
Duminic[, la Chișinău s-a
desf[;urat un miting masiv.
Aproximativ 75.000 de oameni au ie;it
în stradă ca să susțină drumul european
al Republicii Moldova. Președintele
Maia Sandu a declarat că obiectivul
Moldovei este ca până cel târziu în 2030
să fie în Uniunea Europeană. La

eveniment a participat și lidera
Parlamentului European, Roberta
Metsola. Participanţii la Adunarea
Naţională „Moldova Europeană” au
adoptat o rezoluţie în baza căreia cer
tuturor partidelor şi oamenilor politici
să modifice Constituţia „pentru a stabili
definitiv şi ireversibil aderarea

Republicii Moldova la Uniunea
Europeană”, potrivit Agerpres. Rezoluţia
„Moldova Europeană” mai prevede
„deschiderea cât mai rapid posibil a
negocierilor de aderare şi întărirea
instituţiilor statului pentru a garanta
aderarea Republicii Moldova la Uniunea
Europeană”.
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Ieri, la Bixad a fost redat momentul strigătului la nuntă, obicei practicat după ieșirea de la biserică.
La eveniment au participat peste 70 de tineri dar ;i oameni mai în vârstă

Preşedintele american Joe Biden a anunţat
duminică, la reuniunea G7, un nou pachet de
ajutor militar de 375 de milioane de dolari
pentru Ucraina şi i-a spus preşedintelui
Volodimir Zelenski că Statele Unite fac tot
posibilul pentru a întări apărarea Ucrainei în
războiul cu Rusia.

La o întâlnire cu liderul ucrainean în
marginea summitului G7 al liderilor mondiali
de la Hiroshima, Japonia, Biden a spus că
pachetul de ajutor militar include muniţie,
artilerie, vehicule blindate şi antrenament,
informează News.ro.

SUA mai oferă 
Ucrainei 375 mil. $

Dan\ul la ciuperc[ i-a unit pe o;enii
din Boine;ti, C[line;ti ;i Bixad
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Editorial

D. P[curaru
      Dacă profesorii cedează nu mai prind
ocazia de a fi băgați în seamă de guvern până 
la anul. Oamenii cer un lucru simplu< salarii
mai mari.

Continuare `n pagina 2

Grevă în Educație, 
război în trei la Satu 
Mare, bătaie pentru 
ministerele bănoase 
la București
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Inițiatorii reînvierii acestei tradiții o;ene;ti sunt Fra\ii Zele din Boine;ti

Persoanele fizice s-au putut înscrie, începând
de vineri, de la ora 10.00, în noua sesiune a
Programului Casa Verde Fotovoltaice, prin
intermediul aplicaţiei informatice dedicate.
Sesiunea de înscrieri a fost deschisă, în prima
etapă, pentru locuitorii din regiunea Bucureşti-
Ilfov. Finanțarea oferită de stat este de 20.000 de
lei. Bugetul de 99.860.000 de lei alocat regiunii
București-Ilfov a fost rezervat integral în primele
9 minute, prin înscrierea unui număr de 4.993
de persoane fizice, a anunțat Administrația
Fondului de Mediu.

Bugetul pe programul
Casa Verde, epuizat 
în 9 minute

Actualitatea

Economic

Știri din Bahmut< 
ru;ii spun c[ au 
cucerit ora;ul, 
ucrainenii
dezmint

~n Rom]nia, 
consumul 
de import 
a deformat 
structura
economiei 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS),
trăgând învăţăminte din pandemia de
coronavirus, a lansat, sâmbătă, o reţea mondială
pentru detectarea maladiilor infecţioase,
relatează AFP, citată de News.ro.

Reţeaua Internaţională de Supraveghere a
Agenţilor Patogeni (IPSN) va oferi o platformă
care va conecta ţările şi regiunile, permiţând
sisteme îmbunătăţite de colectare şi analiză a
probelor, a precizat OMS. Reţeaua ar trebui să
faciliteze identificarea rapidă şi trasabilitatea
bolilor transmisibile, precum şi schimbul de
informaţii şi măsurile care trebuie luate pentru
a preveni dezastrele precum pandemia de
coronavirus. Directorul general al OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a calificat acest nou
sistem drept unul „ambiţios”, precizând că
reţeaua ar putea juca „un rol vital pentru
siguranţa în domeniul sanitar”.

OMS a lansat o rețea 
pentru detectarea 
bolilor infecțioase 

     Cu un caracter educativ, tehnico-
aplicativ și sportiv, în domeniul
apărării  împotriva incendiilor,
concursul este compus din mai multe
probe care urmăresc  spiritul de
echipă,  curajul,  determinarea,
concentrarea și buna organizare. 

Elevi de la 7 ;coli 
s-au întrecut la 
Concursul
“Prietenii
pompierilor”
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Victorii pentru CSM 
Satu Mare ;i Carei
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Greva din educa\ie `ncepe 
luni, elevii nu merg la ;coal[

Satu Mare
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Miting cu 75.000 de oameni la Chi;in[u, pentru aderarea la UE
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