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Peste 100 de tineri au participat 
la Concursul Recitatio de la Poesis
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Editorial

D. P[curaru
      Proiect finalizat cu o grevă generală a
cadrelor didactice, "România educată" este, din
punct de vedere politic, e;ecul pre;edintelui
Klaus Iohannis. 
      În acela;i timp, problema nerezolvată de trei
guverne, Ludovic Orban, Florin Cî\u,
Nicolae Ciucă, guvern PNL, este pasată
viitorului guvern Marcel Ciolacu.

Continuare `n pagina 2

Politica pre;edintelui
Iohannis, povara
guvernului Ciolacu

Elevi de la 17 ;coli ;i licee din județ au recitat din lirica poeților sătmăreni

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a
declarat că revendicările sindicaliştilor din
sistemul sanitar sunt îndreptăţite, dar pot fi
rezolvate etapizat, unele pe termen scurt, cum
ar fi cele legate de contractul colectiv de muncă,
tichetele de masă şi de vacanţă, angajările din
sistem, iar cele privind creşterile salariale, într-
un timp rezonabil şi în baza unor discuţii şi cu
alte ministere, cum ar fi cel al Finanţelor,
informează Agerpres. Alexandru Rafila a
precizat ce revendicări pot fi rezolvate. 

"Ne referim aici la rezolvarea actualizării
tichetelor de masă şi plata tichetelor de vacanţă,
pe de-o parte, iar, în proiectul de lege pe care l-
am lucrat împreună cu reprezentanţi ai
sindicatelor, apropo de gărzi, în noul proiect de
lege al salarizării, gărzile vor fi plătite la salariile
actuale, nu la salariile din 2018", a afirmat Rafila.

Ministrul Rafila cere 
răbdare sindicatelor 
din Sănătate

Actualitatea
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Economic

Num[rul afacerilor `n
franciz[ a crescut cu 30% 
`n primul trimestru

Atacuri rusești 
“f[r[ precedent” 
au lovit Kievul, 
al IX-lea atac 
din luna mai

Francizele 
câştigă din ce în 
ce mai mult teren 
în România 

În 17 mai, polițiștii din cadrul Poliției
municipiului Satu Mare-Biroul Ordine Publică
au identificat persoana bănuită de comiterea
unei infracțiuni de furt, în municipiu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au
stabilit faptul că un bărbat de 49 de ani, din Satu
Mare, ar fi sustras o bicicletă aparținând unei
femei, din fața unui magazin, fiind produs un
prejudiciu de aproximativ 300 de lei. Față de
bărbatul de 49 de ani a fost dispusă măsura
reținerii pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul
de Reținere și Arest Preventiv din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Un sătmărean a ajuns 
în arest după 
ce a furat o bicicletă

Ieri, la sediul PNL din municipiul
Satu Mare a avut loc o conferință de
presă susținută de deputatul Adrian
Cozma - pre;edinte al Organizației
județene PNL Satu Mare ;i trei primari
liberali< Monica Sobius din Tarna Mare,
Ioan Irime din Turț ;i Toma Adrian din
Batarci.

Trei primari 
liberali au obținut 
fonduri de peste 
40 mil. lei prin 
“Anghel Saligny”
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UDMR a f[cut un prim pas
spre ie;irea de la guvernare

Satu Mare

Meciuri grele pentru
Olimpia, Oa;ul ;i T[;nad
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Ieri, sala mare de la Poesis a
găzduit un nou eveniment cultural.
Peste 100 de tineri au participat la
concursul de recitări din lirica
poeților sătmăreni, Recitatio, aflat la
a XV-a ediție. Au venit la Poesis atât
elevi participanți la concurs,
aproximativ 50, cât ;i colegi de-ai lor,
pentru a-i încuraja și susține. Au fost

de față și profesorii care i-au pregătit
și îndrumat.

Tinerii au ales să recite din
poeziile următorilor sătmăreni< Ionuț
Coste, Felician Pop, Ion Vădan, Vasile
Andreica, Dsida Jeno, Adrian
Lupescu, Francisc Balogh, Gheorghe
Cormo;, Ion Bala, Robert Laszlo,
Patrick Csisar, Valentin Feher, Ioan

Nistor, :tefan Aurel Drăgan, Jank
Karroly, Radu Ulmeanu, Ion Baias,
George Vulturescu, Ioan Gavrila;,
Corina Petrescu, Paskandi Geza,
Dumitru Țimerman, Ady Endre,
Vasile I. Pop, Hristina Rojea, Ioan
Tipu Sălăjanu, Ovidiu Suciu.

Juriul a decis destul de greu
câ;tigătorii, deoarece toți au recitat

cu talent. Președintele juriului, Ion
Cristofor, chiar a declarat la final, “la
toți v-a; fi dat premiul I, dar nu s-a
putut!”

Marele premiu a ajuns tocmai la
o elevă din Sărătura, și anume la
Georgiana Oanță, elevă a Liceului
Tehnologic Constantin Brâncuși. 

România are nevoie, pentru
rezolvarea dezechilibrelor externe, de o
combinaţie între consolidarea fiscală şi
reforme structurale, se arată într-o
analiză a Băncii Mondiale, citat[ de
Agerpres. 

Măsurile politice care vizează
îmbunătăţirea poziţiei fiscale includ
lărgirea bazei de impozitare,

consolidarea administrării fiscale,
avansarea unor reforme critice privind
pensiile şi salariile publice, şi reducerea
cheltuielilor ineficiente. 

Consolidarea gestionării
investiţiilor publice ar contribui la
deblocarea unor fonduri europene
disponibile semnificative şi ar
îmbunătăţi domeniile critice rămase în

urmă din România, cum ar fi sistemele
de sănătate şi de educaţie, reformarea
întreprinderilor de stat, şi
infrastructura. Dezechilibrele externe
ale României au crescut în ultima
perioadă. În contextul recentelor şocuri
externe, deficitul fiscal s-a adâncit la
9,2% din PIB în 2020, cel mai ridicat
între ţările est-europene. 

Banca Mondial[ recomand[ Rom]niei consolidare fiscal[ ;i reforme structurale

Fotografie cu elevii premiați ;i membrii juriului, la finalul concursului “Recitatio”
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Pentagonul a supraevaluat cu circa trei
miliarde de dolari valoarea echipamentelor
militare oferite Ucrainei pentru a ajuta această
ţară în războiul cu Rusia, o „eroare contabilă”
ce ar permite SUA să furnizeze Kievului mai
multe arme şi muniţii, au declarat joi agenţiei
Reuters doi oficiali americani, din Senat şi,
respectiv, Departamentul Apărării, informează
Agerpres. Eroarea ar consta în supraevaluarea
valorii echipamentelor preluate din stocurile
armatei SUA şi livrate Kievului.

Eroare contabilă de 3 
mld. dolari în ajutorul  
SUA pentru Ucraina


