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Potrivit datelor centralizate 

de Institutul Naţional de Statis-
tică (INS), locul secund la nivel 
naţional din punct de vedere al 
producţiei de grâu a fost ocupat 
de Regiunea Sud-Est (judeţele 
Brăila, Buzău, Constanţa, Ga-
laţi, Tulcea şi Vrancea), unde 
recolta a fost de peste 2,399 mi-
lioane de tone, locul trei, de Re-
giunea Sud-Vest-Oltenia (jude-
ţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi 
Vâlcea), cu peste 1,868 milioa-
ne de tone, locul patru revenin-
du-i Regiuni Vest (Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara şi Timiş) 
cu 1,135 milioane tone. Pe de 
altă parte, în 2021, cel mai mare 
randament la hectar a fost ob-
ţinut în Regiunea Vest, respec-
tiv 5.224 kg/ha, un plus de 866 
kg/ha faţă de 2020, urmată de 
Regiunea Sud-Est, cu o medie 
5.079 kg/ha (+3.666 kg/ha faţă 
de 2020) şi Sud-Muntenia, cu o 
medie totală de 4.857 kg/ha, mai 
mare cu 1.945 kg/ha compara-
tiv cu anul precedent. Potrivit 
cercetării statistice privind pro-
ducţia vegetală la principalele 

culturi în anul 2021, în topul ju-
deţelor cu cea mai mare recoltă 
de grâu se află: Dolj – 945.187 
tone şi un randament de 4.673 
kg/ha, Constanţa – 836.548 
tone (5.086 kg/ha), Teleorman 
– 776.283 tone (4.942 kg/ha), 
Călăraşi – 665.414 tone (5.327 
kg/ha), Olt – 653.954 tone 
(5.044 kg/ha) şi Timiş – 616.798 
tone (5.530 kg/ha). În ceea ce 
priveşte randamentul pe judeţe 
obţinut anul trecut la grâu, după 
Timiş, cu 5.530 kg/ha, se mai 

află: Galaţi – 5.429 kg/ha, Brăila 
– 5.371 kg/ha, Călăraşi – 5.327 
kg/ha, Constanţa – 5.086 kg/ha, 
Arad – 5.054 kg/ha, Ilfov – 5.045 
kg/ha, Olt – 5.044 kg/ha şi Bu-
zău – 5.025 kg/ha. România a 
ocupat anul trecut locul patru în 
Uniunea Europeană din punct 
de vedere al suprafeţei cultiva-
te cu grâu, cât şi al producţiei, 
după Franţa, Germania şi Polo-
nia, cu 2,175 milioane hectare, 
respectiv 10.433.800 tone.

ANCA TOMA

Timișul, fruntaș la producția de grâu

Cinci elevi și doi profesori de 
la Școala Gimnazială nr.18 din 
Timișoara au participat, recent, 
la mobilitatea C5 din Bialystok, 
Polonia, la partenerul Szkola 
Podstawowa nr. 47 în cadrul 
proiectului Erasmus+ ,,Passion 
for learning”. Câteva activități 
implementate de școala din Po-
lonia pentru produsul intelectu-
al 1 al proiectului ”Passion for 
learning’’ au fost prezentate în 
timpul mobilității elevilor și pro-
fesorilor din Turcia și România. 
Titlurile activităților implementa-
te sunt: Peretele emoțiilor, Cor-
pul emoțiilor, ateliere de roboti-
că, ateliere de teatru, activități 
sportive (jocuri în echipa și rug-
by) etc.

”Passion for learning” este 
un proiect dezvoltat de Școala 
Gimnazială nr. 18 în partene-
riat cu alte țări, având drept 
scop o abordare educațională 
școlară integrată inovatoare. 
Printre obiectivele propuse, se 
află îmbunătățirea performanței 
de predare /învățare, precum și 
incluziunea și echitatea elevilor 
aflați în risc de părăsire timpu-

rie a școlii. În cadrul multiplelor 
activități derulate de școlile par-
tenere în proiect au fost aborda-
te și metode terapeutice, pre-
cum terapie expresivă, terapie 
centrată pe emoție, cromotera-
pie, terapie cognitiv-comporta-
mentală etc.

Prima mobilitate din ca-
drul acestui proiect a avut loc 
în Turcia, în perioada 21-25 
martie. Elevii și profesorii din 

România și Polonia au călăto-
rit fizic în această țară, în timp 
ce studenții italieni s-au alăturat 
sesiunilor online, împărtășind 
rezultatele cu partenerii prin in-
termediul platformelor online. 
Elevii și profesorii au participat 
la activități comune desfășurate 
de consorțiu, reușind să creeze 
împreună multe materiale edu-
cative interesante.

GIANINA IANĂȘ

Activități ”Erasmus+”, 
derulate de Școala 
Gimnazială nr. 18

Evoluţie sau revoluţie?
Academia Română Filiala Timișoara, biblioeca amintitei 

instituții şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala 
‘’Valeriu Branişte „Timiş organizează astăzi, cu începere de la ora 
11, în aula Academiei (Bulevardul Mihai Viteazul nr. 24) conferinţa 
cu titlul „Moneda electronică (digitală) şi politica monetară: evoluţie 
sau revoluţie?“ susţinută de Silviu Cerna (foto), profesor universitar 
emerit, doctor în economie monetară la Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor din cadrul UVT, cercetător onorific la 
Institutul de Economie Mondială „Costin Murgescu“ al Academiei 
Române. Cuvântul de deschidere va fi rostit de acad. Dan Dubină, 
preşedintele Filialei Timişoara a Academiei Române, iar modera-
torul întrunirii va fi conf. univ. dr. Ioan David, directorul Bibliotecii 
Academiei Române Filiala Timişoara. (C.D.T.) 

”Guvernul 
va promova 
prevederi dure 
anti-speculă”

Creșterea prețului la 
carburanți reprezintă o proble-
mă tot mai apăsătoare în ultima 
vreme. Senatorul PSD Eugen 
Dogariu a anunțat că în această 
săptămână guvernul va promo-
va prin OUG prevederi dure anti-
speculă, care vor sancționa, cu 
până la unu la sută din cifra de 
afaceri, practicarea unor prețuri 
nejustificat de mari, limitarea 
producției sau a vânzărilor sau 
stocarea mărfurilor pentru crea-
rea unui deficit și revânzarea la 
un preț crescut artificial. ”Scă-
derea accizelor la carburanți 
nu este o soluție pentru scăde-
rea prețului. Diferența nu se va 
resimți la pompă, ci va îngroșa 
profitul comercianților, după 
cum se vede acum  în Germa-
nia sau în Marea Britanie, care 
au redus taxele, fără ca acest 
lucru să determine prețuri mai 
mici. Plafonarea va determina 
penurie și speculă, fapt pentru 
care PSD susține măsuri realis-
te, care se pot aplica efectiv și 
mai pot atenua scumpirile. Con-
siliul Concurenței are cea mai 
mare responsabilitate în acest 
moment și trebuie să își asu-
me mult mai hotărât acțiunile 
de control pe piața carburanților 
pentru a descuraja practicile 
anti-concurențiale și eventuale-

le comportamente comerciale 
speculative care produc majo-
rări nejustificate ale prețurilor”, 
spune senatorul PSD. Pe 
de altă parte, PSD a inițiat și 
susținut măsuri de compensare 
a creșterii carburanților. Astfel, 

pentru agricultură, acciza a fost 
redusă la minimul posibil per-
mis de Uniunea Europeană (21 
euro /1.000 litri), iar subvențiile 
la carburanții necesari au fost 
acordate la timp, iar pentru com-
paniile afectate se acordă până 
la 400.000 de euro companiei 
pentru susținerea „input-urilor”, 
inclusiv a costului cu utilitățile și 
combustibilul.

SILVIU FLORESCU

Emmanuel Macron, 
în România

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, prezent în Româ-
nia, a reafirmat, cu ocazia întâlnirii cu preşedintele Klaus Iohannis, 
solidaritatea cu România şi cu aliaţii din cadrul NATO, în contex-
tul riscurilor de securitate generate de Rusia, şi a mulţumit pen-
tru ocazia de a asuma rolul de naţiune-cadru. „Sunt fericit să mă 
aflu astăzi în Baza Mihail Kogălniceanu, la invitaţia preşedintelui 
Klaus Iohannis. Această deplasare intervine într-un context grav 
pe care îl cunoaştem, ştim cu toţii războiul de agresiune al Rusiei 
împotriva Ucrainei, care se desfăşoară foarte aproape de această 
zonă. Misiunea militarilor francezi în România evidenţiază deplina 
solidaritate a Franţei cu aliaţii săi europeni în contextul ameninţă-
rilor la adresa securităţii noastre comune“, a declarat Emmanuel 

Macron, ieri, într-o conferinţă de presă organizată alături de Klaus 
Iohannis. „Mulţumesc României pentru că a acceptat ca Franţa să-
și asume responsabilitatea de naţiune-cadru pentru o misiune în 
cadrul NATO pe teritoriul său. Este un semn de încredere ce reflec-
tă un parteneriat strategic solid“, a continuat Emmanuel Macron. 
„România nu este pentru Franţa ca oricare altă ţară, alianţa dintre 
ţările noastre se bazează pe o prietenie de două secole. Am evocat 
acest lucru acum şi, în numeroase ocazii, când au fost crize grave 
care ameninţau securitatea, România a putut să conteze pe frater-
nitatea Franţei. Sunt mândru că astăzi continuăm această tradiţie 
istorică“, a subliniat Emmanuel Macron. (M.F.)


