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Activități dedicate 
începutului de primăvară la 
Biblioteca Județeană “Marin 

Preda”

APIA: Fermierii pot depune 
online Cereri de plată 

pentru Campania 2023, 
până pe 15 mai

Italia va vota împotriva 
planului UE de a interzice 

vânzarea de automobile noi 
echipate cu motoare termice
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Marți, președintele liberalilor teleormăneni, senatorul 
Eugen Pîrvulescu, a avut o întâlnire, la Guvernul României, 
cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Temele abordate cu această 
ocazie au avut în prim-plan proiectele de investiții care 
se derulează în această perioadă, fie prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență, fie prin Programul Național de 
Investiții sau alte programe ce urmează a fi lansate, senatorul 
teleormănean punând accent, printre altele, pe proiectele ce 
vizează rețelele de aducțiune de gaze în localitățile rurale din 
județul Teleorman. De menționat că premierul Nicolae Ciucă 
și-a declarat sprijinul pentru implementarea cât mai multor 
investiții la nivelul județului, anunțând, totodată, că în viitorul 
apropiat intenționează să efectueze o vizită în Teleorman.

În această dimineață, a avut loc un eveniment 
rutier pe Drumul Județean 506, pe raza localității 
Băbăița. În urma acestuia a rezultat o victimă, 
o femeie, în vârstă de 36 de ani, ce a suferit un 
traumatism la nivelul capului. 

La fața locului a intervenit Detașamentul de 
Pompieri Alexandria, cu o autospecială pentru 
stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj al 
Serviciului de Ambulanță Județean. Femeia a fost 
găsită conștientă și cooperantă, neîncarcerată, fiind 
preluată de SAJ și transportată la spital.

Pompierii au continuat misiunea pentru asigurarea 
măsurilor P.S.I., iar autoritățile competente au preluat 
cazul pentru cercetări. 

Pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural din luna 
februarie, s-au aflat informări privind activitatea 
desfășurată în luna ianuarie 2023 de către instituțiile 
ai căror conducători sunt membri ai Colegiului 
Prefectural, printre care și Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consumatorilor Teleorman. Astfel, 
în prima lună a acestui an, instituția a desfășurat 76 
de acțiuni de control, fiind cercetate 105 sesizări și 
reclamații. Din totalul produselor controlate, în 
valoare de 432.441 lei, au fost depistate cu abateri, 
produse în valoare de 38.410 lei, din care au fost 
oprite definitiv de la comercializare și retrase din 
circuitul consumului uman produse în valoare de 
20.673 lei și oprite temporar de la comercializare, 
până la remedierea deficiențelor constatate, produse 
în valoare de 17.737 lei.

Tot în luna ianuarie au fost înregistrate 105 petiții, 
iar dintre acțiunile efectuate, în 71 din cazuri a fost 
constatată nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul protecției consumatorilor, fiind aplicate 65 
amenzi contravenționale, în cuantum de 418.000 lei 
și 6 avertismente.

Vizită importantă a senatorului de Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu, la premierul Nicolae Ciucă

Conform contractului de furnizare încheiat de către 
Consiliul Judeţean Teleorman la data de 5 septembrie 
2022, școlarii din Teleorman au beneficiat de o porție 
alimentară zilnică, compusă din corn sau biscuiți, o cutie 
de lapte UHT sau iaurt, precum și un măr. 

În luna ianuarie a acestui an, conform datelor 
comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, 
s-au distribuit lactate, produse de panificație și fructe, 
unui număr de 26.595 preșcolari și elevi, și anume 233.122 

produse de panificație (174.233 cornuri și 58.889 pachete 
biscuiți), 86.317 produse lactate (57.723 porții lapte și 
28.594 iaurturi) și 101.586 mere. 

De asemenea, în unitățile de învățământ din județul 
Teleorman s-au derulat diferite proiecte/acțiuni, cu privire 
la importanța consumului de fructe, legume proaspete, 
lapte și produse lactate. Serviciile publice, cu atribuții de 
control, au efectuat verificări și au dispus măsurile legale 
atunci când situația a impus-o.

26.595 de elevi din Teleorman au 
beneficiat de produse de panificație, 

lactate și fructe în luna ianuarie

Accident rutier pe raza 
localității Băbăița / O 
femeie, cu traumatism 

la nivelul capului, a fost 
transportată la spital

Nereguli depistate 
de Protecția 

Consumatorilor în 
luna ianuarie, pe raza 
județului Teleorman
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Vizită importantă 
a senatorului de 

Teleorman, Eugen 
Pîrvulescu, la 

premierul Nicolae 
Ciucă

(Urmare din pag. 1)
În același timp, senatorul de 

Teleorman, Eugen Pîrvulescu, a 
mai transmis că prim-ministrul 
Ciucă și-a exprimat aprecierea 
pentru filiala PNL Teleorman, 
pentru modul în care liberalii 
teleormăneni lucrează ca într-o 
echipă cu adevărat solidă.

Se pare că declarația pe care 
Eugen Pîrvulescu a făcut-o cu 
câteva zile în urmă, potrivit 
căreia “anul 2023 va fi anul 
investițiilor și anul faptelor” 
începe să se concretizeze, dacă 
ținem cont de faptul că, într-
adevăr, foarte multe primării din 

Teleorman au accesat proiecte 
de investiții, cu finanțare 
europeană sau națională, iar 
sprijinul din partea Guvernului 
României se anunță a fi mai 
mult decât la nivel declarativ. 
Iar aici, ne referim la faptul că 
teleormăneanul Marin Țole, 
secretar de stat în Ministerul 
Dezvoltării, va fi cel care 
va gestiona implementarea 
programului de investiții 
prin Compania Națională de 
Investiții, dar, mai ales, la faptul 
că premierul Nicolae Ciucă și-a 
arătat susținerea pentru județul 
Teleorman.

Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman, 
instituție aflată în subordinea Consiliului Județean 
Teleorman, organizează în perioada 2-8 martie 
2023 o serie de activități dedicate începutului de 
primăvară.

Ziua de 1 Martie înseamnă începutul primăverii 
calendaristice, dar pentru români este strâns 
legată de tradiția oferirii de mărțișoare, un simbol 
străvechi prin care se celebrează schimbarea 
de anotimpuri și renașterea naturii. Potrivit 
cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul ţării 
noastre, au fost descoperite amulete asemănătoare 
mărţişorului, datând de circa 8.000 de ani. Acestea 
erau reprezentate de pietricele perforate, în culorile 
alb şi roşu, purtate la gât sub formă de coliere.

Ziua Internațională a femeii este sărbătorită 
anual la data de 8 martie pentru a comemora atât 
realizările sociale, politicile și condițiile economice 
ale femeilor, cât și lupta împotriva discriminării și 
violenței care își fac încă simțită prezența în multe 
părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost 
adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării 
Generale a ONU și s-a  sărbătorit pentru prima 
dată în 1975.

Joi, 2 martie 2023, începând cu ora 10.00, 
preșcolari de la Grădinița cu P.P. Ion Creangă 
Alexandria, coordonați de educatoarele Ionela 
Iordan, Violeta Melinte, Ionela Dragomirescu 
și Madi Bălan vor participa la Sala de lectură a 
bibliotecii la un atelier de lucru intitulat Parfum 
de primăvară. În aceeași zi, începând cu ora 12.30, 
elevi de la Palatul Copiilor Alexandria, îndrumați 
de prof. Adriana Unteșu vor prezenta, în Sala de 
lectură, sceneta Mama, doar mama!,  scenetă ce va 
fi reluată, în altă distribuție și pe data de 6 martie, 
începând cu ora 12.30.

Elevi de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu 
Alexandria, îndrumați de doamnele profesoare 
Mihaela Nicolescu și Mihaela Ciofalcă,  vor 
participa marți, 7 martie, începând cu ora 10.30,  la 
ateliere de creație intitulate Daruri pentru mame.

Momentul artistic intitulat 8 Martie va fi 
susținut de preșcolari de la Grădinița Poroschia, 
coordonați de educatoarele Camelia Vîlcan și 
Monica Vlad și va avea loc pe data de 8 martie, 
începând cu ora 10.

În luna martie biblioteca va fi împodobită cu 
mărțișoare, desene, felicitări și cărți.

De asemenea, vor fi vernisate  expozițiile: 
Portrete feminine - expoziție de grafică și cărți 
poștale - colecția Mihai Cătrună; Vine, vine 
Primăvara! - expoziție de desene, felicitări 
și mărțișoare realizată de elevi de la Școala 
Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria - prof. 
coord. Carmen Costache; Primăvara în lumină 
și culoare - expoziție de mărțișoare și felicitări 
realizată de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 7 
Alexandria - prof. coord. Alina Buzatu; Femei 
celebre - expoziție de carte.

Consiliul Naţional al Elevilor 
şi Federaţia Naţională a Părinţilor 
au solicitat, miercuri, eliminarea 
examenului de admitere la liceu, 
organizat ulterior Evaluării 
Naţionale, din proiectul de 
lege privind învăţământul 
preuniversitar.

“Consiliul Naţional al Elevilor 
şi Federaţia Naţională a Părinţilor 
solicită eliminarea examenului 
de admitere la liceu, organizat 
ulterior examenului de Evaluare 
Naţională, din proiectul de lege 
a învăţământului preuniversitar. 
(...) Totodată, Ministerul 
Educaţiei trebuie să aibă în 
vedere şi caracterul obligatoriu al 
învăţământului liceal din România, 
motiv pentru care procesul de 
admitere ar trebui să fie unul unitar 
(repartizare computerizată), bazat 
pe standarde clare de evaluare, care 
să se desfăşoare într-un mod non-
competitiv. Admiterea la liceu, în 
forma în care este prevăzută în 

proiectul de lege, va aduce după 
sine o multitudine de probleme, 
precum diferenţe între elevi, 
segregare şcolară şi o probabilitate 
crescută de repartizare inechitabilă 
în învăţământul liceal”, se arată 
într-un comunicat de presă al 
Consiliului Naţional al Elevilor.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, 
a prezentat, luni, proiectele de lege 
ale Educaţiei. Astfel,  liceele care 
doresc examen pot să organizeze 
concurs de admitere pentru maxim 
60% din numărul de locuri.

“Micşorarea procentului 
numărului locurilor ocupate prin 
concurs cu siguranţă că nu rezolvă 
problemele pe care acest tip de 
admitere le aduce: încurajarea 
meditaţiilor private, inechitate, 
limitarea accesului în învăţământul 
liceal şi nivel de stres ridicat pentru 
elevi de doar 13-14 ani. Proiectul 
de lege prezentat luni se află în 
fază finală, însă se poate observa 
că punctele de vedere referitoare 

la acest subiect ale celor două 
structuri reprezentative, Consiliul 
Naţional al Elevilor şi Federaţia 
Naţională a Părinţilor, nu au fost 
luate în considerare de către 
Ministerul Educaţiei”, afirmă sursa 
citată.

Potrivit aceleiaşi surse, aspectele 
care reprezintă “un real interes” 
sunt consilierea profesională 
constantă oferită elevilor de 
gimnaziu, în vederea asigurării 
alegerii adecvate a specializării 
pentru liceu.

“Admiterea la liceu încă ne lasă 
cu semne de întrebare cu privire la 
aplicabilitatea şi consecinţele reale 
ale sale, mai ales în contextul unei 
reforme în sistemul de educaţie, ce 
ar trebui să fie bazată pe principii, 
valori, evaluare standardizată, 
standarde clare de evaluare, 
incluziune şi desegregare şcolară”, 
se arată în comunicat.

Direcția de Sănătate 
Publică (DSP) Teleorman a dat 
publicității, pe site-ul instituției, 
începând cu data de 22 februarie, 
date ce cuprind tarifele 
solicitate pentru procedurile de 
reglementare sanitară. 

Astfel, prețul perceput 
pentru o autorizare sanitară 
în baza referatului de evaluare 
este de 500 de lei, certificarea 
conformităţii este 400 de lei, 

asistenţa de specialitate de 
sănătate publică, tot 400 de 
lei, tariful suplimentar pentru 
rezolvarea în regim de urgenţă 
este de 150 de lei, iar acordarea 
de viză anuală, 400 de lei. 

Este important de menționat 
faptul că aceste tarife nu includ 
contravaloarea investigațiilor 
necesare evaluării riscului 
asupra sănătății populației.

Administratorul unic al Societății INTIM S.A., cu sediul 
în mun. Alexandria, str. Ion Creangă, nr 1, jud. Teleorman, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J34/171/1995, 
CUI 7378764, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 
nr. 31/1990 R/M, convoacă AGOA în data de 10.04.2023, ora 
11:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

- prezentarea spre aprobare a raportului de gestiune pe anul 
2022

- prezentarea spre aprobare a raportului cenzorilor pentru anul 
2022

- supunerea spre aprobare a bilanțului contabilși a contului de 
profit și pierderi pentru anul 2022

Vor putea participa la adunarea generală toți acționarii 
societății înregistați la data de referință 01.04.2023. Dacă la data 
primei convocări a AGOA nu sunt îndeplinite condițiile legale 
de cvorum, a doua convocare va avea loc la data de 17.04.2023, 
în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul societății.

Activități dedicate începutului de 
primăvară la Biblioteca Județeană 

“Marin Preda”

Consiliul Naţional al Elevilor şi 
Federaţia Naţională a Părinţilor 

solicită eliminarea examenului de 
admitere la liceu

Care sunt noile tarife 
percepute de DSP 
Teleorman pentru 

procedurile de 
reglementare sanitară

CONVOCATOR
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România reconfirmă 
“susţinerea fermă şi de neclintit a 
României” pentru independenţa, 
suveranitatea şi integritatea 
teritorială a Ucrainei, a afirmat, 
marţi, ministrul Afacerilor 
Externe, Bogdan Aurescu, 
în intervenţia naţională de 
la Consiliul ONU pentru 
Drepturile Omului, desfăşurat la 
Geneva.

“Hotărârea României 
de a aduce o contribuţie 
solidă la pace, securitate, 
dezvoltare şi drepturile 
omului este mai puternică 
decât oricând. Drepturile 
omului sunt universale, 
inalienabile, indivizibile şi sunt 

interconectate, aşa că nu există 
demnitate umană fără drepturile 
omului”, a afirmat Aurescu, 
potrivit discursului transmis de 
MAE român.

Şeful diplomaţiei române 
a amintit recenta rezoluţie a 
Adunării Generale a ONU, 
care condamnă războiul Rusiei 
împotriva Ucrainei.

“În contextul în care am 
marcat un an de la invazia Rusiei 
în Ucraina, permiteţi-mi să 
reconfirm susţinerea fermă şi 
de neclintit a României pentru 
independenţa, suveranitatea 
şi integritatea teritorială a 
Ucrainei, în interiorul graniţelor 
sale recunoscute internaţional”, a 

arătat Aurescu.
El a subliniat că “trebuie să 

facem eforturi neobosite pentru 
a trage la răspundere Federaţia 
Rusă pentru crimele din Ucraina 
şi pentru a despăgubi numărul 
mare de victime”.

“România preţuieşte efortul 
Biroului Înaltului Comisar 
al Naţiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului de a 
documenta cazurile de violenţă 
sexuală împotriva femeilor şi 
fetelor în contextul conflictului 
armat şi alte cazuri grave de 
încălcare a dreptului umanitar 
şi a drepturilor prizonierilor 
de război”, a susţinut ministrul 
român.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) 
va declanşa pe 2 martie seria de proteste în sistemul de 
învăţământ românesc.

Astfel, conform unui comunicat remis AGRPRES, 
joi, începând cu ora 14:30, în faţa Prefecturii Iaşi va 
avea loc un protest la care sunt aşteptaţi peste 500 
de membri de sindicat afiliaţi la Uniunea Sindicatelor 
Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi.

Acesta este primul protest din seria acţiunilor 
sindicale anunţate deja de federaţie încă de săptămâna 
trecută.

“Vă reamintim că angajaţii din educaţie se confruntă 
cu o serie de probleme care nu şi-au găsit rezolvarea 
din partea autorităţilor, iar nepăsarea guvernanţilor 
nu conduce decât spre o singură variantă: angajaţii din 
educaţie ies, din nou, în stradă”, susţin sindicaliştii.

Aceştia cer “de urgenţă” Guvernului României să 
găsească soluţii la următoarele solicitări: rezolvarea 
problemei aplicării integrale a dispoziţiilor Legii - 
cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariaţi 
din învăţământ, astfel încât toate categoriile de salariaţi 
din sistemul educaţional să beneficieze de salariul 
de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022; 
identificarea unor soluţii pentru creşterea veniturilor 
personalului didactic auxiliar; adoptarea, în regim de 
urgenţă, a normativelor pentru personalul nedidactic 
şi personalul didactic auxiliar, având în vedere că 
normativele care se aplică sunt din anul 1998; aplicarea 

regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru 
condiţii de muncă, întrucât salariaţii din învăţământ 
sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază 
de acordarea acestor sporuri; în noua lege de salarizare, 
grila propusă trebuie să poziţioneze personalul din 
învăţământ pe o treaptă superioară celei actuale în 
ierarhia funcţiilor bugetare, în raport de importanţa 
socială a activităţii prestate.

De asemenea, sindicaliştii mai cer remedierea 
“anomaliilor actuale” în ceea ce priveşte salarizarea 
celor care ocupă funcţii de conducere, îndrumare şi 
control, având în vedere că, după ce veniturile acestora 
au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că 
acestea sunt inferioare salariaţilor care ocupă funcţii de 
execuţie, instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale 
a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu 
rata inflaţiei, plata suplimentară a personalului din 
unităţile/instituţiile de învăţământ nominalizat în 
echipele de proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile şi plata orelor suplimentare efectuate 
de personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

“Reamintim Executivului faptul că în lunile martie 
şi aprilie vom picheta sediul Guvernului şi sediile 
prefecturilor din mai multe judeţe ale ţării, în luna mai 
ne pregătim de organizarea unui marş de protest în 
Capitală, iar pentru ultima decadă a lunii mai urmează 
să strângem semnături în vederea declanşării grevei 
generale”, se mai menţionează în comunicat.

Curtea Constituţională a 
României a respins, marţi, cu 
majoritate de voturi, sesizarea 
USR privind legea de majorare 
a indemnizaţiilor primarilor şi 
şefilor de consilii judeţene, au 
precizat, pentru AGERPRES, 
surse judiciare.

Uniunea Salvaţi România a 
sesizat CCR cu privire la legea 
prin care coaliţia PSD - PNL 
- UDMR majorează cu până 
la 2.000 de lei indemnizaţiile 
pentru primari şi preşedinţii de 
consilii judeţene.

Este vorba despre Legea 

de aprobare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 115/2022 
pentru completarea art. I 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative.

Sesizarea este semnată şi de 
deputaţii Forţa Dreptei şi nu 
împiedică majorarea salariilor 
celorlalte categorii de bugetari, 
care s-a făcut de la 1 august prin 
OUG 115/2022, în vigoare în 

acest moment, a precizat USR.
Potrivit USR, actul normativ 

nu indică sursa de finanţare, aşa 
cum prevede art. 138 alin. (5) din 
Constituţie.

USR a invocat şi încălcarea 
prevederilor constituţionale 
referitoare la desfăşurarea 
procedurii parlamentare de 
adoptare a legilor, în condiţiile 
în care actul normativ a fost 
adoptat cu două zile înainte să 
expire termenul stabilit pentru 
depunerea amendamentelor. 

Execuţia bugetului general 
consolidat în luna ianuarie 2023 s-a 
încheiat cu un deficit de 0,25% din 
PIB, respectiv 4,02 miliarde de lei 
pe fondul unor rambursări de TVA 
mai mari cu 59,8%, al încetinirii 
veniturilor din accize la tutun, al 
unui volum mai mare de decontări 
de bunuri şi servicii pentru 
medicamente, precum şi al creşterii 
volumului de investiţii, informează 
Ministerul Finanţelor.

În luna ianuarie a anului trecut, 
bugetul se închidea pe un deficit de 
1,69 miliarde de lei, respectiv 0,13% 
din PIB.

Veniturile bugetului general 
consolidat au însumat 39,60 
miliarde lei în prima lună a anului 
curent, cu 8,5% peste nivelul încasat 
în perioada similară a anului trecut. 
Evoluţia acestora fost influenţată 
preponderent de avansul mai 
însemnat al veniturilor din impozitul 
pe salarii şi venit şi al contribuţiilor 
de asigurări, în timp ce încasările 
nete din TVA şi venituri nefiscale 
au avut o dinamică mai temperată 
(explicată printr-un efect de bază 
ridicat aferent ianuarie 2022), iar 
accizele au consemnat un declin, 
arată Ministerul Finanţelor.

Încasările din impozitul pe 
salarii şi venit au totalizat 4,49 
miliarde lei, consemnând o creştere 
semnificativă faţă de nivelul încasat 
în aceeaşi lună a anului trecut 
(68,5%), influenţată preponderent 
de sporul încasărilor din impozitul 
pe dividende (359,8%), veniturile 
din impozitul aferent pensiilor şi 
declaraţiei unice consemnând, de 
asemenea, dinamici pozitive (53,3%, 
respectiv 14,5%).

Avansul veniturilor din 
impozitul pe salarii (9,2%) - cea mai 
importantă sursă a acestei categorii 
- reflectă dinamicile câştigului 
salarial mediu brut (12,3%) şi 
efectivului de salariaţi (1,6%) 
înregistrate în luna decembrie 2022. 
Totodată, potrivit MF, dinamica 
acestei categorii de încasări a 
fost influenţată şi de extinderea 
în sectorul agricol şi industria 
alimentară a facilităţii acordate 
salariaţilor din construcţii (efect 
negativ din scutirea de impozit pe 
venit din salarii, conform Legii nr. 
135/2022).

Contribuţiile de asigurări au 
înregistrat 12,43 miliarde lei, în 
creştere cu 9% (an/an). Ca şi în cazul 
impozitului pe salarii, dinamica 
acestora s-a situat sub evoluţia 
fondului de salarii din economie 
din decembrie 2022 (14,1%) şi ca 
efect al extinderii în sectorul agricol 
şi industria alimentară a facilităţii 
acordate salariaţilor din construcţii, 
conform Legii nr. 135/2022.

Încasările nete din TVA au 
înregistrat 9,74 miliarde lei, în 
creştere cu 1,9% (an/an). Totodată, 
restituirile de TVA au fost cu 
59,8% mai ridicate faţă de nivelul 
rambursat în aceeaşi lună a anului 
trecut (plus un miliard lei).

Veniturile din accize au însumat 
2,90 miliarde lei, consemnând o 
scădere de 23,9% (an/an) - explicată 

de contracţia încasărilor din 
accizele pentru produsele din tutun. 
Totodată, încasările din accizele 
pentru produsele energetice au 
înregistrat o dinamică pozitivă, 
de 5% (an/an). Evoluţia lunară a 
încasărilor din accize prezintă în 
general o volatilitate mai ridicată, 
determinată de politica operatorilor 
economici de antrepozitare fiscală a 
produselor accizabile, explică sursa 
citată.

Veniturile nefiscale au însumat 
4,99 miliarde lei, consemnând o 
creştere de 7,3% (an/an), susţinută 
de avansul veniturilor din dobânzi 
acumulate pentru emisiunile 
de titluri de stat. De asemenea, 
nivelul veniturilor nefiscale este 
determinat şi de înregistrarea 
sumelor din vânzarea certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră, 
potrivit prevederilor art.10, din 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2011.

Sumele rambursate de Uniunea 
Europeană în contul plăţilor 
efectuate şi donaţii au totalizat 1,60 
miliarde lei, în creştere cu 22,9% 
(an/an).

Cheltuielile bugetului general 
consolidat în sumă de 43,61 miliarde 
lei au crescut în termeni nominali 
cu 14,3% faţă de anul precedent. 
Exprimate ca procent din Produsul 
Intern Brut, cheltuielile pe anul 
2023 şi-au menţinut ponderea la 
nivelul de 2,7%.

Cheltuielile de personal au 
însumat 9,78 miliarde lei, în 
creştere cu 5,7% comparativ cu anul 
precedent. Exprimate ca pondere 
în PIB, cheltuielile de personal şi-
au menţinut ponderea la nivelul de 
0,6%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii 
au fost 5,91 miliarde lei, în creştere 
cu 36,8% comparativ cu anul 
precedent. O creştere se reflectă 
la bugetele locale, respectiv 26,2% 
comparativ cu anul precedent, 
precum şi la bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate de 38,6% pentru 
decontarea medicamentelor cu 
şi fără contribuţie personală şi 
a medicamentelor utilizate în 
programele naţionale de sănătate 
curative.

Cheltuielile cu dobânzile 
au totalizat 3,09 miliarde lei. 
Comparativ cu anul precedent 
plăţile de dobânzi aferente 
portofoliului de datorie publică 
s-au majorat cu 1,39 miliarde lei 
ca urmare a creşterii ratelor de 
dobândă în contextul inflaţionist 
manifestat îndeosebi începând cu 
a doua parte a anului 2021, atât 
pe plan intern cât şi internaţional, 
cât şi ca urmare a incertitudinilor 
generate de conflictul armat din 
Ucraina.

Bugetul pentru acest an este 
construit pe o prognoză de PIB 
nominal de 1.552,1 miliarde de lei, 
cu o creştere reală de 2,8%, şi pe o 
scădere a deficitului public la 4,4% 
din PIB, de la 5,7% anul trecut.

Aurescu, la Consiliul ONU pentru 
Drepturile Omului: Reconfirm 

susţinerea de neclintit a României 
pentru independenţa Ucrainei

Deficit bugetar de 
peste 4 miliarde de lei 
în prima lună a anului, 

0,25% din PIB

FSLI declanşează pe 2 martie seria 
de proteste în ţară

CCR: Legea de majorare a indemnizaţiilor 
primarilor şi şefilor de consilii judeţene - 

constituţională
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
demarează din 1 martie Campania 
de primire a Cererilor de Plată în 
anul 2023, în care fermierii vor 
putea depune solicitări până pe 
data de 15 mai, prin accesarea 
aplicaţiei IPA-Online din versiunea 
Internet.

Potrivit unui comunicat de presă 
al instituţiei, transmis miercuri 
AGERPRES, cererile se vor putea 
depune fără ca solicitanţii să se 
prezinte la Centrele APIA. În acest 
sens, se va completa o singură 
Cerere de Plată, chiar dacă se 
utilizează suprafeţe de teren în 
diferite localităţi sau judeţe.

Totodată, fermierii trebuie să 
verifice împreună cu primăria pe 
raza căreia deţin terenul, situaţia 
înscrierii în Registrul agricol a 
terenului şi să permită primăriei 
să transmită la APIA adeverinţele 
privind utilizarea terenului, 
conform înscrierii în Registru.

“Documentele care fac dovada 
că terenul agricol se află la dispoziţia 
fermierului trebuie să fie încheiate 
înaintea depunerii Cererii de plată 
şi să fie valabile la data depunerii 
Cererii. Adeverinţele emise pentru 
schemele din sectorul zootehnic de 
către asociaţia/agenţia acreditată 
pentru înfiinţarea şi menţinerea 
registrului genealogic al rasei/
oficiul pentru zootehnie judeţean 
pot fi transmise electronic prin 
platforma pusă la dispoziţie de către 
APIA, cu informarea fermierului. 
Fermierii care deţin animale în 
exploataţie au obligaţia să se asigure 
că datele acestora sunt actualizate/
corectate în Baza Naţională de 
Date (BND) (la medicul veterinar 
concesionar/asociaţie/propriile 
evidenţe, dacă sunteţi utilizator 
SNIIA) şi să se adreseze Centrului 
APIA în vederea completării 
declaraţiei sector zootehnic în 
aplicaţia dedicată sectorului 
zootehnic, înainte de accesarea 
IPA Online. Responsabilitatea 
privind legalitatea şi valabilitatea 
documentelor aparţine fermierului 
şi/sau autorităţii care a emis/
atestat aceste documente, după 
caz”, se menţionează în comunicat.

APIA subliniază că acei 

fermieri care sunt deja beneficiari 
îşi vor actualiza la completarea 
Cererii doar datele care au suferit 
modificări faţă de anul anterior. 
În acest fel, se reduce timpul 
de completare a cererii, iar 
probabilitatea de a introduce date 
greşite este mai mică.

“Funcţionarii APIA vor contacta 
fermierii în vederea închiderii 
electronice a cererii şi pentru 
programarea acestora în vederea 
semnării Cererii şi declaraţiilor 
ataşate acesteia. Fermierii pot 
semna Cererile folosind şi 
semnătura electronică. În această 
situaţie este necesar să se anunţe 
(prin mesaj telefonic sau prin 
e-mail) funcţionarul desemnat 
să gestioneze cererea despre 
faptul că se doreşte să se semneze 
electronic. Semnătura electronică 
aplicată pe cererea de plată 
trebuie descărcată din aplicaţia 
IPA-Online la data depunerii. 
Angajamentele şi declaraţiile, parte 
a cererii de plată, se vor semna, 
de asemenea, electronic la aceeaşi 
dată”, precizează sursa citată.

Începând cu această Campanie, 
fermierii vor putea beneficia de 
sprijin financiar prin intervenţii/
măsuri aferente sectoarelor vegetal 
şi zootehnic, în conformitate cu 
Planul Strategic PAC 2023-2027, 
respectiv PNDR 2014-2020, sprijin 
finanţat din Fondul European 
de Garantare Agricolă (FEGA), 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la 
Bugetul Naţional (BN).

Astfel, este vorba despre 
plăţile directe decuplate, plăţile 
directe cuplate, ajutoare naţionale 
tranzitorii (plăţi din bugetul 
naţional) şi măsurile de dezvoltare 
rurală pentru care fermierii pot 
solicita plăţi compensatorii atât 
din cadrul PNDR 2014-2020 
(Măsura 10 - Agro-mediu şi climă; 
Măsura 11 - Agricultură ecologică; 
Măsura 13 - Plăţi pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau alte constrângeri 
specifice (sM13.1 şi sM13.3)), cât şi 
din cadrul PS PAC 2023-2027 (DR-
10 - zone afectate de constrângeri 
naturale semnificative). 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României” 

 
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”  
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Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

UAT Comuna Piatra, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul “Îmbunătățirea
calității locuirii prin construirea de locuințe de serviciu - NZEB pentru specialiști din sănătate si cei din 
invatamant din comuna Piatra, judetul Telorman”, Titlu Apel : PNRR/2022/C10/12, Runda 1 in judetul 
Teleorman, implementat de UAT Comuna Piatra,  conform contractului de finantare nr 137979/07.12.2023 
finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR. 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 07.12.2023. 
Obiectivul proiectului il reprezinta construirea de locuinte nZEB pentru tinerii vulnerabili din comuna 

Piatra. 
PNRR Componenta 10 — Fondul Local, I.2 – Construirea de locuințe NZEB plus – pentru tineri- cod 

025b - Construirea de noi clădiri eficiente energetic pentru obiectivul de investitii ‘‘Îmbunătățirea calității
locuirii prin construirea de locuințe de serviciu - NZEB pentru specialiști din sănătate din comuna 
Piatra, judetul Telorman”, din comuna PIATRA, judetul Teleorman.

- Numărul de unități solicitate: 4 Unitati Locative
- Suma solicitată pentru investiție (EURO): 293.620
- Suma solicitată pentru investiție (RON): 1.445.403,17

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele: 
• Mentinerea tinerilor in mediul rural si repopularea localitatii;
• Dezvoltare economica, sociala si culturala a localitatii;
• Costuri de intretinere scazute;
• Facturi cu consum zero sau cel putin zero;
• Obtinerea unei constante scazute de aer viciat datorita folosirea tehnologiei inteligente;
• Construirea unui modul de patru locuinte – noile unitati de locuit vor fi conforme cu tinta privind 

atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic in comparativ cu cerintele
privind constructiile NZEB, stipulate in reglementarile nationale. Acest consum va fi reflectat in 
certificatele de performanta energetica.

Componenta PNRR/2022/C10 — Fondul Local - I. 1.3: "Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice"
- Infiintarea a doua statii de incarcare
- Valoarea stațiilor de încărcare (EURO) 50.000
- Valoarea stațiilor de încărcare (RON) 246.135,00

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.691.538,17 lei, la care se adauga TVA in valoare 
de 321.392,25 lei.

 

e-mail: primaria_piatra_tr@yahoo.com 

telefon : 0247361103 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României” 

 
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”  

 
 https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ 

 

 
 

Nr. inregistrare: 345 
Data:28.02.2023

Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

UAT Comuna Radoiesti, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul
“REABILITAREA MODERATA A  SEDIULUI PRIMARIEI SI A UNITATII SANITARE 
PUBLICE DIN COMUNA RADOIESTI, JUDETUL TELEORMAN”, Titlu Apel: 
PNRR/2022/C10/12, Runda 1 in judetul Teleorman, implementat de UAT Comuna Radoiesti, 
conform contractului de finantare nr 3537/11.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul 
Local a PNRR. 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 11.01.2023.  
PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor

publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:
• Renovarea energetică moderată a cladirilor din care fac parte sediul Primariei si Unitatea

Sanitara Publica din Comuna  Radoiesti, judetul Teleorman, contribuindu-se astfel, la 
îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o 
reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în
comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu 
randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.

• Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din 
localitate. 

• Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.018.014,36 lei, la care se adauga TVA 
in valoare de 193.422,73 lei. 

e-mail: primariaradoiesti@yahoo.com 

telefon: 0247337303 

APIA: Fermierii 
pot depune online 

Cereri de plată pentru 
Campania 2023, până 

pe 15 mai
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Ministrul Educaţiei, 
Ligia Deca, a declarat, luni, 
că evaluarea naţională va 
rămâne în forma actuală, 
în noile legi ale educaţiei, 
liceele putând organiza, dacă 
doresc, concursuri de admitere 
la profilurile unde există 
concurenţă dovedită în ultimii 
ani.

“Evaluarea naţională rămâne 
în formula de acum - probe 
scrise la matematică, limba 
şi literatura română şi limba 
maternă pentru cei care îl 
urmează în această formă. Se 
introduce ideea de concurs de 
admitere la profilurile liceelor 
unde există concurenţă dovedită 
în ultimii ani dacă liceele vor 
să scoată aceste locuri prin 
concurs. Pentru acele profiluri 
pe care le doresc scoase la 
concurs liceele pot alege două 
probe pliate pe profil. De 
exemplu, pentru chimie-biologie 
pot alege chimia şi biologia în 
aşa fel încât să poată selecta 
dedicat pentru potrivirea cu 
profilul respectiv”, a precizat 
Ligia Deca, într-o conferinţă 
de presă în care a prezentat 
proiectele noilor legi ale 
educaţiei. Ea a explicat că pentru 
60% din locurile de pe profilurile 
vizate se poate da concurs, 
40% din locuri rămânând în 

repartizare computerizată.
“Din aceste 40%, prioritate pe 

10% dintre acestea vor avea elevii 
cu cerinţe educaţionale speciale 
sau elevii de etnie rromă”, a 
adăugat ministrul Educaţiei.

Ligia Deca a arătat că 
subiectele vor fi standardizate, 
unice şi elaborate de Centrul 
Naţional pentru Curriculum 
şi Evaluare în conformitate cu 
programele la nivel gimnazial cu 
un grad de dificultate adecvat 
competiţiei, respectiv mai 
degrabă pentru selecţie decât 
în forma de examen sumativ pe 
care o are evaluarea naţională.

Ministrul Educaţiei a precizat 
că liceele vor anunţa cu un an 
înainte că vor organiza concurs 
de admitere şi ce probe va 
conţine acesta.

“În acelaşi timp se va organiza 
acest concurs de admitere 
pe profiluri cu subiecte pe 
care le realizează Centrul 
Naţional pentru Evaluare. Ei 
vor primi subiectele, se va 
asigura securizarea acestora 
şi integritatea corectării. (...) 
Concursurile de admitere 
pentru acele profiluri unde 
există competiţie se va realiza în 
aceeaşi zi, pentru 60% maxim, 
poate fi şi mai puţin, liceul 
poate opta pentru mai puţin 
din locurile la profilul care a 

demonstrat concurenţă în anii 
anteriori”, a spus Deca.

Ea a subliniat că prima 
generaţie care ar urma să dea 
acest examen de admitere este 
cea care intră în clasa a V-a în 
anul şcolar 2023-2024, dacă 
legea învăţământului universitar 
va fi adoptată până când începe 
anul şcolar.

“Nu vorbim despre un 
concurs de admitere iminent. 
Nu este cazul ca părinţii sau 
elevii să fie neliniştiţi. Avem o 
stabilitate de finalizare a ciclului 
gimnazial pentru toţi cei care 
se află acum în gimnaziu. Mai 
precis, nu schimbăm regulile în 
timpul jocului. (...) Avem patru 
ani să clarificăm şi metodologia 
şi procedura, să facem şi 
pilotare, în aşa fel încât formula 
pe care o definitivăm în legislaţia 
secundară să adreseze toate 
îngrijorările pe care părinţii, 
elevii, profesorii le-ar putea 
avea”, a spus ministrul Educaţiei.

Ligia Deca a explicat că toţi 
elevii vor da la finalul clasei a 
VIII-a examenul de Evaluare 
Naţională, iar apoi vor putea 
da, dacă doresc, şi admitere la 
liceele care organizează astfel 
de concursuri. Ea a precizat că 
repartizarea computerizată nu 
se va face decât după finalizarea 
celor două etape. 

Ministrul Educaţiei, Ligia 
Deca, a anunţat, luni, că 
noile legi ale Educaţiei conţin 
proceduri clare de intervenţie 
în situaţii de violenţă şcolară, 
subliniind că profesorii cercetaţi 
pentru violenţă împotriva 
elevilor nu vor mai putea să 
desfăşoare activităţi didactice cu 
elevii.

“Legea statuează proceduri 
clare de semnalare şi intervenţie 
în situaţiile de violenţă 
şcolară, inclusiv bullying, în 
colaborare cu alte instituţii, 
de exemplu DGASPC sau 
birourile de siguranţă şcolară. 
Am avut şi diferite întâlniri la 
nivel guvernamental în acest 
sens. Ne dorim să întărim 
responsabilitatea şi capacitatea 
CJRAE şi a consilierilor şcolari 
pentru a preveni violenţa şi 
pentru a asigura asistenţa 
necesară celor implicaţi în 

diferite incidente violente, atât 
a agresorilor, cât şi a victimelor, 
sprijin pentru cadrele didactice 
prin programe de formare, ca 
să ştie cum să se adreseze şi 
cum să prevină astfel de situaţii, 
cursuri de educaţie parentală, 
va exista Strategia naţională 
pentru educaţie parentală şi aici 
Ministerul Educaţiei îşi propune 
din nou să colaboreze cu alte 
entităţi cu responsabilităţi în 
acest sens”, a explicat Ligia Deca, 
într-o conferinţă de presă în care 
a prezentat pachetul noilor legi 
ale educaţiei. Potrivit acesteia, o 
noutate este faptul că profesorii 
cercetaţi pentru violenţă 
împotriva elevilor nu vor mai 
putea să desfăşoare activităţi 
didactice cu elevii, dar vor primi 
drepturile salariale.

“Având în vedere că există 
multe situaţii în care, până la 
finalizarea cercetării disciplinare, 

profesorul nu poate fi împiedicat 
acum, pe legea actuală, să intre 
la clasă, am introdus o prevedere 
prin care profesorii cercetaţi 
pentru violenţă împotriva 
elevilor să nu mai desfăşoare de 
fapt activităţi didactice cu elevii, 
dar cu păstrarea drepturilor 
salariale, pentru că dreptul 
la muncă nu poate fi negat, 
constituţional, însă nu ne mai 
dorim ca profesorii violenţi 
sau care prezumăm că ar fi fost 
violenţi să aibă expunere la copii, 
la clase, la comunitatea şcolară”, 
a subliniat ministrul Educaţiei.

Întrebată ce se întâmplă 
în cazul în care profesorul 
respectiv se dovedeşte a fi 
vinovat, Ligia Deca a precizat 
că există posibilitatea desfacerii 
contractului de muncă. “Există 
sancţiuni în lege în funcţie 
de gravitatea faptei”, a spus 
ministrul Educaţiei.

Liceele pedagogice şi 
universităţile vor forma 
profesorii pentru învăţământ 
primar, iar masteratul didactic 
va fi generalizat, urmând să se 
acorde o bursă lunară egală cu 
salariul mediu brut pentru cei 
înscrişi în program, a declarat, 
luni, într-o conferinţă de presă, 
ministrul Ligia Deca, care a 
prezentat proiectele legilor 
Educaţiei.

“Încercăm să profesionalizăm 
cariera didactică. (...) Vom creşte 
calitatea formării iniţiale, corelat 
cu o formare continuă mai 
adecvată contextului. (...) Liceele 
pedagogice şi universităţile vor 
forma profesorii de învăţământ 
primar. Ceea ce până acum 
se forma doar la nivelul de 
învăţământ mediu acum vom 
forma la nivelul învăţământului 
superior. Profesia didactică este 
o profesie care necesită studii 
superioare. (...) Creştem sprijinul 
pentru cadrele didactice pentru 
Corpul de Mentorat şi Licenţiere 
Didactică. (...) Vom generaliza 
masteratul didactic, dar nu în 
forma pe care o ştim astăzi. (...) 

Pentru a-l face atractiv vom 
acorda o bursă lunară egală cu 
salariul mediu brut, aducă cu 
salariul unui debutant, care se 
acordă celor înscrişi în program, 
indiferent dacă aceştia au 
parcurs deja un alt masterat sau 
vor parcurge în viitor”, a explicat 
ministrul Educaţiei. Deca a 
adăugat că salarizarea cadrelor 
didactice va fi progresivă, având 
la bază salariul mediu brut pe 
economie.

“Această prevedere este 
inclusă în legile Educaţiei şi 
avem sprijinul politic pentru a o 
pune în practică”, a subliniat ea.

Totodată, se propune ca 
norma să fie redusă pentru 
cadrele didactice cu o vechime 
de peste 15 ani.

“Preţuim cadrele didactice 
care se pensionează, se acordă o 
primă în cuantum de două salarii 
de bază cadrelor didactice la data 
încetării de drept a contractului 
individual de muncă. De 
asemenea, vom asigura un nivel 
mai bun de mentorat didactic 
pentru stagiari şi debutanţi”, a 
mai transmis ministrul. 

Elevii vor putea beneficia de 
programul naţional “O carte 
pentru fiecare” în vederea 
creşterii interesului pentru 
lectură, finanţat din bugetul 
naţional şi din fonduri externe, 
prevede proiectul de lege a 
învăţământului preuniversitar 
prezentat luni de ministrul 
Educaţiei, Ligia Deca, într-o 
conferinţă de presă şi publicat pe 
site-ul ministerului.

Proiectul prevede şi 
înfiinţarea programului naţional 
“Vouchere culturale pentru 
elevi” în vederea promovării 
culturii naţionale şi universale 
în rândul comunităţii şcolare. 
Astfel, se prevede alocarea unei 
sume de 250 lei prin intermediul 
unor carduri reutilizabile, pentru 
servicii şi evenimente culturale 
precum concerte, intrări în 
muzee, cărţi sau excursii 
organizate cu tematici culturale 
sau istorice.

“Pentru elevii din 
învăţământul în limba unei 

minorităţi naţionale care învaţă 
Limba şi literatura română 
după programa specială se 
organizează Programul Naţional 
de Susţinere a Învăţării Limbii 
şi Literaturii Române, pe tot 
parcursul învăţământului 
preuniversitar”, mai stipulează 
proiectul.

Se mai are în vedere ca, 
începând cu învăţământul 
primar, elevii să primească 
un card naţional nominal, 
care va atesta că titularul are 
calitatea de beneficiar al tuturor 
facilităţilor prevăzute în legea 
învăţământului preuniversitar 
sau al altor facilităţi cuprinse în 
legi speciale.

“În baza Cardului Naţional 
de Elev, operatorii economici 
pot oferi, atunci când nu 
sunt obligaţi de lege, facilităţi 
elevilor. Cardul Naţional de Elev 
se distribuie gratuit elevilor, 
prin unităţile de învăţământ, 
la începutul fiecărui ciclu de 
învăţământ”, se arată în proiect.

Ministrul Educaţiei: Evaluarea 
naţională rămâne în formula 

de acum; concurs de admitere 
- dacă liceele doresc

Ministrul Educaţiei: Profesorii cercetaţi 
pentru violenţă împotriva elevilor nu 

vor mai putea să intre la clasă

Ligia Deca: Liceele 
pedagogice şi 

universităţile vor 
forma profesorii 

pentru învăţământ 
primar

Proiect: Se înfiinţează 
programul naţional ‘O 

carte pentru fiecare’
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Italia intenţionează să voteze 
împotriva planurilor europene 
de a interzice în 12 ani vânzarea 
maşinilor noi alimentate cu benzină 
şi motorină, a anunţat ministrul 
Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, 
transmite Reuters.

Parlamentul European a aprobat, 
luna aceasta, printr-un vot final, 
un proiect de regulament care 
pune punct vânzării de automobile 
noi echipate cu motoare termice 
începând din 2035, ca parte a 
pachetului “Pregătiţi pentru 55”.

Noua legislaţie stabileşte calea 
de urmat pentru a reduce la zero 
emisiile de dioxid de carbon pentru 
autoturismele şi vehiculele utilitare 
uşoare noi până în 2035. Este vorba 
de un obiectiv aplicabil întregului 
parc de vehicule de la nivelul Uniunii 
ce presupune reducerea cu 100% 
a emisiilor de CO2 produse de 
autoturismele şi camionetele noi, 

comparativ cu 2021. Obiectivele 
intermediare de reducere a emisiilor 
pentru 2030 au fost fixate la 55% 
pentru autoturisme şi 50% pentru 
camionete.

“La reuniunea de la Bruxelles a 
ambasadorilor statelor membre UE, 
Italia îşi va exprima poziţia împotriva 
reglementării propuse de UE de a 
interzice producţia şi vânzarea de 
maşini şi camionete cu motoare cu 
combustie internă, până în 2035”, a 
declarat ministrul Energiei.

Săptămâna trecută, Guvernul de 
la Roma anunţa că vrea să se alieze cu 
Franţa şi Germania pentru a influenţa 
şi a încetini ritmul implementării 
legislaţiei UE în privinţa emisiilor 
vehiculelor şi camioanelor.

“Italia crede că alegerea maşinilor 
electrice nu ar trebui să fie singurul 
mod pentru a ajunge la emisii zero în 
faza de tranziţie”, a adăugat Pichetto 
Fratin.
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Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

UAT Comuna Radoiesti anunta inceperea proiectului cu titlul “Sisteme Inteligente de 
management Local Pentru Dezvoltarea De Servicii Si Structuri De Sprijin Specializate Pentru
Administratia Publica Radoiesti”, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1 in comuna Radoiesti, 
judetul Teleorman, implementat de UAT Radoiesti, conform contractului de finantare nr 353/03.01.2023, 
finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR. 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 03.01.2023.
Obiectivul proiectului il reprezinta Achiziționarea de Sisteme ITS (Intelligent Transport 

Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la 
îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local

- Componenta C10-Fondul Local I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte 
infrastructure TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:
• Imbunatatirea conditiilor de viata pentru cetateni prin infiintarea si modernizarea unor 

sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii si structuri de sprijin, 
specializate pentru administratia publica Radoiesti;

• Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate care 
oferă acces în timp real la toate camerele;

• Baze de date GIS la nivel local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele
disponibile la nivel de localitate sunt accesibile publicului; 

• Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică;  
• Platformă de servicii publice digitale;
• Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel local;
• Plata online a taxelor și impozitelor;
• Sistem de planificare online – site web care permite programarea online a cetățenilor la 

diverse ghișee APL;
• Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public;
• Asigurarea sigurantei si a confortului cetatenilor;
• Cresterea calitatii vietii prin asigurarea unui climat digitalizat din punct de vedere al 

infrastructurii localitatii;
• Crearea unui mediu sigur prin scaderea ratei infractionalitatii;
• Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si antreprenorilor; 
• Satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale; 
• Prevenirea si combaterea criminalitatii la nivel local;
• Cresterea gradului de transparenta si integritate in prestarea serviciilor.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 580.730,92 lei, la care se adauga TVA in valoare 
de 110.338,87 lei.

e-mail: primariaradoiesti@yahoo.com 

telefon: 0247337303 
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Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

UAT Comuna Radoiesti anunta inceperea proiectului cu titlul “Infiintarea a unui punct 
de reincarcare vehicule electrice in comuna RADOIESTI, judetul TELEORMAN”, Titlu apel: 
PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1 in comuna Radoiesti, judetul Teleorman, implementat de UAT 
Radoiesti, conform contractului de finantare nr. 135866/29.11.2022 finantat in cadrul componentei 
10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 29.11.2022. 
Obiectivul proiectului il reprezinta Asigurarea Infrastructurii pentru Transportul Verde - 

achizitionarea de statii de reincarcare vehicule electrice in comuna Radoiesti.
PNRR – Fondul Local, Componenta I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru

transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice reprezintă oportunitatea imediată și 
sigură de a realize obiectivele propuse. 

 Obiectivul proiectului consta in cresterea capacitatilor de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile cu o putere instalata de 50 kWp pentru asigurarea consumului propriu si
dezvoltarea electro-mobilitatii reale prin realizarea unui punct de reincarcare pentru vehicule 
electrice si electrice hybrid plug-in.  

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:
• Infiintarea unei statii de reincarcare pentru vehicule electrice;
• Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica;
• Imbunatatirea calitatii mediului;
• Dezvoltarea transportului ecologic; 
• Cresterea numarului de automobile electrice;
• Cresterea numarului de utilizatori de automobile electrice si hybrid in urmatorii ani si 

de a dezvolta infrastructura necesara alimentarii acestor automobile; 
• Constientizarea beneficiilor utilizarii autovehiculelor prietenoase cu mediul

inconjurator. 

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 123.067,50 lei, la care se adauga TVA in 
valoare de 23.382,83 lei. 

e-mail: primariaradoiesti@yahoo.com                      telefon: 0247337303 

Franţa intenţionează să organizeze 
marţi o reuniune cu alte 12 state 
membre UE, inclusiv România, cu 
scopul de a construi o alianţă de ţări 
pentru a promova energia nucleară 
în politicile energetice ale blocului 
comunitar, transmite Reuters.

Decizia vine pe fondul sporirii 
disputei dintre Franţa şi alte state 
care împărtăşesc aceeaşi viziune - şi 
care vor mai multe politici ale UE 
care să promoveze energia nucleară 
ca sursă de energie cu emisii scăzute 
de carbon, şi alte ţări, precum 
Germania şi Spania, care spun că 
energia nucleară nu ar trebui pusă 
pe picior de egalitate cu energia 
regenerabilă.

Reuniunea, organizată de 
ministrul francez al Energiei, 
Agnes Pannier-Runacher, în marja 
întâlnirii miniştrilor Energiei din 
UE de la Stockholm, se va concentra 
pe contribuţia energiei nucleare la 
îndeplinirea obiectivelor climatice şi 
a securităţii energetice, a informat un 
oficial francez.

Obiectivul îl reprezintă înfiinţarea 
unei alianţe cu alte ţări, înaintea 
negocierilor de la nivelul UE, a 
explicat oficialul, fără a da detalii 
privind politicile negociate.

Statele care ar urma să participe 
sunt România, Bulgaria, Slovenia, 
Cehia, Suedia, Italia, Slovacia, 
Polonia, Ungaria, Croaţia, Ţările de 
Jos şi Finlanda, precum şi Comisia 
Europeană.

Ministrul olandez al Energiei, 
Rob Jetten, a declarat că salută 

cooperarea, dar a atras atenţia că 
Ţările de Jos nu sunt de acord cu 
Franţa în privinţa anumitor subiecte 
- inclusiv opinia ţării sale că UE ar 
trebui să prioritizeze hidrogenul 
din surse regenerabile înaintea 
altor tipuri de combustibil cu emisii 
scăzute de carbon.

“Cred că este foarte bine că avem 
o platformă cu ţările care sprijină 
energia nucleară pentru a împărţi 
cunoştinţele şi experienţele”, a 
declarat Jetten pentru Reuters.

Statele membre UE sunt 
responsabile pentru mixul lor 
energetic naţional şi au păreri diferite 
privind energia nucleară.

Ţări ca Franţa, Suedia şi Ungaria 
folosesc deja energia nucleară, în 
timp ce Polonia vrea să construiască 
primul său reactor. Austria şi 
Luxemburg sunt împotriva energiei 
nucleare, din cauza temerilor privind 
siguranţa şi deşeurile radioactive, în 
timp ce altele, cum este Germania, îşi 
închid reactoarele nucleare.

Dezacordurile privesc modul de 
gestionare a energiei nucleare, în 
condiţiile în care deja sunt amânări 
în negocierile privind noile ţinte de 
energie regenerabilă ale UE.

Oficialii susţin că disputa se 
extinde şi la alte politici. Săptămâna 
trecută, statele membre UE nu au 
reuşit să ajungă la un acord privind 
priorităţile privind schimbările 
climatice, din cauza problemelor 
cauzate de energia nucleară, care 
afectează şi o conductă de hidrogen 
de miliarde de euro.

Italia va vota împotriva 
planului UE de a 

interzice vânzarea 
de automobile noi 

echipate cu motoare 
termice

Franţa, România şi alte state 
membre UE vor o alianţă 

pentru promovarea energiei 
nucleare în politicile energetice 

ale UE



OFERTE SERVICIU
- Angajăm muncitori calificați în construcții. Salarii atractive. 
Telefon 0744.424.847.
- ZIARUL TELEORMANUL ANGAJEAZĂ REDACTOR. Relații la telefon 
0247/317.738.

ADUNĂRI GENERALE

- Societatea Agricolă Dobrotești, HJ 22/1991, RO3654670, comuna 
Dobrotești, județul Teleorman. Convocator pentru membrii 
asociați privind Adunarea Generală din data de 16.03.2023, ora 
9.00. În condițiile în care nu se va întruni cvorumul necesar 
prevăzut de art.15 alin.2 din Statutul societății, Adunarea 
Generală se va reconvoca în data de 23.03.2023. Ordinea de zi: 
1.Raportul administratorului pe anul 2022; 2.Raportul cenzorului 
pe anul 2022; 3.Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022 și 
aprobarea Hotărârilor Consiliului de Administrație pentru anul 
2022; 4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 
2023; 5.Structura de culturi agricole pe 2022/2023; 6.Aprobarea 
cumpărării de utilaje și mașini agricole, pentru buna desfășurare 
a activității societății; 7.Aprobarea de investiții în regim propriu 
pentru amenajarea spațiilor de depozitare a cerealelor; 
8.Modificarea la statutul societății cap.III cu privire la modificarea 
suprafeței de teren, modificarea numărului de membri societari și 
a capitalului; 9.Împuternicirea reprezentanților legali ai societății 
pentru reprezentarea societății în relațiile cu terții, contractarea de 
credite bancare și alte fonduri, atât pentru investiție, cât și pentru 
producție; 10.Aprobarea cererilor de retragere și de primire în 
societate; 11.Diverse probleme.

Mica publicitate
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Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” 

UAT Comuna Piatra, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul
“REABILITAREA MODERATA A LICEULUI TEORETIC PIATRA, DIN COMUNA 
PIATRA, JUDETUL TELEORMAN”, Titlu Apel: PNRR/2022/C10/1.3, Runda 2 in judetul 
Teleorman, implementat de UAT Comuna Piatra, conform contractului de finantare nr 
11415/27.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 27.01.2023  
Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit resilient si verde al 

Comunei Piatra.
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta renovarea energetic moderata a Liceului Teoretic

Piatra, din comuna Piatra, judetul Teleorman. 
PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor

publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Numar de unitati solicitate: 990.00 mp 
Suma solicitata pentru investitie (Euro):435.600 
Suma solicitata pentru investitie (Lei):2.144.328,12 

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele: 
• Renovarea energetică moderată a Liceului Teoretic Piatra, contribuindu-se astfel, la 

îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o 
reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în
comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu 
randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.

• Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din 
localitate. 

• Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 2.144.328,12 lei, la care se adauga TVA 
in valoare de 407.422,34 lei.
 

e-mail: primaria_piatra_tr@yahoo.com                      telefon : 0247361103 
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Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” 

UAT Comuna Piatra, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul
“REABILITAREA MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE PIATRA, DIN COMUNA 
PIATRA, JUDETUL TELEORMAN”, Titlu Apel: PNRR/2022/C10/1.3, Runda 2 in judetul 
Teleorman, implementat de UAT Comuna Piatra, conform contractului de finantare nr 
11414/27.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 27.01.2023  
Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit resilient si verde al 

Comunei Piatra.
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta renovarea energetic moderata a ScoliiGimnaziale 

Piatra, din comuna Piatra, judetul Teleorman. 
PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor

publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Numar de unitati solicitate: 1043.00 mp 
Suma solicitata pentru investitie (Euro):458.920 
Suma solicitata pentru investitie (Lei):2.259.125,48 

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele: 
• Renovarea energetică moderată a Scolii Gimnaziale Piatra, contribuindu-se astfel, la 

îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o 
reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în
comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu 
randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.

• Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din 
localitate. 

• Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 2.259.125,48 lei, la care se adauga TVA 
in valoare de 429.233,84 lei. 
 

e-mail: primaria_piatra_tr@yahoo.com                        telefon : 0247361103 

Administratorul unic al Societății Farina Company SA, cu 
sediul în Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 1, înregistrată la 
Registrul Comerțului Teleorman sub nr. J34/829/2008, CUI 
24515101, în temeiul art. 111 și 117 din L 31/1990R cu modificările 
și completările ulterioare, convoacă la sediul societății, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10.04.2023, ora 
10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a raportului de gestiune pe anul 
2022;

2. Prezentarea spre aprobare a raportului cenzorilor pentru 
anul 2022;

3. Supunerea spre aprobare a bilanțului contabil și a contului 
de profit și pierderi pentru anul 2022.

Vor putea participa la adunarea generală toți acționarii 
societății înregistrați la data de referință 01.04.2023. Formularele 
de procură sunt disponibile la sediul societății până la data de 
01.04.2023. Dacă la data primei comvocări nu sunt îndeplinite 
condițiile legale de cvorum, a doua convocare va avea loc la data 
de 17.04.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de 
zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății. 

Consiliul Județean Teleorman anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, Mereni 
(DJ 601D) – Botoroaga (DJ 503), km 8+100 – 18+678”, propus a 
fi realizat în extravilanul comunelor Mereni și Botoroaga, județul 
Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul 
Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 și 
vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Teleorman.

Anunț public privind 
depunerea solicitării de 

emitere a acordului de mediu

Convocator



A
R
G
N

Tel :  0247 .317 .738 •  Fax :  0247 .317 .756 •  www.z iaru l te leormanul . ro  •  www.z iaru l te leormanul . ro  •  www.z iaru l te leormanul . ro

Teleormanul8 S P O R TJoi, 2 martie 2023

Mijlocaşul Darius Olaru (FCSB) a fost desemnat 
fotbalistul anului 2022 de către Asociaţia 
Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România, 
se arată într-un comunicat de presă publicat, marţi, 
pe pagina oficială de Facebook a AFAN.

Alţi doi jucători de la FCSB s-au aflat printre 
premiaţi, Octavian Popescu fiind desemnat cel mai 
bun jucător Under-21, în timp ce italianul Andrea 
Compagno a fost ales cel mai bun fotbalist străin 
din România.

Tehnicianul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, 
a fost desemnat cel mai bun antrenor.

Lista completă a câştigătorilor la Premiile AFAN 
este următoarea:

Cel mai bun fotbalist U21: Octavian Popescu 
(FCSB)

Cel mai bun fotbalist din Liga a II-a: Bogdan 
Chipirliu (CSA Steaua)

Cel mai bun fotbalist din România: Darius Olaru 
(FCSB)

Cel mai bun fotbalist străin din România: 

Andrea Compagno (FC U Craiova/FCSB)
Cel mai bun antrenor din România: Dan 

Petrescu (CFR Cluj)
Cel mai bun antrenor din Liga a II-a: Dragoş 

Militaru (Unirea Dej)
Cel mai bun 11: Horaţiu Moldovan (FC Rapid) - 

Cristian Manea (CFR Cluj), Cristian Săpunaru (FC 
Rapid), Andrei Burcă (CFR Cluj), Nicuşor Bancu 
(Universitatea Craiova) - Nana Boateng (CFR Cluj), 
Ciprian Deac (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB) - 
Andrei Cordea (FCSB), Andrea Compagno (FC 
U Craiova/FCSB), Andrei Ivan (Universitatea 
Craiova).

Premiile acordate de Asociaţia Fotbaliştilor 
Amatori şi Nonamatori din România (AFAN) au 
fost stabilite în urma performanţelor din sezonul 
2021/22. În acest an au votat online (noiembrie - 
decembrie 2022) fotbaliştii din primele două ligi, 
respectiv fotbalistele din prima ligă, alături de 
Biroul Executiv şi echipa AFAN.

Jucătoarea română de 
tenis Elena-Gabriela Ruse s-a 
calificat în optimile de finală 
ale turneului WTA 250 de la 
Monterrey (Mexic), dotat cu 
premii totale de 259.303 dolari, 
după ce a dispus de jucătoarea 
italiană Camila Giorgi cu 6-4, 
7-5.

Ruse (25 ani, 160 WTA), 
venită din calificări, a învins-o 
după aproape două ore de joc 
(1 h 51 min) pe Giorgi (31 ani, 
46 WTA), care venea după titlul 
cucerit în weekend la Merida 
(tot în Mexic).

Românca a început cu 

break, a fost egalată (3-3), după 
care a câştigat din nou contra 
serviciului şi s-a impus cu 6-4 
în primul set. Ruse a debutat 
cu break şi în setul secund, iar 
apoi s-a desprins la 4-1. Deşi a 
avut 5-2, românca nu a reuşit 
să încheie conturile, permiţând 
italiencei să egaleze (5-5), pentru 
ca apoi Ruse să facă un nou 
break şi să se impună cu 7-5.

Ruse a reuşit 5 aşi, dar a 
comis şi 4 duble greşeli, în timp 
ce Giorgi a încheiat cu 7 duble 
greşeli.

Ruse a câştigat şi primul 
său duel cu Giorgi, în 2021, în 

primul tur la Chicago, cu 6-4, 
6-2.

Românca şi-a asigurat un 
cec de 3.920 de dolari şi 48 de 
puncte WTA, iar în optimi o 
va înfrunta pe belgianca Elise 
Mertens, a patra favorită, care 
a trecut fără emoţii de rusoaica 
Diana Şnaider, cu 6-0, 6-4.

Mertens (27 ani, 42 WTA) s-a 
impus în ambele dueluri cu Ruse, 
în 2022 în primul tur la Roland 
Garros, cu 6-3, 6-1, şi luna trecut 
în sferturi la Doha, cu 6-4, 2-6, 
6-4.

Selecţionata României va evolua în Grupa 
B, alături de Germania, Portugalia şi Islanda, 
la Campionatul European de handbal feminin 
Under-19, care va avea loc la Piteşti şi Mioveni, 
între 6 şi 16 iulie, a anunţat Federaţia Europeană de 
Handbal, marţi, după tragerea la sorţi de la Viena.

Ungaria, campioană europeană în 2019 şi 2021 
la această categorie de vârstă, a fost repartizată în 
Grupa C, din care mai fac parte Norvegia, Franţa 
şi Serbia. Această generaţie a Ungariei a câştigat 
şi titlul Under-17 în 2021, învingând Germania în 
finală. Franţa a obţinut medalia de bronz în 2021 la 
Under-19.

România are în palmares două titluri europene 
la această categorie, în 1998 şi 2000, precum şi 
o medalie de bronz în 2007. La ediţia din 2021, 
România s-a clasat pe locul 5.

Actuala generaţie tricoloră a încheiat pe locul 7 
în 2021 la Europeanul Under-17.

Componenţa grupelor:
Grupa A: Croaţia, Elveţia, Suedia, Olanda;
Grupa B: Germania, România, Portugalia, 

Islanda;
Grupa C: Ungaria, Norvegia, Franţa, Serbia;
Grupa D: Danemarca, Muntenegru, Cehia, 

Macedonia de Nord.

Liderul Farul Constanţa a 
învins-o pe Sepsi OSK Sfântu 
Gheorghe cu scorul de 2-0 (2-0), 
marţi seara, pe teren propriu, la 
Ovidiu, într-un meci din etapa a 
28-a a Superligii de fotbal.

Tudor Băluţă (22) şi Adrian 
Mazilu (45+3) au marcat golurile 
echipei antrenate de Gheorghe 
Hagi.

Farul a mai marcat o dată, 
prin David Kiki (59), cu o 
execuţie superbă, dar golul a fost 
anulat de arbitrajul video pentru 
ofsaid.

Farul are cinci victorii şi un 
egal în ultimele şase etape, fără 
gol primit în ultimele patru 
partide.

Sepsi OSK venea după cinci 
etape fără eşec, două victorii şi 
trei egaluri.

În tur, Farul s-a impus cu 1-0.
FC Farul Constanţa - ACS 

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2-0 
(2-0), Academia Hagi - Stadion 
Central - Ovidiu

Au marcat: Tudor Băluţă (22), 
Adrian Mazilu (45+3).

Arbitru: Adrian Viorel 
Cojocaru (Galaţi); arbitri 
asistenţi: Sebastian Eugen 
Gheorghe (Suceava), Alexandru 
Vodă (Alba Iulia); al patrulea 
oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/
Argeş)

Arbitru video: Viorel Nicuşor 
Flueran (Craiova); arbitru 
asistent video: Marius Cristian 
Marchidanu (Brăila)

Observatori: Marian 
Dorobanţu (Buzău) - CCA, 
Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF

Universitatea Cluj a învins-o pe 
FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 
(1-0), marţi, în deplasare, la Sibiu, 
într-un meci din etapa a 28-a a 
Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat 
de Ioan Filip (11).

Sibienii au avut şansa egalării 
în min. 86, dar atacantul croat 
Matko Babic a ratat un penalty, 
şutul său fiind apărat de Andrei 
Gorcea. Lovitura de pedeapsă fusese 
acordată, în urma arbitrajului video, 
după un fault comis de Gorcea 
asupra lui Babic.

Gazdele au reuşit să marcheze în 
minutul 70, prin Silviu Balaure, dar 
reuşita a fost anulată de arbitrajul 
video pentru ofsaid la Călin Popescu, 
autorul centrării la acea fază.

‘’U’’ este neînvinsă de patru 
etape, două egaluri şi două victorii. 
Clujenii au reuşit a doua lor victorie 
în deplasare în acest sezon.

FC Hermannstadt nu are nicio 
victorie în 2023, înregistrând două 
egaluri şi cinci înfrângeri.

În tur, ‘’U’’ a câştigat tot cu 1-0.
AFC Hermannstadt - FC 

Universitatea Cluj 0-1 (0-1), Stadion 
Municipal - Sibiu

A marcat: Ioan Filip (11).
Matko Babic (FC Hermannstadt) 

a ratat un penalty în min. 86 (a apărat 
Andrei Gorcea).

Arbitru: Sebastian Colţescu 
(Bucureşti); arbitri asistenţi: 
Adrian Popescu (Craiova), Andrei 
Constantinescu (Bucureşti); 
al patrulea oficial: Iulian Dima 
(Bucureşti)

Arbitru video: Istvan Kovacs 
(Carei); arbitru asistent video: Vlad 
Bârleanu (Bucureşti)

Observatori: Liviu Ciubotariu 
(Galaţi) - CCA, Cătălin Popa (Vaslui) 
- LPF

Chindia Târgovişte a terminat la egalitate cu FC U 1948 Craiova, 
0-0, marţi seara, la Ploieşti, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii 
de fotbal.

Cele două echipe şi-au creat puţine ocazii de gol în acest meci, 
rezultatul fiind unul echitabil. Echipa din Bănie venea după patru 
victorii consecutive.

Chindia a ajuns la patru etape la rând fără victorie, trei egaluri şi un 
eşec.

În tur, Chindia s-a impus cu 1-0.
AFC Chindia Târgovişte - FC U 1948 Craiova 0-0, Stadion ‘’Ilie 

Oană’’ - Ploieşti
Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: Bogdan Gheorghe 

(Bucureşti), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); al patrulea oficial: 
Bogdan Dumitrache (Bucureşti)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: 
Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Eduard 
Alexandru (Ploieşti) - LPF

Darius Olaru, desemnat de AFAN 
cel mai bun fotbalist din România în 

sezonul 2021-2022

Tenis: Gabriela Ruse s-a calificat în 
optimi la Monterrey (WTA)

Fotbal: Victorie fără 
probleme pentru Farul, 2-0 
cu Sepsi OSK, în Superligă

Fotbal: Victorie preţioasă 
pentru Universitatea Cluj la 

Sibiu, 1-0 cu FC Hermannstadt, 
în Superligă

Fotbal: Chindia Târgovişte - FC 
U Craiova 0-0, în Superligă

Handbal feminin: România, în 
grupă cu Germania, Portugalia şi 

Islanda, la Campionatul European 
Under-19 de la Piteşti şi Mioveni


