă? Pe lângă
argumentele anterioare
referitoare la detensionarea
aşteptată şi temperarea preţului
petrolului, ar putea fi vorba
despre percepţia că, în abordare
relativă, acţiunile oferă totuşi, pe
termen lung, o anume protecţie
la inflaţie, în orice caz în raport
cu cash-ul, în timp ce preţul
obligaţiunilor, fie ele emise de stat
sau companii scade atunci când
trendul dobânzilor e în creştere.
În regimul relativ actual,
investitorii par a vedea acţiunile
câştigătoare ale unui concurs de
frumuseţe relativă, nu absolută. 

Aceştia, însă, se pot răzgândi
rapid, dacă piaţa petrolului, a
gazelor naturale sau a energiei ar
resimţi noi creşteri considerabile",
a subliniat Claudiu Cazacu.

Preţurile actuale ale petrolului, gazelor naturale ;i energiei electrice frânează activitatea economică, 
cu contracţii aşteptate temporar şi neuniform pentru sectorul industrial european

Prin tradiție, metalul galben
este un „refugiu” pentru cei care
doresc să se protejeze împotriva
inflației dar și `mpotriva unor
evenimente critice precum
calamități naturale, crize
sanitare, crize financiare sau
geostrategice, așa cum este
invadarea Ucrainei de către
Rusia. 

Alături de aur, investitorii au
„încredere” în dolarul american,
yenul japonez sau francul
elvețian - sus\ine analistul
financiar Radu Georgescu.

În primele săptămâni ale
conflictului, prețul aurului a
trecut de 2.000 dolari/uncie iar
în 7 martie prețul gramului de
aur calculat de BNR a atins
recordul de 293,9846 lei.

Primele negocieri privind
încheierea conflictului din
Ucraina au început să calmeze
piețele care și-au reîndreptat
atenția către principala
problemă cu care se confruntă
economia mondială< creșterea
alarmantă a inflației. 

Iar aceasta se suprapune
peste costurile cu care se vor
confrunta Europa și America de
Nord în urma aplicării
sancțiunilor economice
împotriva Rusiei. Treptat prețul
unciei a început să revină către
1.900 dolari iar tendința se va

menține, în condițiile `n care
randamentele la bonurile emise
de Trezoreria americană ating
noi maxime multianuale.

Creșterea se datorează
poziției agresive luate de Rezerva
Federală americană împotriva
inflației. Jerome Powell,
președintele Fed, a declarat luni
că este necesară creșterea cu pași
mai mari a dobânzii de politică
monetară pentru a reduce
inflația care este „mult prea
mare”. 

Prima mișcare a Fed a fost
realizată săptămâna trecută când
dobânda-cheie a fost mărită de
la 0 – 0,25% la 0,25 – 0,50%.
Acum se anticipează mărirea
pasului cu 0,50 puncte
procentuale la următoarele șase
ședințe ale Fed din acest an. 

Majoritatea oficialilor Fed
văd un nivel „neutru” al
dobânzii de 2,25 – 2,5%, până la
sfârșitul anului, însă există și
voci, precum a președintelui
filialei Fed din St. Louis, care
crede că a devenit necesară
majorarea în acest an a ratei de
politică monetară la peste 3%.
Marți, prețul gramului de aur a
urcat de la 277,2206 la 278,7914
lei, efect al aprecierii monedei
americane și a stabilizării
metalului galben la 1.924 – 1.938
dolari uncia. 

După creșterile mari din
primele două ședințe a le
săptămânii,  `n Rom]nia
dobânzile interbancare și-au
încetinit miercuri evoluția
ascendentă, odată cu reducerea
cererii, dar se mențin la valori
care se mai înregistrau în urmă
cu aproape nouă ani.

Astfel, indicele ROBOR la
trei luni, în funcţie de care sunt
calculate dobânzi le  la
majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai
2019, a crescut de la 4,53 la
4,55%, față de 4,39% la sfârșitul
săptămânii trecute. 

Indicele la șase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 4,64 la
4,65%, iar cel la 12 luni, care
reprezintă rata dobânzii plătită
la creditele în lei atrase la nivel
interbancar, a sărit de la 4,69 la
4,72%.

Dealerii anticipează că la
ședința de politică monetară a
BNR care se va desfășura în 5
aprilie, se va decide o majorare
mai „brutală” a dobânzii-cheie
de la 2,5 la 3%. 

Acest pas de creștere de
0,5  puncte de bază s-ar putea
menține și în următoarele două
ședințe, din mai și iulie, dar nu
sunt excluse „surprize”
provocate de criza economică
declanșată de atacarea Ucrainei
de către Rusia.

Moneda națională a avut o
evoluție calmă față de
principalele valute.

Cursul euro a crescut de la
4,9452 lei, minimul ultimei

luni,  la  4,9459 lei ,  iar
tranzacțiile se realizau între
4,943 și 4,948 lei.

Moneda unică fluctua între
1,0975 și 1,1044 dolari, valori
apropiate de cele de marți,
ast fel  că media monedei
americane a fost stabilită la
4,4959 lei.

Cursul monedei elvețiene a
crescut ușor de la 4,8056 la
4,8072 lei urmare a menținerii
ei în jurul pragului de 1,03
franci/euro.

Creșterea inf laț iei  din
Marea Britanie, la 6,2% în
februarie, maxim al ultimilor
30 de ani, ar putea impune
Băncii Angliei să opereze o
nouă majorare a dobânzii sale
de politică monetară, care se
află în prezent la 0,75%. 

Aceste date au înmulțit
plasamentele în lira sterlină
care a crescut la 1,1998 – 1,2056
dolari iar media ei a urcat de la
5,9355 la 5,9435 lei.

Metalul galben fluctua între
1.917 și 1.934 dolari/uncie iar
prețul gramului de aur stabilit
de BNR urca ușor de la
278,7914 la 279,4709 lei.

În regiune, media monedei
maghiare se aprecia la 371,92
forinți/euro. 

În schimb cea poloneză se
deprecia la 4,7036 zloți/euro.

După creșterea de marți la
circa 43.300 dolari, bitcoin a
scăzut la 41.820 – 42.550 dolari.
La rândul său, ether cobora la
2.930 – 2.990 dolari, după ce a
depășit marți, pentru scurt
timp pragul de 3.000 dolari.La o lună după invazia

Ucrainei, Rusia transportă mai
multe gaze naturale prin
conductele care traversează
Ucraina iar Moscova plăteşte în
continuare toate sumele datorate
pentru tranzitul gazelor spre
Europa, informează Bloomberg.

Livrările zilnice de gaze
naturale ruseşti la unele puncte de
frontieră au crescut cu peste 50%
comparativ cu minimele atinse în
luna ianuarie, în condiţiile în care
tranzitul de gaze prin conductele
din Ucraina s-a dublat pe măsură
ce companiile energetice s-au
grăbit să facă achiziţii după invazie.
Importurile de la principalul

furnizor de gaze al Europei au
devenit mai ieine decât
achiziţionarea de gaze pe piaţa
spot. Aceasta creează o situaţie
ciudată pentru decidenţii
europeni, care au impus sancţiuni
Moscovei, în încercarea de a lipsi
Guvernul rus de lichidităţile de
care are nevoie pentru a finanţa
invazia. În plus, guvernele
europene vor s[-;i reduc[
dependenţa de gazul rusesc, prin
menţinerea în funcţiune, pentru o
perioadă mai lungă a centralelor
nucleare şi pe cărbune, majorarea
importurilor de gaze lichefiate şi
gaze naturale din ţări precum SUA
şi Qatar.

Românii care vor să sprijine
populaţia civilă afectată de
războiul din Ucraina pot să
doneze online, prin Ghişeul.ro,
fără a fi nevoie să se autentifice în
platformă, a anunţat Autoritatea
pentru Digitalizarea României.

"Începând din 23 martie,
cetăţenii români care vor să
sprijine populaţia civilă afectată
de războiul din Ucraina pot să o
facă donând online, prin
Ghişeul.ro, fără a fi nevoie să se
autentifice în platformă. Prin
doar câteva click-uri, cei care
doresc să ajute cetăţenii refugiaţi
în România din cauza conflictului
armat din Ucraina pot contribui
online. Butonul "Donaţii pentru
cetăţenii Ucrainei" este accesibil

pe pagina principală a platformei
www.ghişeul.ro, la secţiunea
'Plată fără autentificare'",
menţionează instituţia.

Şeful ADR, Octavian Oprea,
a punctat faptul că sumele donate
prin platforma Ghişeul.ro vor fi
colectate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de
Urgenţă şi folosite pentru
acordarea de sprijin şi ajutoare
umanitare refugiaţilor.

Pentru celelalte activităţi de
sprijin pentru persoanele afectate
de conflictul din Ucraina, se poate
accesa portalul "Împreună ajutăm
mai mult", gestionat de Guvernul
României
//www.gov.ro/ro/ucraina-
impreuna-ajutam-mai-mult.

Prețul aurului dă semne 
de scădere

În pofida războiului, Rusia 
plăteşte în continuare pentru 
tranzitul gazelor naturale 
prin Ucraina

Românii pot face donaţii 
pentru Ucraina direct în 
platforma Ghişeul.ro

Bursa românească stă mai bine decât cele 
din regiune, dar perspectivele rămân incerte
Sancţiunile suplimentare care ar bloca livrările de gaze ;i petrol ar `ngreuna situa\ie UE

* 1 dolar canadian 3,5718

* 1 franc elve\ian 4,8072

* 1 EURO 4,9459

* 1 lir[ sterlin[ 5,9435

* 1 dolar SUA 4,4959

* 1 g AUR 279,4709

* 100 forin\i 1,3304

Curs valutar BNR 23.03 SC REMAT SA 
SATU MARE 

Colect[m de;euri reciclabile< fier,
font[, caroserii, carton, folie,

lemn, acumulatori, 
aluminiu, cupru, inox etc.

Pre\urile sunt 
`n func\ie de calitate ;i tonaj.

Efectu[m transport de la
persoane fizice ;i juridice.

Informa\ii la telefon< 0733.070.145

Dobânzile urcă spre 5%



Peste 17 miliarde de
euro, bani UE ce susţin
investiţiile în
agricultura românească

      Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale a autorizat și
plătit,  în cursul săptămânii
trecute, fonduri europene în
valoare totală de 17,6 milioane de
euro pentru investițiile finanțate
prin intermediul Programului
Național de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020.   Faptul este
confirmat şi de publicaţia
Agroinfo, care mai menţionează<
      “Sumele plătite beneficiarilor
PNDR provin atât din Fondul
European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală, în cuantum de
10,9 milioane de euro, cât și din
Instrumentul de Redresare al
Uniunii Europene, respectiv
suma de 5,20 milioane de euro,
diferența până la suma totală fiind
reprezentată de TVA. Aceste
sume sunt aferente celei de-a
doua solicitări de fonduri din luna
februarie. Plățile care intră în
conturile beneficiarilor reprezintă
un sprijin concret pentru
modernizarea agriculturii, pentru
dezvoltarea satului românesc. 
      Încurajez fermierii să
continue să aplice pentru
finanțările prin programele pe
care le derulăm. Îi asigur că au tot
sprijinul din partea noastră
pentru a continua să-și dezvolte
afacerile” a declarat Adrian
Chesnoiu, ministrul agriculturii
și dezvoltării rurale.
      Fondurile publice
nerambursabile sunt plătite ca
urmare a cererilor de plată
primite de la beneficiarii publici
și privați ai Programului Național
de Dezvoltare Rurală, în
conformitate cu contractele de
finanțare încheiate, după ce au
fost verificate și autorizate la plată
de AFIR.

Cornel I.

Magazinele în care se 
vând țigări minorilor 
vor fi închise la a doua 
abatere

Preşedintele Klaus Iohannis
a promulgat legea care permite
suspendarea activității
operatorilor economici în care
care vând țigări minorilor, timp
de 30 de zile, la a două abatere.
Prima sancțiune este 10.000 de lei
amendă.
      Legea prevede măsuri prin
care operatorii economici care
comercializează băuturi alcoolice
şi produse din tutun să fie
constrânşi să respecte legislaţia
potrivit căreia este interzisă
vânzarea acestor produse către
minori, precum şi pentru
descurajarea copiilor şi
adolescenţilor să cumpere aceste
produse.
      La a doua abatere, săvârşirea
unei noi contravenţii la această
lege se sancţionează cu amenda
contravenţională de 20.000 lei şi
cu sancţiunea complementară de
închidere a unităţii”. 
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      Evoluţia vremii din
ultimele zile, implicit a
valorilor termice, vin să
confirme prognozele meteo,
în ceea ce priveşte încălzirea
vremii, asigurarea condiţiilor
minime pentru desfăşurarea
campaniei agricole. 

      Aşa cum arată temperaturile,
primăvara este pe aproape, iar o
bună parte a fermierilor sătmăreni
au început tratamentele
fitosanitare la unele culturi de
toamnă, după ce anterior, au
executat lucrări de fertilizare. Ca
urmare a frigului, mai ales a
temperaturilor nocturne negative
din perioada încheiată, susţin unii
fermieri, dezvoltarea plantelor
semănate în toamnă, au o
dezvoltare mai lentă, dar par
sănătoase.

La culturile de toamnă, au fost
executate fertilizările şi
tratamentele din prima urgenţă,
timp în care se pregătesc terenurile
pentru a începe semănatul. Unii
fermieri susţin că deja se poate
începe semănatul la mazăre, iar în
câteva zile, dacă mai cresc
temperaturile, mai ales cele
diurne, poate începe semănatul la
floarea-soarelui, iar spre sfârşitul
acestei luni, pe fondul încălzirii
solului, ar putea începe lucrările
de semănat la porumbul pentru
boabe.
      Tot în această perioadă,
fermierii care au suprafeţe mai
mici de teren agricol, sau nu au
avut banii necesari, continuă să-
şi achiziţioneze anumite tipuri de
îngrăşăminte chimice, dar din
păcate, la noile preţuri, care sunt
situate la 4.000 – 4.500 de lei tona,
ceva mai mari, în cazurile în care
aceste îngrăşăminte sunt ambalate
în saci de 50 de kilograme.
      Având în vedere faptul că se
aşteaptă o încălzire a vremii, fapt
ce o să pună presiune pe fermieri,
am profitat de aceste momente de
respiro, să le numim aşa, pentru a
discuta cu mai mulţi
întreprinzători din agricultură,
despre stadiul de dezvoltare a
culturilor înfiinţate în toamnă, dar
şi despre ceea ce înseamnă
campania de fertilizare şi
executarea tratamentelor
fitosanitar preventive.

Opinii ale fermierilor

      Danile Frei, preşedintele
Cooperativei SamusLact, prin
natura activităţilor pe care le
prestează, este obligat să se implice
şi în ceea ce priveşte sectorul
vegetal, chiar dacă el are fermă de
vaci de lapte. Prin cultivarea unor
culturi care se constituie în bună
parte componente ale reţetelor

furajere utilizate în hrănirea
animalelor, reduce măcar pentru
moment costurile la ceea ce
înseamnă producţia de lapte.
După cum am aflat de la
interlocutor, fără să ştie că în
vreme de iarnă o să se facă
majorările de preţuri la
combustibili – carburanţi, la
energie electrică şi gaze naturale,
demersuri care influenţează direct
sau indirect activitatea din
agricultură, şi-a cumpărat înainte
de scumpiri cantitatea de
îngrăşăminte chimice estimată a
fi necesară pentru culturile de
toamnă, dar şi pentru cele de
primăvară, care urmează să fie
înfiinţate. Se consideră un fermier
norocos ca urmare a investiţiei
făcute înainte de scumpirile
exagerate de până acum, pe plan
internaţional. Mai toţi fermieri din
Uniunea Europeană – UE reclamă
saltul spectaculos al preţurilor la
fertilizanţi şi nu numai.
      Radu Soldubanu, fermier,
dar în egală măsură un furnizor
de îngrăşăminte chimice,
pesticide, seminţe şi altele
necesare procesului de producţie
în agricultură, ne-a confirmat
faptul că, fermierii mari, în marea
lor majoritate şi-au achiziţionat
îngrăşăminte la preţuri care au
început să crească încă din
toamnă, dar creşterile au fost
relativ scăzute. Din păcate,
creşterile de preţuri nu s-au oprit
acolo. Acum se vând îngrăşăminte
chimice, în funcţie de necesităţi şi
de ambalaj, la preţuri cuprinse
între 3.900 de lei tona, spre
exemplu, până la 4.300 – 4.500 de
lei tona, cu un plus de 100 de lei
pe tonă, în cazurile în care se
solicită ambalaje mai mici,
asemeni celor folosite în anii

precedenţi, de 50 de kilograme.
      Emilian Mureşan, cunoscut
şef de societate agricolă din zona
Carei, la rândul să ne-a confirmat
faptul că a fost precaut şi chiar
prevăzător. După ce a încasat bani
în toamnă pe o serie de produse
valorificate, sumele obţinute le-a
investit în îngrăşăminte, seminţe,
insecticide, insectofungicide,
erbicide ş.a. A făcut o investiţie
bună, spunea interlocutorul
nostru. Preţurile au crescut
exagerat de mult, iar economiile
făcute pentru anul 2021/2022, ar
putea face diferenţa la recoltare şi
apoi la vânzare. Inginerul
Mureşan ne-a spus că a efectuat
fertilizările din această perioadă,
fiind vremea tratamentelor la
rapiţă, în această decadă ultimă a
lunii martie. După o iarnă nu prea
grea, culturile înfiinţate în toamnă
sunt în fază optimă de dezvoltare.
Încălzirea vremii o să le forţeze
pentru a recupera rămânerile în
urmă cu dezvoltarea, pe seama
temperaturilor nocturne negative.
Marea problemă a fermierilor este
că, deja se resimte insuficienţa apei
în sol. Ploaia este aşteptată.
      Oliviu Buzgău ,  şef de
societate agricolă cu terenuri în
zona Carei, dar şi Tăşnad, a
confirmat spusele celorlalţi
fermieri menţionaţi mai sus, în
ceea ce priveşte asigurarea încă
din toamnă de către marii
fermieri, a chimicalelor necesare,
dar şi a seminţei care se va folosi
în zilele ce urmează, fiind vorba
acum despre semănatul la mazăre,
iar apoi, o să fie pusă în pământ
sămânţa de floarea-soarelui şi cea
de porumb. 
      Este un efort financiar foarte
mare, cu urmări în plan
economic, să achiziţionezi

îngrăşăminte chimice la actualelor
preţuri. Fără îngrăşăminte scade
foarte mult producţia, scad şi
cheltuielile, dar sigur scade şi
eficienţa activităţii. Abia la
recoltare, pe seama preţurilor pe
care le vor impune marii
cumpărători, se va vedea care şi
cu ce rezultate încheie anul.
Referitor la preţurile
îngrăşămintelor chimice,
inginerul Buzgău este de părere
că parte din creşterile de preţuri
este pusă pe seama implicării în
activitatea a mai multor
persoane/firme, care importă
îngrăşămintele, care le transportă
şi le depozitează, şi cele care le
vând, fiind mai multe verigi.
Fiecare îşi doreşte să câştige pe
seama muncii făcute.
      Un lucru este sigur, spuneau
interlocutorii menţionaţi mai sus<
cei mai afectaţi rămân fermierii
care au suprafeţe mai mici de
teren, nu au avut banii necesari
pentru a-şi putea achiziţiona
înainte de scumpiri, materialele
necesare reluării ciclului de
producţie. 
      La toate aceste neajunsuri
privind cheltuielile, ar putea să se
adauge posibile pierderi ale
fermierilor mari şi mici, ca urmare
a secetei. Cei intervievaţi invocă
insuficienţa apei din sol,
necesitatea precipitaţiilor pentru
a putea pregăti solul în vederea
înfiinţării culturilor de primăvară,
dar necesară şi culturilor de
toamnă.
      Fermierii contactaţi au refuzat
să emită opinii cu privire la ce i-
ar putea aştepta pe agricultorii
mari şi mici, la toamnă prin
prisma cheltuielilor, a preţurilor
şi a  recuperării investiţiilor.

Ioan Aniţaş

Culturile de toamnă se dezvoltă 
mai încet din cauza frigului 
Lucrările de fertilizare s-au făcut cu produse cumpărate înainte de scumpiri

BERBEC. Surprizele de
ordin sentimental
pot apărea de
oriunde dar ar
trebui să profiţi
de orice ocazie
de a face noi
prieteni. Nu
refuza noile
cunoștințe care încearcă azi să ia
legătura cu tine prin rețelele de
socializare, căci niciodată nu știi
de unde sare iepurele. 

TAUR. Cei dragi din casă te invită
să te alături veseliei ce te
înconjoară, dar tu faci opinie
separată, deoarece consideri că nu
e momentul să te distrezi când ai
atâtea pe cap. Fă un efort să-ți
termini repede treaba ca să-ţi mai
rămână puţin timp şi pentru
divertisment.  

GEMENI. Discuți cu multă lume
și toți se bucură de ceea ce le
povestești, de ideile pe care le
prezinți, iar asta se va dovedi exact
ce ai nevoie pentru proiectul la care
muncești. Este o plăcere să lucrezi
cu oameni care te susţin, pentru
că te motivează să progresezi.

RAC. Nici raţiunea şi nici logica
nu poate decide ce ai de făcut, ci e
o situaţie în care inima îşi spune
cuvântul. Va fi o decizie luată prin
sentimente şi instinct, planurile
sufletului care simt exact încotro
va merge o problemă pe care
mintea parcă nu o poate gestiona. 

LEU. Lucrurile începute azi au
mari şanse să se transforme într-o
reuşită de proporţii și când va sosi
momentul, îi vei atrage şi pe alţii
în proiectul tău. În aceste zile
construiește-ți planuri, iar când le
vei prezenta, toată lumea va dori
să-ți fie alături în realizarea sa.  

FECIOARĂ. Citești o carte sau
(re)vezi un film, de care te leagă
amintiri frumoase şi de care ți-a
fost dor. Poate fi un documentar
de călătorie care prezintă un loc
deja cunoscut, dar unde ai visat
mereu să ajungi sau să te întorci.
Trecutul revine din nou în prim
plan.

BALANȚĂ. Nu te aştepta ca toată
lumea să fie de acord cu tine, căci
ideea pe care o prezinți nu este uşor
de acceptat. Poate eşti ceva mai
original în gândire și rațiune, iar
unii nu înţeleg ce vrei, dar parcă ai
fi un vizionar, zici lucruri care peste
un timp vor fi firești.

SCORPION. O persoană aproape
necunoscută, cu care intri în
discuții va deveni eroul acestei zile,
ori pentru că animă atmosfera, ori
pentru că îţi oferă un ajutor într-o
clipă mai dificilă. Oricum,
prezența sa este binevenită și îți
oferă o reală relaxare sufletească.

SĂGETĂTOR. Abordezi o
atitudine copilărească, ceea ce îl
face pe partenerul tău să se simtă
mai important. Atenția ta față de
cel de lângă tine este la cote
maxime, căci dorești să-i dăruieşti
celui drag tot ce are nevoie, ba chiar
mai mult, cu o generozitate
specială. 

CAPRICORN. Aştepţi o aprobare
sau un act oficial care să-ţi asigure
evoluţia în planurile tale viitoare.
Fără asta nu poţi trece mai departe,
altfel rişti să mergi pe o cale ilegală
sau incorectă, ori să alegi o soluție
care, mai devreme sau mai târziu,
se va împotmoli.

VĂRSĂTOR. Felul în care ţi se
adresează niște persoane străine
este nedrept, pentru că te critică,
te judecă, te atacă cu vorbe dure,
pe care tu le tolerezi cam greu. Însă,
relaţia cu aceşti oameni este un
sacrificiu pe care trebuie să-l faci
pentru a-ţi atinge un scop.

PEȘTI. Se naşte un schimb de idei,
de sfaturi între diferitele generații,
căci fiecare are acces din alte surse
la informaţiile necesare. Fă deci,
echipă cu o persoană aflată la o
diferență mai mare de vârstă de
tine și amândoi veți avea doar de
câştigat din această cooperare. 

HOROSCOP

Daniel Frei se consideră un fermier norocos ca urmare a investiţiei făcute înainte de scumpirile 
exagerate de până acum



       Un sezon de Formula 1 ar putea ajunge chiar și la 30 de curse. Cel puțin
asta susține Stefano Domenicali, șeful Formulei 1 în prezent din partea grupului
american Liberty. El consideră că există potențial pentru a se ajunge în viitorul
apropiat la 30 de curse. Anul acesta sunt programate 23 de curse, cele mai
multe din istorie, cu mențiunea că trei circuite concurează pentru înlocuirea
Marelui Premiu al Rusiei. "Ține doar de noi să găsim echilibrul ideal între
circuitele care își doresc să între în Formula 1 și care este valoarea istorică pe
care o adaugă competiției", a spus Domenicali într-un interviu.

       Decizie bombă luată de Asleigh Barty, numărul 1 în tenisul mondial
feminin. Australianca și-a anunțat retragerea. Pentru ea a venit timpul să se
bucure de viață și să ia în calcul atingerea altor visuri. “Fericirea mea nu mai
depindea de rezultate și succese. Nu mai am înclinația fizică, nici dorința
emoțională și toate celelalte ingrediente de care ai nevoie pentru a-ți duce
jocul la nivelul cel mai înalt. Vreau acum altceva” a declarat Barty. Se retrage
la 25 de ani cu 3 titluri de Grand Slam, cu 117 săptămâni petrecute ca lider
WTA și cu alte 12 trofee WTA adjudecate, inclusiv Turneul Campioanelor.

În plină glorie, Barty spune adio tenisului 30 de curse în Formula 1, într-un sezon?
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Se dă startul în Liga 4 Elite!
Florin Fabian s-a despărțit de RipensiaSPORT

 

     Fotbalul județean
sătmărean s-a aflat în
vacanță în ultimele cinci
luni. Ne referim la vacanță
competițională, pentru că
sunt echipe care au început
pregătirea pentru
primăvară încă din luna
ianuarie. Liga 4 Elite intră
așadar din nou în acțiune. 

      Startul a fost amânat cu o
săptămână pentru că toate
echipele au cerut asta. În plus,
dacă se începea săptămâna
trecută, Satu Mare și-ar fi aflat
campioana pe 28 mai. Era prea
devreme, având în vedere că
barajul pentru Liga 3 se va juca
pe 18 și 25 iunie. Așa,
campionatul județean se va
încheia pe 5 iunie, iar la baraj
echipa noastră va fi în formă
maximă. 

Cum se intră 
în playoff-ul Elite

      Liga 4 Elite mai are de
disputat patru etape din sezonul
regulat. Apoi se trage linie, iar
primele patru clasate din fiecare
serie merg în playoff-ul Elite.

Locurile 1 intră cu 3 puncte,
locurile 2 cu 2 puncte, locurile 3
cu 1 punct, iar locurile 4 cu 0
puncte. Sezonul regulat se va
încheia în weekend-ul dinaintea
Paștelui ortodox (23 aprilie), iar
apoi, în dimineața de marți, 26
aprilie, la sediul AJF Satu Mare
va avea loc o ședință pentru
stabilirea țintarului din playoff.
      În playoff vor fi 7 etape,
fiecare cu fiecare, doar tur. Asta
înseamnă că sorții vor decide
echipele care vor susține 3, sau 4
meciuri pe teren propriu. Cam
acestea ar fi planurile pentru
sezonul de primăvară. Pentru cei
care se întreabă de Cupa
României, fazele vor fi
programate în lunile mai și iunie. 
      La sfârșit de săptămână avem
meciurile etapei a 11-a din Liga
4 Elite. Totodată, sunt și unele
echipe nerăbdătoare din Liga 4,
care și-au programat meciuri în
devans. Este programată și o
restanță.

Oașul - Talna, 
“derby del Elite”

      Derby-ul sfârșitului de
săptămână este întâlnirea dintre
Oașul Negrești-Oaș și Talna

Orașu Nou, adică înfruntarea
primelor două clasate din Liga 4
Elite, Seria A. Un alt meci tare
este Olimpia MCMXXI - Recolta
Dorolț, adică locurile 3 și 4. 
      În Seria B, primele trei
clasate ar trebui să câștige fără
mari probleme. Ne referim la
Victoria Carei (foto - la ștrandul
din Tășnad), Viitorul Vetiș și
Unirea Tășnad. 
      Vă prezentăm programul de
sâmbătă și duminică, urmând să
revenim cu oficialii delegați de
AJF Satu Mare. 

Liga 4 Elite
Seria A (etapa 11)

Sâmbătă, 26 martie
Orele 13<00/ 15<00
• Ştiinţa Beltiug - Turul Micula

Orele 14<00/ 16<00<
• Oașul Negreşti Oaş - Talna
Oraşu Nou
Duminică, 27 martie
Ora 15<00 - seniorii (meciul de
juniori, amânat)<
• Olimpia MCMXXI - Recolta
Dorolţ, teren Dorolţ
Orele 13<00/ 15<00
• Luceafărul Decebal - Unirea
Păuleşti

CLASAMENT
1. Oraşu Nou       10 8 1 1 27-  5 25
2. Oașul Negreşti 10 7 2 1 31-13 23
3. Olimpia SM     10 7 1 2 21-  8 22
4. Dorolţ               10 6 2 2 30-15 20
5. Păuleşti             10 4 0 6 27-29 12
6. Beltiug             10 3 0 7 11-28   9
7. Micula             10 2 0 8 12-31 6
8. Decebal           10 0 0 10 10-40 0

Liga 4 Elite 

Seria B (etapa 11)
Sâmbătă, 26 martie
Orele 13<00/ 15<00
• Viitorul Vetiş - Schwaben K.
Cămin
Orele 13<00/ 15<00
• CSM Victoria Carei - Recolta
Sanislău
Duminică, 27 martie
Orele 13<00/ 15<00
• AS Căpleni - Fortuna Căpleni
Orele 13<00/ 15<00
• Stăruinţa Berveni - Unirea
Tăşnad

CLASAMENT
1.Victoria Carei    10 8 2 0 55-6 26
2.Viitorul Vetiş   10 8 0 2 51-16 24
3.Unirea Tăşnad 10 7 1 2 31-13 22
4.AS Căpleni        10 6 0 4 33-15 18
5.Berveni             10 4 1 5 20-15 13
6.Cămin              10 2 2 6 21-30   8

7.F. Căpleni         10 2 0 8 10-50   6
8.Sanislău            10 0 0 10 5-81   0
      Meciuri din Liga 4<
Duminică, 27 martie, ora 15<00
Liga a IV-a, Seria A (devans-
etapa a 13-a)
• Termala Dindeşti - Kneho
Urziceni
Liga a IV-a, Seria A (restanță -
etapa a 6-a)
• Vulturii Santău - Platanul
Marna
Liga a IV-a, Seria B (devans -
etapa a 11-a)
• Voinţa Babţa - Speranţa
Halmeu
Liga a IV-a, Seria B (devans -
etapa a 11-a)
• Codreana Homoroade - Voinţa
Lazuri

Ionuț B.

      În capitala
României s-a
jucat ieri meciul
dintre Rapid și
CSM Satu Mare,
din Liga
Națională de
baschet feminin.
A fost și ziua în
care s-a pus
punct sezonului
regulat, astfel că
urmează playoff-
ul. Echipa
noastră a obținut
o victorie logică,
deși scorul nu
arată o diferență
foarte mare. Dar
CSM nu a forțat, s-a folosit de acest meci pentru a
se pregăti de ceea ce urmează. 
      Rapid București - CSM Satu Mare s-a încheiat
cu scorul de 53-76 (22-20, 12-21, 4-19, 15-16). 
      Au jucat<
Rapid< Stanici - 32p, Cazacu - 5p, Grigore - 4p,
Kelemen Radi - 4p, Dinu - 4p, Vlad - 2p, V. Călin -
2p, Boloni, A. Călin. Antrenor< Dan Militaru. 
CSM Satu Mare< Taylor - 40p, Vuckovic - 9p, Fodor
- 6p, Cucu - 6p, Dzombeta - 4p, Ardelean - 3p,
Szmutku - 3p, Biszak - 3p, Noa - 2p. Antrenor< Maikel
Lopez.
      Pentru că unele meciuri s-au încheiat ieri “în
nocturnă”, vom reveni zilele următoare cu tabloul
playoff-ului și programul campionatului în
continuare. 

Blăjean I. 

CSM Satu Mare a câștigat
meciul cu Rapid București

Portugalia - Turcia,
meciul serii la barajul
pentru C.M. 2022

      În această seară încep
meciurile de baraj pentru
ultimele trei locuri “europene”
disponibile pentru Cupa
Mondială din Qatar. 
      Avem patru meciuri,
pentru că unul este amânat, iar
altul anulat. Se joacă doar tur,
urmând ca echipele
câștigătoare să mai dispute un
meci în faza a doua. 
      Programul de azi<

Ora 21<45
• Italia - Macedonia de Nord
• Portugalia - Turcia 
• Suedia - Cehia
• Țara Galilor - Austria
• Scoția - Ucraina (amânat)
• Rusia - Polonia (anulat,
Polonia merge mai departe)
      Cu excepția meciului Țara
Galilor - Austria, toate celelalte
se văd în direct pe canalele Digi
Sport. 

Jean I.

      Nemulțumit de decizia
conducerii clubului, care a decis să
nu mai înscrie echipa în Liga 2 în
sezonul următor, Florin Fabian a
decis să plece de la conducerea
tehnică a Ripensiei Timișoara.
      Decizia clubului a fost anunțată
de patronul Dumitru Mihu la sfârșitul
săptămânii trecute, înaintea meciului
pe care Ripensia trebuia să-l joace cu
FC Brașov. ”Ca urmare a deciziei
conducerii clubului de a anunța în
cursul săptămânii trecute, atât stafful,
cât și jucătorii faptul că Ripensia va
evolua din sezonul viitor în Liga a 3-
a, am decis în mod natural și de
comun acord încetarea colaborării.
Obiectivele fundamentale agreate
inițial au fost schimbate radical, de la
angajamentul menținerii echipei în
liga secundă pentru acest sezon (fapt
îndeplinit), la crearea unei echipe
competitive pentru atacarea unui loc
de playoff în sezonul următor.
Momentul anunțului a fost total
inoportun, înaintea meciului cu FC
Brașov, acesta afectând din punct de
vedere sportiv și moral randamentul
echipei” a declarat Florin Fabian
pentru reporterii de la site-ul
”Liga2.ro”. De altfel acest lucru s-a
văzut în meciul de sâmbătă cu FC
Brașov când Ripensia a cedat pe teren

propriu, scor 2-3, în fața echipei din
Brașov.
      Revenind la Florin Fabian, acesta
s-a întors deja la Satu Mare.
Contactat, fostul jucător al Olimpiei
Satu Mare de acum 25 de ani, ne-a
confirmat informația legată de
despărțirea de Ripensia. ”Nu mai
puteam să accept să rămân la
Ripensia. La semnarea contractului
am convenit ceva, ne-am fixat un
obiectiv pe termen mai lung.
Schimbarea acestuia m-a determinat
să îmi închei activitatea la Ripensia.
Cu regret pentru că eu consider că
am făcut lucruri bune acolo. Dar nu
pot să accept să antrenez în Liga 3”,
ne-a spus Fabian.
      Despre proiectele de viitor nu am
aflat prea multe de la Florin Fabian el

fiind destul de rezervat în a face
declarații în acest sens. ”Am ceva în
vizor. Dar nu pot să fac afirmații în
acest moment”. El a precizat că vrea
să facă performanță și că nu va
accepta oferte sub un anumit nivel de
competitivitate.
      Florin Fabian a stat pe banca
Ripensiei în 9 partide, etapele 12-19
din sezonul regulat, respectiv prima
etapă în playout. Cu Fabian antrenor,
Ripensia a înregistrat trei victorii, trei
rezultate de egalitate și trei înfrângeri.
Ripensia se află pe locul 3 în Grupa
B din playout, la 8 puncte distanță de
locul 5 care duce direct în Liga 3.
      În vârstă de 47 de ani, Florin
Fabian este un produs al Olimpiei
Satu Mare echipă la care a jucat de la
pitici până la seniori. În 1997 s-a
transferat de la Olimpia la
Electroputere Craiova, apoi la
Universitatea Craiova după care a mai
jucat la UTA, Olimpia, Diosgyor etc.
Estea internațional de tineret al
României.
      Ca antrenor și-a început cariera
la Victoria Carei după care a mai
pregătit Olimpia, Arieșul Turda,
Minaur, ACS Recea, Ripensia,
Primavera Satu Mare. Este deținător
al licenței Pro.

DC Constantin

În weekend începe
fotbalul județean 
sătmărean! 
Programul meciurilor din Elite, 
după 5 luni de pauză competițională

Florin Fabian și-a dat demisia de la conducerea
tehnică a Ripensiei Timișoara



8 Informa\ia zilei Joi 24 martie 2022Educație

~n cadrul orelor de
dirigin\ie, avoca\ii
Baroului Satu Mare le vor
explica elevilor din jude\ de
ce le sunt impuse anumite
reguli ;i `i vor ajuta s[
`n\eleag[ c[ interdic\iile
sunt `nso\ite de o serie de
drepturi, libert[\i ;i
responsabilit[\i. 

Activitatea se va desf[;ura
`n cadrul proiectului “Fii avocat
`n ;coala ta”, un program de
educa\ie juridic[ dedicat
tinerilor. ~n acest sens Baroul
de Avoca\i Satu Mare a ̀ ncheiat
un protocol cu Insepectoratul
:colar Jude\ean Satu Mare. 

Av. Baculescu< Educa\ia
juridic[, necesar[ 
`n evolu\ia tinerilor

Potrivit decanului baroului
Satu Mare, av. Vlad Baculescu
(foto pag. 1), scopul
programului este acela de a le
explica elevilor situa\ii de via\[
care `i preocup[, prin prisma
normelor de drept ;i a
consecin\elor juridice.
“~nseamn[ a le da putere
tinerilor s[ ia decizii informate
`n plan personal ;i profesional,
pentru ca ace;tia s[ ac\ioneze
`ntr-o manier[ angajat[ ;i
pozitiv[ ̀ n societate”, a declarat
pentru Informa\ia Zilei, av. Vlad
Baculescu - decanul Baroului
Satu Mare. Decanul Baroului
este convins c[ educația juridică
este mai mult decât oricând
necesară în evoluția tinerilor. 

Ac\iunea este derulat[ la
nivel na\ional, voluntar.

Scopul proiectului 
“Fii avocat `n ;coala ta”

~n descrierea proiectului
Uniunea Na\ional[ a Avoca\ilor
din Rom]nia arat[ c[ sunt 3
milioane de copii la nivel
preuniversitar în România. 

“Este vorba despre o masă
de tineri expuși unor fapte ce
pot atrage sancțiuni penale, în
acord cu vârsta și
discernământul lor în formare”,
se arat[ `n document.  

Scopul proiectului  “Fii
avocat în școala ta”  este de a
sprijini tinerii să poată reacționa
adecvat la problemele generației
lor, dar ;i promovarea legalit[\ii
;i responsabilit[\ii `nc[ de pe
b[ncile ;colii ;i eviden\ierea
avocatului `n ap[rarea
drepturilor ;i libert[\ilor
fundamentale. 

Potrivit sursei citate,
educația juridică timpurie

contribuie la sentimentul de
apartenență la comunitatea și la
cultura națională.  

Formarea reflexelor juridice
ale tinerilor le va da încredere
în capacitatea lor de a acționa
în cunoștință de cauză și de a
depăși dificultățile cu care se vor
confrunta în viață.

Mai mult, copiii mici sunt
deja în contact cu legea, ei cer
adesea să înțeleagă “de ce” le
sunt impuse anumite reguli și
sunt profund îngrijorați atunci
când simt nedreptate, mai
precizeaz[ sursa citat[. 

Cu cât un individ este
conștient mai devreme de
prezența legii în viața sa și de
rolul pe care îl poate juca în
evoluția acesteia, cu atât relația
sa cu legea este mai pozitivă și
participativă.

Protocol Barou –
Inspectoratul :colar
Satu Mare

~ntre Baroul de Avoca\i Satu
Mare ;i Inspectoratul :colar
Jude\ean Satu Mare s-a ̀ ncheiat
un protocol. Astfel `nc]t aceste
ore se vor desf[;ura la nivel de
gimnaziu ;i liceu. Avoca\ii care
vor putea participa ca voluntari
trebuie s[ se bucure de reputa\ie
socio-profesional[ ;i s[ nu aib[
sanc\iuni disciplinare ̀ n ultimii
5 ani. 

Pe această cale, decanul
Baroului Satu Mare, av. Vlad
Baculescu mul\ume;te
Inspectoratului :colar Jude\ean
Satu Mare, profesorilor ;i
colegilor avoca\i pentru
implicare.  

Oana Alexandru 

Baroul de Avoca\i Satu Mare a `ncheiat un protocol cu Inspectoratul :colar Jude\ean Satu Mare

Pentru marcarea celor două
evenimente din calendarul
ecologic, 21 Martie - Ziua

Mondială a Apei și 22 Martie-
Ziua Internațională a Pădurilor,
elevii clasei a X-a F, coordonați
de profesorul de biologie dr.
Laura Groza, au participat la
activități le online ale
Simpozionului Național
Extracurricular “ Salvați apa”,
respectiv la Seminarul Național
“Salvați padurile”, organizate de
Organizația pentru tineret
Olimp. 

Totodată, în școală a fost
organizată o expoziție cu
lucrări ale elevilor, prin care
aceștia și-au  exprimat, în mod
artistic,  atitudinea și

comportamentul ecologic,
legate de cele două evenimente
sărbătorite la început de

primăvară. Pentru a încununa
strădania elevilor, prof. dr.
Natalia Boloș, director al
Colegiului Național “Mihai
Eminescu” Satu Mare, a
înmânat, în cadrul unei
festivități de premiere, diplome
ecoeminescienilor care s-au
remarcat la nivel județean în
cadrul Programului de
Educație Ecologică “Fii tu
schimbarea pentru TINE,
pentru NOI pentru un VIITOR
VERDE”, implementat de către
asociația Ecohuman “LIFE
TREE” Satu Mare.

Vlad M.

Ziua Apei și Ziua Pădurilor,
marcate la Colegiul Național
Mihai Eminescu Satu Mare

În cursul zilei de 21 martie
2022, preșcolarii, elevii claselor
primare și  de gimnaziu ai Școlii
Gimnaziale Gherța Mică au
derulat acțiunea dedicată Zilei
Mondiale a Apei.      Acțiunea
face parte din proiectul Ziua
Mondială a Apei, derulat la
nivelul școlii în parteneriat cu
Agenția de Protecție a Mediului
Satu Mare. Proiectul este
coordonat de educatoarea
Angela Gavriș și profesorii Ligia
Golban (limba franceză), Ana
Elena Tincu (educație fizică) și
susținut de directorul Nichituț
Nicolae, cu implicarea tuturor
cadrele didactice ale școlii.

Scopul acestui proiect este
de îmbogăţire a cunoştinţelor
elevilor referitoare la apă ca
element natural şi
conştientizarea importanţei
acesteia şi a necesităţii preţuirii
şi protejării ei prin  participarea
acestora la o serie de activităţi
integrate.         Cunoaşterea şi
înţelegerea de către elevi a
problemelor lumii
contemporane, a posibilităţilor

de ocrotire şi conservare a
naturii ca cea mai simplă soluţie
pentru o viaţă sănătoasă.
Proiectul se desfășoară pe o
perioadă de 2 săptămâni și
cuprinde activități diverse,
printre care putem aminti
prelegeri pe teme precum<
„Importanța apei în natură”,
„Importanța apei în viața
noastră”, „Apele subterane”.

Invitați pentru a coordona
activitățile din această zi au fost
Carmen Pop, chimistă,
reprezentant al Apelor Române
și Gabriela Pal, consilier
superior din partea Agenției
pentru Protecția Mediului Satu
Mare. În cadrul acestei acțiuni
elevii au urmărit filmulețe
informative privind  importanța
apei în viața cotidiană, circuitul
apei în natură și au desfășurat
diverse jocuri și activități.
Evenimentul s-a bucurat de un
real succes în rândul elevilor și
al cadrelor didactice, toți cei
prezenți manifestându-și
dorința derulării și altor
activități pe această temă. 

Acțiune dedicată Zilei
Mondiale a Apei la Școala
Gimnazială Gherța Mică

Simularea examenelor
naționale începe luni, 28 martie,
cu simularea Bacalaureatului
2022. Simularea Evaluării
Naționale va avea loc începând
cu 4 aprilie 2022. 

Potrivit Ordinului privind
organizarea simulării Evaluării
Naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a și a simulării
probelor scrise ale examenului
național de bacalaureat în anul
școlar 2021 - 2022, a fost
aprobat următorul calendar<
28 martie 2022< Proba E) a) -
probă scrisă - Limba şi literatura
română
29 martie 2022< Proba E) c) -
probă scrisă - proba obligatorie
a profilului
30 martie 2022< Proba E) d) -
probă scrisă - proba la alegere a
profilului şi specializării
31 martie 2022< Proba E) b) -
probă scrisă - Limba şi literatura
maternă
14 aprilie 2022< Afișarea
rezultatelor la simularea
bacalaureatului 2022
Calendar simulare Evaluare
Națională 2022
4 aprilie 2022< Limba şi
literatura română (probă scrisă)
5 aprilie 2022< Matematică

(probă scrisă)
6 aprilie 2022< Limba şi
literatura maternă (probă
scrisă)
14 aprilie 2022< afișarea
rezultatelor simularea Evaluării
naționale 2022

Cum se desfăşoară
examenul

Probele încep la ora 9<00,
moment în care, în fiecare sală,
vor fi distribuite subiectele.
Accesul elevilor în săli este
permis până la ora 8<30. Timpul
destinat elaborării unei lucrări
scrise la simularea Evaluării
Naționale 2022 este de două ore
(pentru elevii de clasa a VIII-
a), respectiv trei ore la simularea
BAC 2022 (pentru elevii din
clasele a XI-a și a XII-a). Timpul
pentru elaborarea lucrării se
calculează din momentul în
care s-a încheiat distribuirea
subiectelor fiecărui elev. Potrivit
Ministerului Educației,
subiectele vor fi elaborate pe
baza conţinuturilor şi
competenţelor asociate
acestora, conform programelor
de examen pentru Evaluarea
Națională şi Bacalaureat.

Încep simulările pentru BAC 
şi Evaluarea Naţională 2022

Comisia pentru muncă a
Camerei Deputaţilor s-a
pronunţat, marţi,  pentru
introducerea în legea privind
drepturile copilului a posibilităţii
participării elevilor la ore de
educaţie sanitară cu acordul
părinţilor, potrivit Agerpres.
Comisia a respins cererea de
reexaminare a proiectului de lege
transmisă de preşedintele Klaus
Iohannis.

Potrivit președintelui
Comisiei de muncă, Adrian
Solomon, “respingerea cererii de
reexaminare înseamnă că
rămâne textul votat de Parlament
în 2020, cu acel acord preliminar
al părinţilor pentru a participa
elevii la educaţia sanitară.
Educaţia sanitară, de regulă, nu
este o materie care să se
desfăşoare pe tot parcursul
anului, sunt minim două ore pe
semestru, probabil că diriginţii
vor avea grijă să ia acordul
părinţilor înainte de fiecare oră”.

El a adăugat că orele de
educaţie sanitară vor avea loc
indiferent câţi elevi vor participa
la acestea.

“Ora se desfăşoară cu cei care
doresc, indiferent de numărul

lor. Se face cursul respectiv,
pentru că acei copii au dreptul la
educaţie. Nu trebuie ca o
majoritate să fie de acord pentru
ca ora să se ţină, există majoritate
doar la Parlament”, a menţionat
Solomon.

Potrivit acestuia, astfel de ore
vor fi cuprinse în programa
şcolară pentru toate clasele.

“Noi am pledat să fie la orele
de dirigenţie. Evident că ele sunt
în programă şi pentru clasele I-
IV, dar acolo învăţătoarea ştie ea
mai bine ce are de făcut şi ce
anume trebuie să transmită
copiilor. Nu este o limită de clasă,
se poate face la orice clasă.
Rămâne la latitudinea
Ministerului Educaţiei să facă
aceste programe în aşa fel încât
să fie aplicabile pentru toate
categoriile de vârstă. Aceste
cursuri vor fi predate, unde e
cazul, de către diriginte, unde nu
este cazul trebuie să vină un
specialist ori din afară ori din
şcoală”, a explicat Adrian
Solomon.

Proiectul de lege urmează să
intre la vot în plenul Camerei
Deputaţilor, care este for
decizional. 

Elevii pot participa la ore de 
educaţie sanitară cu acordul 
părinţilor

În școală a fost organizată o expoziție cu lucrări ale elevilor

Scopul proiectului a fost de îmbogăţire a cunoştinţelor elevilor
referitoare la apă

Proiectul național “Fii avocat în 
școala ta” ajunge și la Satu Mare
Din sala de judecată, avoca\ii s[m[reni merg `n sala de clas[
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ITV
7.00 :tiri 7.30 Audiențe în di-
rect realizator Mihaela Ghiță,
invitat[ Eugenia Sabou - spe-
cialist pensii 9.00 Info Studio
realizator Victor Constantinovi-
ci (r) 10.00 Taina Credin\ei cu
Mihaela Ghi\[ (r) 12.00 :tiri
12.30 Audiențe în direct real-
izator Mihaela Ghiță, invitat[
Eugenia Sabou - specialist pen-
sii 14.00 Info Studio realizator
Victor Constantinovici (r)
16.00 EduStudio, realizator
Mirela Filimon 17.00 Via\a la
\ar[ cu Ioan Ani\a; 18.00 Info
Studio realizator Victor Con-
stantinovici 19.00 :tiri 19.30
Agenda Public[ cu Mihai
S[lceanu

ANTENA 1
8.00 Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Pove;ti de familie 15.00
Mireasa 17.00 Observator
18.00 Prețul cel bun 19.00 Ob-
servator - Sport/Meteo 20.30
Adela 23.00 Observator -
Sport 23.30 Chefi fără limite
(R) 2.30 Grand Hotel 4.00
Dramă< Povești de familie (R)
5.00 Prețul cel bun (R) 6.00
Observator-Sport/Meteo  

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.30
Vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00 Lec\ii de via\[
15.00 La M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro TV 18.00 Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro TV 20.30 Las
firbin\i 21.30 Masterchef
23.30 Ştirile Pro Tv 0.00 Mare
și tare  2.30 Umami< al 5-lea

gust (R)  3.00 Vorbe;te lumea!
5.00 Ce spun rom]nii 6.00
:tirile Pro TV 

PRO CINEMA
8.30 O clipă magică (R) 10.15
La bloc (R) 12.30 Căsnicie cu
crimă (R) 14.15 E.T. Extrater-
estrul (R) 16.30 Dragoste ca
la carte 18.15 La bloc 20.30
Sully< Miracolul de pe râul
Hudson 22.30 Ultimul Samu-
rai 1.30 Sully< Miracolul de pe
râul Hudson (R) 3.30 La
Maruţă (R) 5.15 La bloc (R)
5.45 La Maruţă (R) 

PRO 2
7.30 Scorpionul (R) 8.30
Teleshopping  9.00 Jocul cu
focul 11.00 Teleshopping
11.30 Las[-m[ s[ zbor (R)
12.45 Teleshopping 13.00 In-
imi `mpietrite (R) 15.00
Dragoste f[r[ cuvinte (R)
16.00 Jocul cu focul  18.00 In-
imi `mpietrite 20.00 Dragoste
f[r[ cuvinte  21.00 Scorpionul
22.00 Numele meu e Riza
23.00 ~ntre tine și rău  0.00 In-
imi `mpietrite 2.00 Dragoste
f[r[ cuvinte 3.00 Numele meu
e Riza  4.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 4.30 Las[-m[ s[
zbor (r) 5.30 ~ntre tine și rău
(R) 6.30 Numele meu e Riza

PRIMA TV
7.00 Starea naţiei (R) 8.00 Fo-
cus la prima oră 10.00 Ringo
(R) 11.00 Secretele pre;edin-
telui (R) 12.00 Teleshopping
14.00 Focus 15.00 Hai cu
fetele! 16.00 Exclusiv VIP
18.00 Focus 18 19.30 Focus ̀ n

linia `nt]i  20.00 The Sniffer
22.00 Starea naţiei 23.00 Focus
0.00 Exclusiv VIP (R) 2.00 The
Sniffer (R)  4.00 Focus (R) 5.00
Exclusiv VIP (R)  

TVR 1
7.00 Telejurnal 7.50 Zi de zi
(R) 8.00 Cu capu-n zori 9.45
Teleshopping 10.00 Adevăruri
despre trecut (R) 10.35 Bukov-
ina - \ara oamenilor fagi 12.00
Teleshopping  12.30 Parla-
mentul României 13.00 Vreau
s[ fiu s[n[tos 14.00 Telejurnal
14.55 Vorbeşte corect! 15.10
Akzente 17.00 Radar
geopolitic 18.10 Legendele
palatului< Concubina regelui
19.30 Mic portret de mari
rom]nce 19.35 Zi de zi 19.39
Sport 19.55 Meteo 20.00 Tele-
jurnal 20.57 Meteo 21.00
Ediţie specială 22.00 Dark
Web 23.00 Nocturne 0.00 Ob-
sesia Evei  0.55 Zi de zi (R)
1.00 Telejurnal (R) 2.00 Ob-
sesia Evei 2.50 Nocturne (R)
3.40 #secreteleplantelor (R)
4.05 Meteo (R) 4.15 Tema zilei
5.05 Radar geopolitic (R) 5.55
Imnul României 6.00 Profe-
sioniştii... cu Eugenia Vodă (R) 

TVR 2
7.00 Case şi design<  transfor-
marea 7.30 România…în bu-
cate  8.00 Re\eaua de idoli 8.50
Teleshopping 9.00 Teleșcoala
- Clasa a VIII-a 10.00 Docu-
mentar 360° Geo 11.00
Câştigă România! (R) 12.00
Telejurnal TVR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Natură şi

aventură (R) 14.00 Documen-
tar 360° Geo 15.00 Teleșcoala
- Clasa a XII-a 15.30 Campi-
onatul Mondial de patinaj
artistic Montpellier 2022 17.00
România…în bucate 17.30
Case şi design< transformarea
18.00 Ora de ştiri 18.50 E vre-
mea ta! 19.10 Comisarul Rex
20.00 Câştigă România! 21.00
Campionatul Mondial de pati-
naj artistic Montpellier 2022
23.10 Primăvara amintirilor
0.00 Luminiţa de la miezul
nopţii 1.00 Re\eaua de idoli
(R) 2.00 Ora de ştiri (R) 2.45
Campionatul Mondial de pati-
naj artistic Montpellier 2022
(R) 4.25 România…în bucate
(R) 4.50 E vremea ta! (R) 5.10
Luminiţa de la miezul nopţii
(R) 6.10 Teleshopping 6.55
Imnul României 

KANAL D
7.30 Teleshopping 8.00
Dimineața cu noi 10.00
Mireasa din Istanbul 12.00
Știrile Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului 15.00 Teo
Show 17.00 Asta-i România!
19.00 :tirile Kanal D 20.00 Mă
numesc Zuleyha 23.30 Știrile
Kanal D (R) 0.30 Medici< Con-
ducătorii orașului Florența
1.30 Mă numesc Zuleyha (R)
4.00 Știrile Kanal D (R) 4.45
În căutarea adevărului (R) 6.15
Teleshopping 6.30 Pastila de
râs (R)

EUROSPORT
7.00 Ciclism< Circuitul Mon-
dial - Brugge de Panne 7.30
Sărituri cu schiurile< Cupa

Mondială Oberstdorf 8.30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială Oberstdorf 9.30 Ci-
clism< Circuitul Mondial -
Turul Cataloniei 10.30 Ci-
clism< Circuitul Mondial -
Brugge de Panne 11.25 Golf
pga tour< Discovery Golf
11.55 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială Planica 13.00
Patinaj artistic< Campionatul
Mondial Montpellier 17.00
Ciclism< Circuitul Mondial -
Turul Cataloniei 18.00 Sărit-
uri cu schiurile 18.35 Patinaj
artistic< Campionatul Mon-
dial Montpellier 19.15 Ştiri
19.20 Patinaj artistic< Campi-
onatul Mondial Montpellier
22.45 Ciclism< Circuitul
Mondial - Brugge de Panne
23.45 Ciclism< Circuitul
Mondial - Turul Cataloniei
0.45 Ştiri 0.50 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială
Planica 1.30 Snooker< Openul
Gibraltarului 2.30 Ciclism<
Circuitul Mondial - Turul
Cataloniei 3.30 Ciclism< Cir-
cuitul Mondial - Brugge de
Panne 4.00 Snooker< Openul
Gibraltarului 6.00 Ciclism<
Circuitul Mondial - Turul
Cataloniei 

M1
6.55 Azi dimineața 9.53 Azi
înainte de masă 11.30 Unio
27 13.01 Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din V4
13.55 Azi după masa 14.35
Banca de școală 15.35 Vârsta
16.35 Unio 27 17.35 Planeta
albastră 18.33 Gospodarul
maghiar 19.00 Jurnal 20.00

Știri 22.30 Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02 Jurnal de
închidere

RTL Klub
7.00 Mag. de dim. 10.05
Teleshop 13.10 Dădaca – ser.
am. 13.50 Nașa de botez – ser.
magh. 15.10 Hotel Margaret
– ser. magh. 16.30 Flăcările
destinului – ser. turc 17.40
Bate la ușa mea – ser. turc
19.00 Jurnal RTL 21.05 Nașa
de botez – ser. magh. 22.55
Hotel Margaret – ser. magh.
0.15 New Amsterdam – ser.
am.

Duna TV
7.00 Jurnal 9.40 Comisarul
Rex – ser. it. 10.30 A doua
șansă – ser. turc 13.02 Jurnal
14.00 Lumea e o masă plină
14.30 Cele mai vestite gări
din Europa 16.50 Don Mat-
teo – ser. it. 19.55 A doua
șansă – ser. turc 20.50 Comis-
arul Rex – ser. it. 0.10 Agatha
Raisin – ser. engl.

Tv2
7.15 Moca -  mag. de dim.
11.45 În capcană – ser. germ.
13.30 Walker, polițistul texan
– ser. am. 15.35 Să învingi
durerea – ser. mex. 16.40
Doamna Fazilet și fiicele ei –
ser. turc 17.45 Pământul
Speranțelor – ser. turc 21.00
Exatlon Hungary 24.00 Pi-
ramida – ser. am. 1.40 Detec-
tivi privați – ser. magh. 2.50
Cititorii de oase – ser. am.

PROGRAM TV PENTRU 24.03.2022

Tinctura de Gălbenele
are rol adjuvant în
dischinezie biliară,
enterocolită, ulcer gastric şi
duodenal (pansament
gastric), combaterea
protozoarului
Trichomonas vaginalis, în
contuzii, ulceraţii, varice,
tumori, boli reumatice,
reglarea ciclului menstrual,
viroze, gripe.

Tinctura de Gălbenele are
numeroase proprietăți
sanogene printre care amintim
acțiunea cicatrizantă și
antiinflamatoare, atât la nivelul
pielii, cât și asupra mucoaselor
sistemului digestiv. De
asemenea, Gălbenelele susțin
buna funcționare a sistemului
digestiv și prin proprietățile
colecistokinetice. Menținerea
sănătății aparatului digestiv și
modularea răspunsului imun
sunt demersuri cu atât mai
necesare cu cât ritmul vieții
noastre devine tot mai alert și
stresant, iar alimentația noastră
devine tot mai haotică (mese
neregulate, asocierea greșită a
alimentelor, mâncatul în grabă
și la ore improprii), procesată
(devitalizată, lipsită de enzime)
și plină de toxine, aditivi și cu
un profil nutrițional
dezechilibrat (exces de
carbohidrați rafinați, de grăsimi
saturate sau de sare). 

Toți acești factori de stres,
împreună cu un efort fizic
neadecvat, o hidratare
insuficientă, un somn de slabă
calitate și alte obiceiuri nocive
(excesul de alcool, fumatul,
administrarea improprie de
medicamente), în timp, pot
genera stres oxidativ și
contribuie la creșterea statusului
inflamator din organism. 

Mai mult, acești stresori pot
modifica microbiota gastrică și

intestinală, cu efecte asupra
digestiei, tranzitului intestinal și
a răspunsului imun.

Acest lucru are o influență
negativă asupra întregului corp
și, cel mai adesea, afectează
digestia, absorbția nutrienților
și mucoasa gastrică și
intestinală. Astfel, digestia, în
special pe fondul unor
dezechilibre la nivelul
microbiotei intestinale
(intoleranțe), dar și a unor
dereglări de natură
hepatobiliară („bilă leneșă”,
„ficat gras”) sau pancreatică
(producție insuficientă de
enzime), poate avea de suferit,
afectarea sa devenind evidentă
odată cu apariția balonării,
meteorismului, arsurilor
gastrice asociate sau nu cu
reflux gastroesofagian, a stărilor
de greață, inapetență sau a
poelor alimentare exagerate. 

Nevoia menajării sistemului
nostru digestiv, în care sistemul
hepatobiliar are un rol major,
devine și mai evidentă în
perioadele stresante când nu
putem avea mese regulate, de
sărbători, când consumăm
alimente grele și după
episoadele de post, când facem
trecerea de la o alimentație
restrictivă la una mai permisivă.
În plus, sistemul nostru digestiv,
dar și cel imunitar, au nevoie de
protecție și susținere pentru a se
regenera și după abuzul de
alcool, lipsa de somn, fumat,
intoxicarea cu anumite
substanțe, infectarea cu anumiți
agenți patogeni, în perioadele
de convalescență sau dacă
urmăm anumite tratamente
medicamentoase.

Pentru a ne asigura de buna
funcționare a sistemelor
digestiv și imunitar, putem alege
soluții naturale bazate pe plante
cu o acțiune antiinflamatoare,
antispastică, colecistokinetică,
imuno-modulatoare și cica-
trizantă precum Gălbe-nelele. 

Produsele se g[sesc la
cele două magazine 

Hypericum din
municipiul Satu Mare<

Drumul Careiului, nr. 4-5 /
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 7 /
Tel< 0261.716 450

Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX

S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului,
nr. 3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 >
0262.372.695 
Tel. comenzi< 0262.263 048

E-mail<
office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com

Pentru mai multe informa\ii
cu privire 

la produsele noastre ;i pentru
oferte 

v[ rug[m s[ accesați site-ul< 
www.hypericum-plant.ro

Tinctura de G[lbenele



CASE

l Avantajos cas[ 8 ari,
P+M, Garofi\elor 89.000
euro. (0751.802.268
l V]nd  cas[ semicentral
cu etaj, 89.000 euro neg.
(0723.095.862
l V]nd cas[ `n Odoreu.
(0753.336.722
l Aurel Vlaicu 80.000
euro>www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l V]nd cas[ la P[durea
Noroieni, pre\ negociabil
75.000 euro.
(0770.122.409

APARTAMENT 2 

l Clo;ca 42.000
euro>www.imo-vest.ro,
0743.284.965

V]nd apartament 2
camere, etaj I, Neajlov 11,
25.000 euro.
(0771.526.782,
0361.408.036

l V]nd apartament 2
camere `n Micro 14.
(0756.374.438

APARTAMENTE 3 

l 3 camere Soarelui, lux,
mobilat, 69.000 euro
negociabil. (0723.095.862
l Carpa\i II, 60.000
euro>www.imo-vest.ro,
0743.284.965

APARTAMENTE 4 

l Decomandat, Centru
Nou, 125.000 euro.
(0740.149.172
l V]nd apartament 4
camere, Micro 16.
(0747.196.254

GARSONIERE

l Careiului 31.000
euro>www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l V]nd garsonier[
mobilat[, ultilat[,
Ostrovului, nr.17, etaj IV.
(0740.971.236

V}NZ{RI TERENURI

l Teren 1000 mp, front 37,
vis-a-vis Aquastar.
(0742.318.209
l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti.
(0745.250.539
l Parcele Veti;>www.imo-
vest.ro, 0743.284.965

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme
avariate, rabla.
(0757.747.469

Dezmembr[ri auto
cump[r[ autoturisme
pentru programul Rabla.
(0745.143.143

Cump[r autoturism pentru
programul Rabla.
(0726.222.209

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) (0745.143.143
l Lemn foc.
(0727.538.530

TV Led 350 ron.
(0727.616.690

l V]nd 3 buc[\i
candelabre `n stare bun[.
(0726.866.472

V]nd \uic[ de prune.
(0757.408.763
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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
cu

l n
r.

 3
64

6

So
lu

\i
a 

la
 jo

cu
l n

r.
 3

64
5

62
8
3

9

6
2

4

3 7
8

5 2
4

5
9

9
4

8

1

6
3

8 5

8
2 3

5

1

Magazinele de unde se
poate cump[ra ziarul 
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TRANSPORT TURISM

DANISEB curse regulate Satu Mare - Carei, 0744/580126.

Program 
Mica Publicitate

Stimați clienți datorită situației ac-
tuale suntem nevoiți să ne schimbăm 

programul<
LUNI – VINERI< 9<00 – 17<00
IAR ÎN INTERVALUL ORAR 

17<00 – 18<00 
preluăm anunțuri urgente< decese,
condoleanțe, comemorări la sediul

de pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 15
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ< ÎNCHIS

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
Vă mulțumim pentru înțelegere!

MICA PUBLICITATE 
APARE :I ONLINE 
www.informatia-zilei.ro

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI DIVERSE



V}nZ{RI aGRICOlE

l V]nd plug reversibil 3.
(0746.425.509
l V]nd balo\i de lucern[.
(0742.920.563

V}nZ{RI anIMalE

l Prelu[m comenzi pui,
ra\e, g];te, bibilici, curci.
(0740.437.563
l V]nd porci vietnamezi,
sl[nin[ de cas[.
(0748.865.161
l V]nd ra\e, purcei, porci,
sl[nin[ afumat[ de cas[.
(0747.558.758
l V]nd ;oldani ;i purcei.
(0741.473.041
l V]nd 2 capre.
(0744.237.958
l V]nd porc 180 kg.
(0741.684.598
l V]nd c[\ei Ciob[nesc
German. (0723.539.826
l V]nd balo\i f]n.
(0752.926.157

V]nd porc, 150-160 kg (
0741.919.243

CHIRII

l ~nchiriez apartament
utilat, mobilat, la curte, 200
euro. (0744.276.878
(Informa\ii dup[ ora 17<00)
l Chirie apartament 2 ;i 4
camere ultracentrale lux.
(0742.318.209
l Penthouse Clo;ca 250
euro>www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l ~nchiriez apartament 2
camere, strada Dariu Pop,
pre\ 150 euro.
(0745.893.363
l ~nchiriez apartament 2
camere, Centrul Nou.
(0770.889.138

CUMP{R{RI

l Cump[r pene.
(0753.500.698
l Cump[r lemn vechi din
demol[ri, case, ;uri.
(0746.140.600
l Cump[r autoturism
pentru programul Rabla.
(0748.055.158

PREsT{RI sERVICII

l Firm[ execut[ case,
renov[ri apartamente (A-
Z), garduri, fa\ade, izola\ii,
;ape, tencuieli, pavaj.
Oferim garan\ie ;i
seriozitate. (0753.593.085

Forez f]nt]ni.
(0742.773.887

l Acoperi;uri, case,
izola\ii, canaliz[ri.
(0752.836.339

Avantajos renov[m
apartamente, gresie,
faian\[, zugr[veli,
mont[m/scoatem u;i,
zugr[vim, izol[m sc[ri de
bloc. (0754.609.906

l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. (0746.623.401
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. (0261.766.572,
0361.806.612,
0745.868.542, 0766.544.498
l Echip[ serioas[
execut[m acoperi;uri, \igl[
metalic[-ceramic[,
dulgherii, mansard[ri,
jgheaburi, burlane,
hidroizola\ii, repara\ii-
urgente, discount 15%.
(0754.398.391 Pop
Marian

Firm[ cu experien\[ de
peste 16 ani execut[<
;arpante din lemn, sisteme-
scurgere, avem diferite
\igle< metalic[-ceramic[,
mici repara\ii, etc. Oferim
discount< 14% pensionari>
19% persoane cu
dizabilit[\i. Rog ;i ofer
seriozitate. (0744.195.988
Florin Barbu

l Execut[m lucr[ri<
sisteme de acoperire,
dulgherie, mansard[ri,
orice tip de tabl[,
hidroizola\ii interioare-
exterioare, 20% reducere.
(0758.376.254
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid.
(0758.528.653
l Execut[m s[p[turi
manuale ;i cu
miniexcavator, construim
garduri, consolid[m
funda\ii case, cur[\[m-
ad]ncim f]nt]ni.
(0731.753.800

Execut[m lucr[ri< sisteme
de acoperire, dulgherie,
mansard[ri, orice tip de
tabl[, hidroizola\ii
interioare-exterioare, 20%
reducere. (0758.376.254

l Termopane, jaluzele u;i
de garaj. (0744.189.118
l Electrician repara\ii.
(0745.232.981
l Firm[ execut[ case tip
canadian de la 70 mp p]n[
la 170 m[, f[r[ avans,
lucrarea se pl[te;te `n rate.
(0747.683.513
l Cur[\[m gr[dini,
transport[m moloz, nisip,
balastru. (0754.895.771
l Zugr[vim, punem gresie,
faian\[, calitate.
(0740.342.657
l Zugr[veli, finisaje.
(0770.545.907
l Repar TV.
(0745.464.289
l Sp[l[m ;i dezinfect[m
covoare cu ridicare gratuit[
de la domiciliu.
(0753.751.913

Execut lucr[ri< fa\ade,
poliestern, silicat,
termoizola\ii, calitate
100%. (0747.233.778

l Tapi\ez canapele.
(0747.410.304
l Electrician.
(0741.457.079
l Zugrav. (0740.834.759

Curățăm grădini,
transportăm moloz, nisip,
balastru ( 0754.895.771

TRansPORT TURIsM

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

OFERTE sERVICIU

Curtea de Apel Oradea
organizează  la data de
27.04.2022, ora 1000, la
sediul Curții de Apel
Oradea, concurs de
recrutare funcționar public
– expert (relații publice) la
Tribunalul Satu Mare, pe
perioadă nedeterminată.
Informații suplimentare se
pot obține pe pagina de
internet a
instanței<http<//portal.just.r
o/35/SitePages/concursuri.
aspx?id_inst=35, sau la
biroul resurse umane – tel.
0259.426.884  - tasta3 

l Restaurant angajeaz[
buc[tar, ajutor buc[tar,
osp[tar. (0740.872.122
l Angaj[m camerist[
hotel, ajutor buc[tar.
(0261.711.117
l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. Salariu
motivant ;i la timp.
(0753.653.304
l Angaj[m muncitori
construc\ii.
(0785.031.222
l Angajez c[lc[tor final ;i
confec\ioner.
(0744.513.974
l Angajez sp[l[tor auto cu
experien\[.
(0748.808.284
l City Bistro caut[ colegi
pentru postul de buc[tar,
ajutor buc[tar, sp[l[tor
vase, barman, ajutor
osp[tar. (0748.885.258
l Angajez lucr[tor
comercial (v]nz[toare).
(0261.716.020
l Fabric[ de `nc[l\[minte
angaj[m< t[lpuitor,
;tan\ator, cus[toare. Rela\ii
la (0753.047.088 sau la

sediul firmei `n Satu Mare,
strada Botizului 18.
l Angaj[m
electromecanic,
electrotehnist. Detalii
(0748.384.040,
0726.730.130
l Angajez buc[t[reas[. Se
asigur[ loc de munc[
prietenos, program flexibil.
(0744.797.706
l Angaj[m `ngrijitor baz[
sportiv[, buc[tar.
(0740.149.172
l Grupul de firme Olimpia
Travel caut[ coleg[ pentru
contabilitate, cu studii
economice, experien\[ pe
un post similar.
(0749.037.603
l :ofer cat D ;i pensionar.
(0748.945.344
l Angaj[m barman[.
(0770.253.223
l SC angajeaz[
manipulant marf[,
vopsitor. (0742.468.004
l Coral Electric angajeaz[<
electricieni re\ele electrice,
;ofer cat. C+E, inginer/[
proiectare instala\ii
electrice, auto CAD,
salarizare avantajoas[,
transport gratuit, tichete
mas[ 20 ron/zi.
(0730.279.215
l Societate comercial[
angajeaz[ t]mplari califica\i
sau cu experien\[,
stivuitorist depozit
cherestea. (0729.399.499
l Societate comercial[
angajeaz[ fochist pentru
cazn combustibil solid
(lemn). (0729.399.499
l SC Vonhaz SRL cu
activitate `n domeniul
construc\iilor angajeaz[<
l[c[tu;, sudor, strungar,
excavatorist, zidar ;i
muncitor necalificat.
(0722.394.052
l Angaj[m persoan[ cu
experien\[ la vulcanizare.
(0745.839.064
l Angaj[m strungar,
sudor, l[c[tu;, operator
ma;in[ (fer[str[u) de
debitat metale.
(0745.643.278
l SC Angajeaz[ pentru
;antierele din jude\ ;i din
\ar[< electricieni,
constructori, mecanici
ma;ini ;i utilaje.
(0741.392.231
l Firm[ distribu\ie c[ut[m
;ofer distribu\ie.
(0730.609.977

Angaj[m confec\ioneri
textile cu experien\[!
Salariu motivant!
(0742.545.098

l S.C. Agroautomec
angaj[m mecanic auto cu
sau f[r[ experien\[ de
preferat permis cat. B, se
lucreaz[ `n hal[ `n condi\ii
bune `mpreun[ cu
mecanicul ;ef, atelierul este
dotat cu scule ;i
echipamente adecvate
pentru a u;ura c]t mai mult
munca. (0730.629.935
l SC Barta Ati SRL firm[
de distribu\ie, angajeaz[
;ofer cat. B, C, cu atestat. Se
ofer[ salariu atractiv ;i
tichete de mas[.
(0756.054.141

Abo Mix SA angajeaz[
electrician, instalator ;i
mecanic mentenan\[.
Informa\ii la
(0261.769.306 sau pe
strada Depozitelor nr. 31,
Satu Mare 

l SC Mannini SM
angajeaz[ muncitori `n
domeniul `nc[l\[mintei.
(0743.828.874
l Restaurant angajez
barman. (0745.893.114
l Restaurant angajez
femeie de serviciu ;i
sp[l[toreas[ vase.
(0745.893.114

Sam Mills Europe
angajeaz[< - stivuitori;ti cu
atestat, - manipulan\i
marf[. CV-urile se trimit pe
adresa de e-mail<
recrutare@sammills.eu
Informa\ii suplimentare la
telefon 0261.806.031, sau la
sediul din Botiz, Miori\ei
151, jude\ul Satu Mare

l Angaj[m ;ofer
distribu\ie p]ine.
(0745.523.318
l Motel Carei angajeaz[
buc[t[reas[, ajutor
buc[t[reas[, chelneri\[,
camerist[. (0723.718.385
l Angajez instalatori.
(0748.764.080

sPa|II COMERCIalE

l Centru vechi, 60 mp>
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
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dECEsE

Cu triste\e `n suflet ;i cu
ochii `n lacrimi, ne
desp[r\im azi de tat[l ;i

bunicul nostru
MalanCa VasIlE. ne

rug[m ca Bunul
dumnezeu s[-i dea pace
;i lini;te, ;i s[-i a;eze
sufletul `n Rai! slujba de
`nmorm]ntare va avea loc
joi, 24 martie, `ncep]nd
cu orele 13<00 la capela
cimitirului de pe strada
Rodnei.
Familia `ndoliat[ 

___________
Cu sufletele `ndurerate ne
lu[m r[mas bun de la
dragul nostru frate ;i

cumnat CIUClan IOan
care a plecat dintre noi
dup[ o lung[ ;i grea
suferin\[ la cele ve;nice.
Bunul dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
Fratele Vasile cu so\ia

___________
Cu durere `n suflet ne
desp[r\im de nepotul
nostru drag CIUClan
IOan. dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace.
sincere condolean\e
familiei `ndoliate.
Unchiul Nelu cu familia

COndOlEan|E

suntem al[turi de
familiile Mure;an Barbu
;i Mure;an andrei, acum

c]nd se despart de cel ce a
fost dragul lor tat[ ;i
bunic, profesor ;i om
deosebit. dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace!
sincere condolean\e.
Familia Bota Mihai 

___________
suntem al[turi de colegul
;i prietenul nostru
colonel (r) Barbu
Mure;an `n aceste grele
momente `n care se
desparte de iubitul s[u
tat[, distinsul profesor
PaUl MURE:an.
dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[! sincere
condolean\e familiei!
Colnel (r) Voicu :ichet ;i
colegii

ne lu[m r[mas bun de la
fostul nostru coleg
MIHaI VasIlE. Vom
p[stra vie amintirea ta `n
sufletele noastre.
dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Fam. Frac[u ;i Moldovan

___________
Transmitem sincere
condolean\e ;i `ntreaga
noastr[ compasiune ;efei
noastrei sofia Mure;an `n
aceste momente detriste\e
c]nd se desparte de socrul
drag.
Serviciul Financiar -
Contabilitate Prim[ria
Satu-Mare 

COMEMOR{RI

O clip[ de aducere
aminte, o lum]nare, o
rug[ciune c[tre
dumnezeu la ̀ mplinirea a
7 ani de c]nd a plecat
dintre noi dragul nostru

so\, tat[, socru ;i bunic
CIOnTO: IOan.
dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[ `n
~mp[r[\ia sa.
So\ia Floare, fiul Cristian,
fiica Carmen, nora
Monica, ginerele Sorin,
nepo\ii Antonia ;i
Sebastian 

0786 515 291

Achizi\ion[m

AUTO prin 

PROGRAMUL

RABLA

(0753-836274

Yan Cris Recycling 
achizitionăm materiale

feroase și neferoase.
satu Mare, str.

Șoimoșeni nr.26
Tel. 0744.777.340,

0725.935.210

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

PREST{RI SERVICII

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SPA|II COMERCIALE

= DECESE =

= CONDOLEAN|E =

= COMEMOR{RI =
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      150 de caricaturi expuse
la Muzeul de Artă Satu Mare
promit să aducă zâmbete pe
fața tuturor celor interesați
să treacă pragul instituției.
Expoziția temporară poate
fi văzută până în data de 3
aprilie, fiind vernisată în
data de 21 martie, de la ora
17<00.

      În deschiderea evenimentului
au vorbit directorul general Liviu
Marta și directorul adjunct Peter
Szocs. Au participat zeci de
sătmăreni care au apreciat fiecare

lucrare expusă și ideile prezentate
în acestea.
      "Ne-am gândit să facem ceva
mai ușor, mai accesibil pentru
publicul larg, o oază de liniște și
de gândire liberă, pentru că ar fi
un timp mult mai de calitate, în
ideea că nu stai pe telefon, ci
admiri niște caricaturi expresive",
a declarat Zsolt Kovacs, referent
în cadrul Muzeului de Artă.
      Trebuie menționat faptul că
organizatorii vernisajului s-au
gândit să dea o notă aparte
expoziției, prin crearea posibilității
ca vizitatorii să lase pentru artist
impresii, critică, sau mesaje, pe trei
flip-chart-uri. 

      În cadrul evenimentului
cultural, artistul caricaturist a
explicat publicului prezent de ce
nu este greu de realizat o
caricatură. Este necesar un subiect
bun, care va fi redat prin forme
simple, și de un titlu concis și
sfidător.
      
Experiența de
caricaturist a artistului

      Elemer Konczey este un
grafician, caricaturist, și profesor
universitar, care a început să
realizeze caricaturi din anul 1999.
      De atunci, peste 5000 dintre

desenele sale pline de umor au fost
publicate în ziare, periodice și
cărți. Desenează zilnic, fiind
fascinat de complexitatea vieții
noastre de zi cu zi. Prin desenele
sale, realizează o oglindă
distorsionată către lume și către
noi înșine. Sunt lucrări care nu ne
fac să râdem în hohote, ci mai
degrabă să zâmbim cu plăcere.
      Operele sale nu sunt doar niște
glume vizuale, ci și niște imagini
profund reflexive și care dezvăluie
dilemele vieții cotidiene, desigur
cu o notă de umor și o ironie fină.
      Informațiile au fost furnizate
de referentul Zsolt Kovacs.

A consemnat Mirela Filimon

Expoziția de caricaturi “Perioadă
de sfidare”, deschisă până în 3 aprilie
150 de lucrări promit să descrețească frunțile privitorilor într-un mod cu totul inedit

În deschiderea evenimentului au vorbit directorul general Liviu Marta și directorul adjunct Peter Szocs

      Expoziția Art Bunavestire sau
proiectul „ Art Bunavestire”
conceput și organizat prima dată
în anul 1987 de către șapte artiști
plastici, proiectul fiind unul cu
un  inceput mai timid, dar încet,
încet a ajuns ca să fie o expoziție
cu tradiție, celebrată în fiecare an
și în aceași zi de 25 Martie. 
      În această expoziție au expus
nume sonore atât din țară cât și
din străinătate în toți acești 36 de
ani, de existență, de tradiție. Art
Bunavestire este un
eveniment   cultural și vine în
pachet cu o expoziție diversificată
aducând în fața vizitatorilor
lucrări artistice de   pictură,
sculptură și grafică. Această
expoziție cu tradiție, putem spune
că are și o semnificație aparte  și
din punct de vedere  religios, ziua
vernisajului fiind în s[rb[toarea
de Bunavestire (Blagoveștenia sau
Ziua Cucului) care semnifică
începutul anotimpului de
primăvară iar această expozitie se
completează foarte bine cu
această sărbatoare religioasă fiind
exact un binemeritat eveniment
proaspăt de primăvară. Acest
eveniment organizat de Muzeul
Țării Oașului în colaborare cu

Primăria Orașului Negrești - Oaș
și Consiliul Local înseamnă foarte
mult pentru oamenii de
pretutindeni, dar și pentru
locuitorii orașului Negrești-Oaș
din  județul Satu Mare deoarece
este unul dintre cele mai apreciate
evenimente la nivel local, cu
impact la nivel național și
internațional.
      În acest an ne bucurăm de
faptul că restricțiile pandemice
au fost ridicate, și o să ne mai
bucurăm de faptul că prezența la
vernisaj va putea fi fizic și într-un
număr mai mare de persoane
decât am fost obișnui\i în ultimii
2 ani.
      Artiștii care au ales să își
expună lucrările în Galeria de
Artă “Dr. Mihai Pop” sunt în
număr de 18, atât din țară cât și
din afara țării, Cehia și Republica
Moldova.   În speranța că
vizitatorii așteaptă cu nerăbdare
să viziteze obiective culturale,
invităm pe toți iubitorii de
cultură  la acest minunat
eveniment, Art Bunavestire care
se va desfașura la Muzeul Țării
Oașului – Galeriile de Artă „ Dr.
Mihai Pop” în data de 25 martie
2022 la ora 16<00.  

Sătmărenii, invitați vineri 
la expoziția Art Bunavestire

      Astăzi, 24 martie, e
prilej de sărbătoare în
marea familie Cununiţa
şi Cununiţa
năzdrăvană. 
      Îşi serbează ziua de
naştere binecunoscuta
şi îndrăgita interpretă a
cântecului popular
Maria Carmen Sas, cea
care în urmă cu peste 20 de ani
a avut iniţiativa înfiinţării unui
ansamblu folcloric pentru copii
care azi nu mai are nevoie de
nicio prezentare. Este vorba de
Cununiţa năzdrăvană. 
      Maria Carmen Sas iubeşte

cântecul popular şi
numele său e legat de
Ansamblul folcloric
Cununiţa, mesager al
folclorului codrenesc.
În zi de sărbătoare, ne
alăturăm familiei sale,
prietenilor şi
colaboratorilor pentru
a-i transmite Mariei

Carmen Sas, celei care îşi dedică
viaţa cântecului, jocului,
promovării obiceiurilor şi
tradiţiilor, multă sănătate,
putere de muncă şi un sincer şi
călduros.

“La mulţi ani!”

Maria Carmen Sas îşi
serbează ziua de naştere

      Aurora Puşcaş,
profesor de limba și
literatura română,
preşedinta Fundaţiei
„Sfântul Anton de
Padua” Ulmeni s-a
născut acum 66 de ani,
în municipiul Baia
Mare, într-o frumoasă
zi de 24 martie, când toată
creştinătatea se pregătea să
sărbătorească Ziua Bunei
Vestiri. Descendentă a marelui
om politic George Pop de
Băseşti, Preşedintele Marii
Adunări Naţionale de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918,
Aurora Puşcaş a crescut într-o
familie de oameni harnici din
Ulmeni.
      Caracterul de lider,
imprimat din primii ani de
şcoală, l-a menţinut pe tot
parcursul vieţii. A dezvoltat
învățământul particular din
acest nord de țară odată cu
înființarea Fundației „Sfântul
Anton de Padua”, în anul 1996.
Acum, această Fundaţie

patronează liceele
teoretice „George Pop
de Băseşti” din
Ulmeni, Baia Mare,
Vişeu de Sus, Sighetu
Marmaţiei, Satu Mare
;i Târgu Lăpuş.
Este evaluator
ARACIP,

coordonatoarea cercului
pedagogic al profesorilor de
limba română, coordonatoarea
cercului pedagogic al
directorilor din Zona Codru –
Someş, metodist la I:J
Maramureş, membru în
Consiliul consultativ al
profesorilor de limba şi
literatura română. A făcut parte
din colective de lucru pentru
acte normative şi metodologii
la nivelul Inspectoratului Şcolar.
      La ceas aniversar,
Informația Zilei și Informația
TV îi urează multă sănătate,
putere de muncă, împlinirea
idealurilor, alături de
tradiționalul 

“La mulți ani!”

Aurora Pușca;, președinta 
Fundației Sfântul Anton de 
Padua, împlinește azi 66 de ani

      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. La FC Someșul, micii
fotbaliști simt cu adevărat
plăcerea de a juca. 
      Cei doi antrenori care-i invită
pe copii la fotbal sunt Cristian

Popa, deținător al licenței A
UEFA și Dan Gavrilescu. Pentru
detalii suplimentare apelați
numerele< 0742.065.572 - Cristian
Popa, 0754.934.938 - Dan
Gavrilescu.

Copiii sunt așteptați să practice fotbal la FC Someșul Satu Mare

www.informatia-zilei.ro


