
Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru 
aprobarea schemelor de plăți către fermieri și a unor 
instrumente de garantare care se aplică în agricultură în 
anii 2021 și 2022. Prin această ordonanță a fost astfel 
asigurat cadrul juridic pentru continuarea efectuării de 
plăți neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, în acest 
an și în anul 2022, din fondurile Uniunii Europene, în 
cuantumul alocat României. Fondurile nerambursabile 
însumează  aproximativ 3,811 miliarde euro din Fondul 
European de Garantare Agricolă și de aproximativ 1 
miliard euro din Fondul European pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală, fonduri alocate României pentru anii 
2021 și 2022, ce pot fi accesate de circa 800 de mii de 
beneficiari ai schemelor / măsurilor de sprijin.

Prin noua Ordonanță de Guvern au aprobate 
schemele de plăți directe care se aplică în agricultură în 
anii 2021 și 2022, respectiv schema de plată unică pe 
suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici 
agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru 
tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema 
simplificată pentru micii fermieri.

(Continuare  în  pagina  4)

Un bărbat care a căzut de pe un vas în 
fluviul Dunărea, în apropierea localităţii Islaz, 
judeţul Teleorman, este căutat de pompieri. 
Primele date arată că bărbatul dispărut în 
apele fluviului Dunărea este angajat ca 
mecanic pe un şlep sub pavilion german.

”Pe numărul unic pentru apeluri de urgență 
112, s-a solicitat intervenția echipelor 
specializate de căutare-salvare din mediul 
acvatic pentru a găsi o persoană căzută în 
fluviul Dunărea, de pe șlepul motor PABEA, la 
km 602, în apropiere de localitatea Islaz, în 
zona cunoscută sub denumirea „între Olturi”.

(Continuare  în  pagina  2)

* Prin programul Agro-
I n v e s t ,  l a  d i s p o z i ț i a  
fermierilor se asigură în 
acest an un plafon de 
garanții de stat de 1 miliard 
de lei în vederea accesării de 
credite pentru capital de 
lucru și pentru investiții.

Premierul Florin Vasile Cîțu 
a anunțat că Guvernul a alocat, 
prin bugetul din acest an, bani 
pentru finanțarea unui nou 

program de sprijinire a fermierilor români, denumit AGRO-INVEST.
(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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4Prin Ordonanță de Urgență 

Guvernul a aprobat schemele de plăți 
pentru fermieri în anii 2021-2022 

Un miliard de lei, sub formă 
de garanții de stat, pentru fermieri, prin 

programul Agroinvest !   

Mărțișorul,
 simbolul primăverii

Misiune de căutare! Un bărbat a căzut 
de pe un vas în fluviul Dunărea, 

în apropiere de Islaz

Șapte bărbaţi din 
Teleorman au fost 

reţinuţi pentru 
furt calificat



Mărțișorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a fost 
înscris de UNESCO, în anul 1917, pe Lista Reprezentativă a 
Patrimoniului Cultural al Umanității. Simbolul național tradițional 
al primăverii a constituit zilele trecute „lung prilej de vorbe și 
ipoteze” între autorități.

În Ordinul comun nr. 3235/2021 al Ministerului Sănătății și 
Ministerului Educației se prevede interzicerea schimbului de 
obiecte personale, ca măsură de protecție împotriva Covid 19, 
în învățământul preuniversitar.

Unii dintre inspectorii școlari județeni au declarat că se vor 
conforma ordinului, iar unii doctori infecționiști au spus că 
dăruirea mărțușorului presupune interacțiune și încalcă astfel 
regula distanțării sociale.

În acest context, ministrul Educației a intervenit și a declarat 
public: „Există un ordin comun care interzice schimbul de 
obiecte personale. Ministerul Educației nu se implică, nu 
dorește și nici nu poate să schimbe valoarea de simbol a unei 
flori în obiect personal, cu atât mai mult a unui mărțișor. 
Ministerul Educației nu a transmis nici o interdicție, nici măcar cu 
titlu de recomandare pe subiectul unor simboluri precum flori 
sau mărțișoare. Putem noi să vrem orice, dar nu putem noi să 
schimbăm acest obicei, este ipocrizie altfel. Ministerul nu se 
implică în nici un fel.”

Așa că luni n-ar trebui să mire pe nimeni că școala va fi un pic 
altfel, în pandemie. Și va fi altfel și pandemia, adică un pic mai 
colorată și un pic mai veselă. Și, Doamne ajută, și mai scurtă!

Șt. B.

2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
P e n t r u  c ă u t a r e a  

persoanei, un bărbat de circa 
65 de ani, mecanicul șlepului, 
la fața locului s-au deplasat 
p o m p i e r i i  d i n  c a d r u l  
Detașamentelor de Pompieri 
Turnu Măgurele, Zimnicea și 
Alexandria, cu 3 bărci de 
salvare, trei echipaje de 
căutare terestră și un echipaj 
SMURD, iar din cadrul Poliției 
de Frontieră Turnu Măgurele 

u n  e c h i p a j  c u  o  
ambarcațiune”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al ISU 
Teleorman, Gelu Dragomir.

Potrivit informațiilor este 
vorba de şlepul  motor 
PABEA, aflat sub pavilion 
german, care se deplasa în 
amonte spre Serbia cu două 
barje. În momentul în care 
ambarcaţiunea a acostat la 
kilometrul 602, echipajul a 
observat lipsa mecanicului, 

un bărbat de aproximativ 65 
de ani.

Misinea de căutare este 
derulată de pompierii militari 
tuneni și zimniceni, cu două 
bărci de salvare și două 
echipaje de căutare terestră, 
Poliția Transporturi Navale cu 
un echipaj și Poliția de 
Frontieră Turnu Măgurele cu 
o ambarcațiune.

C.DUMITRACHE

„O țară tristă, plină de humor” era România pentru un călător 
străin, rămas celebru după această zicere. Azi, România e tot 
tristă și la fel de plină de umor. Probabil că de aceea Dumnezeu 
ni l-a dat pe Caragiale, iar Caragiale pe Pristanda, primul 
„statistician” din România care învârtea cifrele în propriul folos.

Steagurile celebrului Ghiță au fost înlocuite azi de cifrele 
indicelui de infectare, care sunt rezultatul unui raport între 
numărul de noi infectări și numărul populației din teritoriul în 
care se calculează, cumulat pe o perioadă de 14 zile. Iar în 
funcție de acest indice se stabilesc măsurile „de protecție a 
populației”, de la închiderea școlilor și restaurantelor și până la 
interdicții de circulație și obligația purtării măștii în orice spațiu.

Iar acest indice este mai mare sau mai mic în funcție de 
interesele lui „Conu Fănică” (onor Guvernul), cel care spune 
DSP-urilor ce cifre de infectare să scoată sau să adauge pentru 
ca Executivul să iasă la vopsea, adică să introducă sau să 
elimine starea de alertă, ori să relaxeze sau să înăsprească 
restricțiile. Criticii puterii spun că cifrele privind infectarea 
provenite din focare au fost scoase din calcule în toamnă, 
pentru a se putea desfășura alegerile locale și parlamentare. Iar 
azi, aceeași infectare este reintrodusă, nu din motive medicale, 
ci din interese politice.

Și care ar fi aceste interese? Gurile rele spun că după valul 
de proteste, e drept că de mică amploare, din cauză de frig și 
ceață, autoritățile se tem că odată cu vremea bună va crește 
numărul protestelor, dar și al protestatarilor. Și astfel pot fi ținuți 
încât focarele de revoltă să fie declarate focare de infecție și să 
se interzică circulația și adunările publice.

E greu de înțeles de ce Executivul a luat-o pe panta „coafării” 
realității, care nu face altceva decât să adâncească 
neîncrederea populației în capacitatea sa de a gestiona criza 
sanitară. Guvernul Cîțu e prins între ciocanul intereselor politice 
și nicovala măsurilor sanitare, care nu trebuie în nici un caz să 
fie grevate de interese politice.

Epidemia reprezintă o situație nemaiîntâlnită până acum, iar 
Guvernul nu trebuie să uite nici o clipă că oamenii au tendința 
(care se poate transforma în dorință) de a-i susține pe cei care 
oferă soluții.

C.R.

Misiune de căutare! Un bărbat a căzut 
de pe un vas în fluviul Dunărea, 

în apropiere de Islaz

11 percheziții domiciliare au fost efectuate 
pe raza județelor Teleorman și Giurgiu într-un 
dosar de furt calificat. Polițiștii au fost sesizați 
cu privire la faptul că persoane necunoscute 
au sustras un vițel și șase oi dintr-o anexă 
gospodărească, proprietatea unui bărbat de 
61 de ani, domiciliat în comuna Bujoru.

Polițiștii din Zimnicea au reținut șapte 
bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani, 
domiciliați în județul Teleorman, cercetați sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Mai exact, la data de 21 februarie, oamenii 
legii au fost sesizați cu privire la faptul că 
persoane necunoscute au sustras un vițel și 
șase oi dintr-o anexă gospodărească, 
proprietatea unui bărbat de 61 de ani, 
domiciliat în comuna Bujoru.

La data de 25 februarie, polițiștii din 

Zimnicea au efectuat 11 percheziții domiciliare 
pe raza județelor Teleorman și Giurgiu, fiind 
identificați prezumtivii autori ai furtului comis în 
noaptea de 20/21.02.2021.Cu acest prilej au 
fost identificate mai multe ovine care fac 
obiectul a două dosare penale și o drujbă 
sustrasă de la domiciliul unui bărbat din 
comuna Bujoru. Animalele și drujba au fost 
restituite persoanelor vătămate.

Față de bărbați a fost dispusă măsura 
reținerii, cercetările fiind continuate sub 
coordonarea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Zimnicea.

La activități au participat și luptători din 
cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale 
Teleorman și jandarmi din cadrul I.J.J. 
Teleorman.

C. DUMITRACHE

Europarlamentarul USR 
PLUS Vlad Gheorghe a 
solicitat Comisiei Europene 
mod i f i ca rea  l eg i s l a t i e i  
comunitare astfel  incat 
fraudarea kilometrajului la 
masinile second-hand sa fie 
infractiune penala pedepsita 
in mod unitar in toate statele 
membre UE.

Vlad Gheorghe anunta 
intr-un comunicat de presa ca 
a in t rodus o ser ie de 
amendamente care 
sa creasca siguranta 
circulatiei rutiere in 
t o a t e  s t a t e l e  
membre UE, inclusiv 
Romania.

Europarlamentar
ul solicita ca toate 
datele legate de 
kilometraj sa fie 
c o n s e m n a t e  l a  
f iecare inspectie 
t e h n i c a  s a u  
r e p a r a t i e  a  
autoturismelor in asa fel incat 
falsificarea sa fie ingreunata. 
D e  a s e m e n e a ,  
europarlamentarul cere ca 
statele membre sa dezvolte o 
baza legala unitara impotriva 
falsificarii kilometrajului si 
totodata, sa dezvolte o baza 
digitala de date a vehiculelor, 
la nivel european, care sa 
garanteze schimbul de 
informat i i  rapid pr iv ind 
istoricul autoturismelor.

O alta solicitare se refera la 
inregistrarea digitala a datelor 
vehiculelor, fara documente 
printate asa cum se face 
astazi, astfel incat soferul sa 
nu mai aiba obligatia de a 
p r e z e n t a  c e r t i f i c a t u l  
autoturismului in format fizic, 
starea masinii putandu-se 
veri f ica folosind datele 
electronice, pentru a preveni 
fraudele prin falsificarea 
documentatiei.

V lad Gheorghe este 
raportor alternativ din partea 
grupului Renew Europe, iar 
amendamentele au fost 
adoptate in cadrul Comisiei 
de Transport si Turism. 
Masurile propuse urmeaza sa 
f i e  v o t a t e  i n  p l e n u l  
Parlamentului European.

"Putem sa folosim cele mai 
avansate solutii din punct de 
vedere tehnologic si digital 
pentru a asigura siguranta 

circulat iei pe drumuri le 
publice. In 2019, aproape 
23.000 de europeni au murit, 
in timp ce 135.000 au fost 
grav raniti in accidente rutiere 
in statele membre. Romania 
este, din pacate, pe primele 
locuri la numarul de victime pe 
sosele si e de datoria noastra 
sa gasim caile pentru a 
schimba aceste statistici care 
se traduc in adevarate drame 
pentru familii intregi. Masurile 

propuse au rolul de a 
reduce numarul de 
vieti pierdute. Nu 
p u t e m  t o l e r a  
f a l s i f i c a r e a  
kilometrajului cand 
stim ca astfel de 
actiuni pun in pericol 
s i g u r a n t a  
cetatenilor. Ca sa nu 
m a i  v o r b i m  d e  
paguba la n ivel  
financiar, pentru ca 
practic cumparatorul 

plateste pentru ceva ce i se 
promite, dar nu i se livreaza", 
a explicat Vlad Gheorghe, 
potrivit sursei citate.

Europarlamentarul USR 
PLUS mai spune ca, potrivit 
estimarilor, intre 5% si 12% 
din masinile vechi vandute in 
statele UE si intre 30% si 50% 
dintre cele exportate pe 
teritoriul UE au kilometrajul 
dat inapoi.

Șapte bărbaţi din Teleorman au fost reţinuţi
 pentru furt calificat

Pamfletul din nou

Pristanda și Covidul

Liber la... mărțișoare
Modificarea kilometrajului mașinii ar putea

 deveni infracțiune în UE
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Premierul Florin Cîţu a 
declarat, joi, că în cadrul 
P l a n u l u i  N a ţ i o n a l  d e  
Redresare şi Rezilienţă trebuie 
să se regăsească programe de 
sus ţ inere  a  IMM-ur i lo r,  
adăugând că va avea grijă să 
fie alocate sume pentru acest 
sector.

"Am prelungit măsurile de 
succes - IMM Invest şi apare 
un hibrid, un frate mai mic, 
Agro Invest, pentru sectorul 
agricol, un fel de IMM Invest 
pentru agricultură. Bineînţeles, 
programul a fost îmbunătăţit. 
Vom vedea anul acesta cât va 
putea merge, până când vom 
putea merge, dar vă spun că 
vor fi şi alte programe care să 
susţină IMM-urile şi aici este 
rolul PNRR. În PNRR trebuie 
să fie programe care să susţină 
acest sector şi voi avea grijă ca 
să fie sume alocate în PNRR. 
IMM Invest, am spus deja, 
merge mai departe", a explicat 
Cîţu, la o dezbatere organizată 
de Consiliul Naţional pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

El a precizat că programul 
privind Măsura 3 pentru IMM-
uri ar urma să sufere modificări 
pentru a f i  îmbunătăţi t ,  
adăugând că o soluţie pe 
termen scurt ar putea fi 

eliminarea proiectelor care 
sunt legate de imobiliar.

"Celelalte programe, cele 
trei, şi, în special, Măsura 3, 
unde au fost câteva probleme, 
cred că aici a fost o interpretare 
mai largă a ceea ce noi am 
spus în acea măsură. Când am 
vorbit de spaţii de producţie, nu 
se gândea nimeni la imobiliare, 
asta e interpretarea noastră. 
(...) E posibil ca o soluţie, pe 
care să o avem pe termen 
scurt, este să eliminăm acele 
proiecte din Măsura 3 care 
sunt legate de imobiliar şi să 
pu tem să mergem mai  
departe. Este o discuţie pe 
care o să am cu ministrul 
Economiei. Ar fi păcat să nu 
mergem cu această măsură 
mai departe şi, repet, toată 
problema a apărut la modul (...) 
în care a fost interpretată 
ordonanţa de urgenţă. Noi 
v o r b e a m  d e  s p a ţ i i  d e  
producţie, dar producţie, e 
adevărat, are un sens mai larg, 
depinde cine îl interpretează şi 
cum îl interpretează. Deci, 
acolo, încercăm să găsim o 
soluţie cât mai rapid ca să 
meargă programul. Plăţile 
pentru toate celelalte vor 
începe în momentul în care va 
fi aprobat bugetul. Sper ca 

săptămâna viitoare să fie 
aprobat bugetul şi vom reveni 
la normal cu celelalte plăţi", a 
afirmat Florin Cîţu.

Şe fu l  Execu t i vu lu i  a  
menţionat, totodată, că se 
cau tă  so lu ţ i i  ş i  pen t ru  
programul de susţinere a 
expo r t u r i l o r  r omâneş t i ,  
gest ionat  de Min is teru l  
Economiei, una dintre variante 
fiind alocarea unor credite de 
angajament.

"Programul de export, am 
văzut discuţii în spaţiul public. 
Aici o să vorbesc cu ministrul 
Economiei să vedem cum 
găsim o soluţie. Este posibil să 
fie alocate, poate, credite de 
angajament în prima fază, 
până în vară. Dacă vor exista 
astfel de proiecte, ele vor putea 
fi contractate şi apoi finanţate, 
dar vom umbla şi la filtru. Poate 
că la modul în care au fost 
făcute aceste târguri, expoziţii, 
trebuie puţin modificat filtrul, să 
ne asigurăm că sunt targhetate 
şi că banii nu sunt cheltuiţi 
degeaba. Vrem să susţinem 
antreprenoriatul român să 
meargă să exporte, dar noi să 
ne asigurăm că pentru asta 
sunt folosiţi banii", a indicat 
Cîţu.

În cadrul ședinței de Senat din 24 februarie, 

senatorul PSD, Dănuț Cristescu, l-a interpelat pe Adrian 

Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, tema 

acestei interpelări fiind continuarea programului 

Tomata, pentru sprijinirea legumicultorilor.

”Prin acest program, legumicultorii sunt susținuți să 

cultive tomate în spaţii protejate, sere sau solarii, 

astfel încât să asigure necesarul de consum intern din 

producţia autohtonă. În cadrul programului Tomata, 

fiecare legumicultor care cultivă suprafața minimă de 

1000 metri pătrați în sere și solarii și valorifică o  

producție de minim două kilograme de roșii obținute pe 

metrul pătrat de solar primește de la stat, sub forma 

ajutorului de minimis, suma de 3.000 euro. Închiderea 

programului Tomata va duce la diminuarea producției 

locale de roșii timpurii la jumătate și va favoriza 

importul din țările care au subvenții”, a afirmat Dănuț 

Cristescu.

Acesta a mai atras atenția ministrului Agriculturii, că 

prin înlocuirea programului Tomata cu un alt program 

denumit ”Legume în spații protejate”, conform 

declarațiilor lui Adrian Oros din luna ianuarie 2021, se 

acoperă o sferă mai mare de cultivatori de legume, însă 

suma va trebui împărțită, deci cultivatorii vor primi mai 

puțini bani.

Lansat în 2017 sub guvernarea Partidului Social 

Democrat, Programul ”Tomata”, prin care statul acordă 

un stimulent financiar producătorilor agricoli, 

cultivatori detomate în spaţii protejate, s-a dovedit un 

real succes, numărul beneficiarilor depășind 17 000 la 

nivel național, atât datorită creşterii interesului 

cultivatorilor pentru această cultură, cât şi datorită 

interesului tot mai mare al consumatorilor pentru 

tomatele proaspete autohtone.

Județul Teleorman se numără printre județele cu cel 

mai mare număr de beneficiari, peste 600 de 

legumicultori teleormăneni obținând sprijinul financiar 

pentru cultivarea tomatelor.

Ioan DUMITRESCU

Irina Alexe a fost numită în funcţia de secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului 
Florin Cîţu publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Printr-o altă decizie a premierului, Norocel-Pompiliu Stroe 
a fost eliberat din funcţia de secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Interne.

Tot joi, şeful Executivului i-a numit pe Mihai Paşca şi 
George Bogdan Ilea în funcţia de secretar de stat la Ministerul 
Justiţiei şi a eliberat-o din funcţia de secretar de stat la acelaşi 
minister pe Lidia Barac.

Noi secretari de stat la 
Interne şi Justiţie

Susținere pentru 

continuarea programului

 Tomata

Consilierul prezidential Andrei Muraru va fi 
noul ambasador al Romaniei in SUA, au 
declarat surse politice. Muraru il va inlocui pe 
George Maior, care va pleca la post la 
ambasada Romaniei din Iordania.

Andrei Muraru este consilier prezidential la 
Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si 
Societatea Civila. A fost numit in aceasta 
functie in decembrie 2014.

Nascut in 1982, este absolvent al Facultatii 
de Istorie (2005), licentiat al programului de 
master "Romanii si Europa" (2007) si doctor in 
Istorie (2011) al Universitatii "Alexandru Ioan 
Cuza" din Iasi.

A lucrat in cadrul Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului si Memoria Exilului 
Romanesc (IICCMER) inca de la infiintare 
(2006), ocupand diferite pozitii, de la expert-
cercetator la presedinte executiv (2012-2014). 
In perioada 2006-2009, a fost consilier la 

Cancelaria Primului-ministru si consilier al 
directorului general al Arhivelor Nationale ale 
Romaniei. A fost membru al Consiliului de 
Administratie al Societatii Romane de 
Televiziune (2014). In intervalul iulie-decembrie 
2014, a fost consilier personal al presedintelui 
Partidului National Liberal, Klaus Iohannis.

Andrei Muraru este lector universitar in 
cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si 
Administrative (Departamentul de Relatii 
Internationale si Integrare Europeana) si 
cercetator stiintific III la Institutul National 
pentru Studierea Holocaustului din Romania 
"Elie Wiesel".

A fost decorat de Regele Mihai pentru 
contributia adusa la cunoasterea istoriei 
monarhiei din Romania cu medalia "Regele 
Mihai I pentru loialitate" (2008) si pentru 
activitatea in fruntea IICCMER cu Ordinul 
"Coroana Romaniei" in grad de Ofiter (2015).

Preşedintele Partidului 
Social Democrat, Marcel 
Ciolacu, a avut, joi, o întâlnire 
c u  r e p r e z e n t a n ţ i  a i  
o r g a n i z a ţ i i l o r  
n e g u v e r n a m e n t a l e  d i n  
domeniul protecţiei mediului, în 
cadrul căreia s-a discutat 
despre proiectele legislative pe 
care parlamentarii şi primarii 
PSD le pot susţine în contextul 
'GreenDeal' şi al Planului 
Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă.

Potrivit unui comunicat al 

PSD, în cadrul discuţiilor, 
liderul social-democraţilor a 
afirmat că parlamentarii PSD 
vor susţine adoptarea "cât mai 
rapidă" în Parlament "a 
proiectului care reglementează 
ar i i le naturale protejate 
urbane", dar şi "iniţiativa care 
asigură o mai bună protecţie şi 
administrare a spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor".

Sursa citată precizează că 
Greenpeace, ActiveWatch, 
Asociaţia Peisagiştilor din 
România şi Asociaţia pentru o 

S o c i e t a t e  O r g a n i z a t ă  
Sustenabil (SOS) au proiecte 
care îmbunătăţesc legislaţia 
din România, care facilitează 
a c c e s u l  c e t ă ţ e n i l o r  l a  
informaţiile de mediu, dar şi 
campanii precum cea de 
r e f a c e r e  a  p e r d e l e l o r  
forestiere.

Discuţia a avut loc în 
contextul reorientării PSD 
înspre o relaţie de dialog şi 
colaborare cu organizaţiile 
neguvernamentale, se mai 
spune în comunicat.

Cîţu: În PNRR trebuie să fie programe
 care să susţină IMM-urile; voi avea 

grijă să se aloce sume

Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi noul
 ambasador al României în SUA

Ciolacu a discutat cu reprezentanţi 
ai ONG-urile de mediu despre susţinerea în

 Parlament a unor proiecte



(urmare  din  pagina  1)
"Am prelungit măsurile de succes din IMM 

Invest şi (în acest an, n. red.) apare un hibrid, un 
frate mai mic, Agro-Invest, pentru sectorul 
agricol, un fel de IMM Invest pentru agricultură. 
Bineînţeles, programul a fost îmbunătăţit. Vom 
vedea anul acesta cât va putea merge, până 
când vom putea merge, dar vă spun că vor fi şi 
alte programe care să susţină IMM-urile şi aici 
este rolul PNRR – Programul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă. Trebuie să fie 
programe care să susţină acest sector şi voi 
avea grijă ca să fie sume alocate în PNRR”, a 
precizat premierul Cîţu, la o dezbatere 
organizată de Consiliul Naţional pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, citat de Agerpres.

Prin acest program, este pus la dispoziția 
fermierilor un plafon de garanții de stat de 1 
miliard lei în vederea accesării de credite 
pentru capital de lucru și pentru investiții.

Potrivit Programului de guvernare (PNL) 

2020-2024, Programul Agro-Invest va fi 
asemănător cu IMM Invest, dar dedicat în 
exclusivitate sectorului agricol.

Banii sunt pentru :
- Garanții la împrumuturi cu dobândă 

garantată 100%;
- Subvenționarea dobânzilor (≈8 luni+).
 Perioada de rambursare a creditelor 

accesate de fermieri este de până la 10 ani.
După cum se precizează în programul Agro-

Invest, bugetul alocat va fi utilizat pentru 
garanții de stat la accesarea de credite, în 
vederea dezvoltării de:

- Depozite de legume-fructe (pentru 
cooperative);

- Silozuri;
- Retehnologizarea unităților din industria 

alimentară;
- Achiziție de terenuri agricole. 

George ZAVERA

(urmare  diin  pagina  1)
- De asemenea, au fost 

aprobate ajutoarele naționale 
tranzitorii ce vor fi acordate în 
sectorul vegetal și zootehnic. 

Au fost stabilite condițiile 
specifice de accesare a 
măsurilor compensatorii din 
Programul  Naț iona l  de  
Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
derulate prin APIA, respectiv 
pentru măsurile : M10 - 
agromediu și climă, M11- 
agricultură ecologică și M13 - 

plăți pentru fermierii care se 
confruntă cu constrîngeri 
n a t u r a l e  s a u  c u  a l t e  
constrângeri specifice.

Ordonanța de Urgență se 
mai referă la :

- stabilirea beneficiarilor și 
a condițiilor care trebuie 
îndeplinite pentru acordarea 
plăților în cazul fiecărei 
scheme de ajutor / sprijin;

- aprobarea măsurilor 
pentru care se instituie 
instrumente de garantare;

- specificarea cazurilor de 
forță majoră și a modului de 
notificare a APIA;

- reglementarea modului de 
a s i g u r a r e  î n  b u g e t u l  
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale a sumelor 
necesare plăților directe și 
a j u t o a r e l o r  n a ț i o n a l e  
tranzitor i i ,  precum și a 
condițiilor de efectuare a 
plăților către femieri și ceilalți 
beneficiari.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Mărțișorul este simbolul primăverii, fiind element de 
patrimoniu cultural imaterial, înscris de UNESCO în anul 
2017 în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural 
Imaterial al Umanităţii în urma candidaturii unui dosar 
multinaţional (Cultural Practices Associated to the 1st of 
March- România, Bulgaria, Macedonia, Republica 
Moldova).

Mărţişorul reprezintă un vechi obicei răspândit pe tot 
teritoriul României, practicat şi în alte zone sud-est 
europene. Iniţial, şnurul împletit, un fir roşu şi unul alb, era 
confecţionat de femei şi oferit în familie şi în comunitate, 
dăruit în principal persoanelor de sex feminin. Astăzi este 
dăruit de bunici, părinţi și naşi copiilor pentru a fi sănătoşi, 
de flăcăi fetelor pentru a fi frumoase şi drăgăstoase, de 
bărbaţi femeilor, de copii mamelor, bunicilor, rudelor, de 
fete şi femei altor fete şi femei. În unele zone din Moldova şi 
Transilvania este dăruit şi bărbaţilor.

Sunt multe legende legate de această sărbătoare care 
marchează începutul primăverii, dar cea mai frumoasă 
(deși tristă) este aceea care spune că Soarele a coborât pe 
Pământ în chip de fată preafrumoasă, însă un zmeu a 
furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat 
să cânte, copiii au uitat să se joace, lumea întreagă fiind 
mâhnită. Văzând acestea, un tânăr curajos a pornit spre 
palatul zmeului să elibereze Soarele. A căutat palatul un an 
întreg, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. 
Tânărul a învins creatura și a eliberat Soarele, care s-a 
ridicat înapoi pe Cer și iarăși a luminat întregul pământ.

A venit primăvara, oamenii și-au recăpătat veselia, dar 
tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele 
pe care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până 
când l-a lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în care 
zăpada s-a topit, au răsărit ghioceii, vestitori ai primăverii.

Se zice că de atunci lumea cinstește memoria tânărului 
curajos legând cu o ață două flori: una albă, alta roșie.

Culoarea roșie simbolizează dragostea pentru frumos 
și amintește de curajul tânărului, iar cea albă simbolizează 
ghiocelul, prima floare a primăverii.

O altă legendă, care circulă în Moldova de peste Prut 
spune că în prima zi a lunii martie, suava Primăvară a ieșit 
la marginea pădurii și a observat într-o poiană, într-o tufă 
de porumbari (arbust sălbatic, înalt de 1–3 m, din familia 
rozaceelor cu ramuri spinoase, cu flori albe și cu fructe 
sferice de culoare neagră-vineție), de sub zăpadă, că 
răsare un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început să 
dea la o parte zăpada și să rupă ramurile cu spini. Văzând-
o ce face, Iarna s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să 
distrugă floarea, care a înghețat. Primăvara a acoperit 
ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza 
mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge 
fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să reînvie. În 
acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărțișorului 
simbolizează sângele ei roșu pe zăpada albă.

Originile mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar 
prezența sa atât la români, cât și la bulgari (sub numele de 
Martenița) este considerată ca fiind datorată substratului 
comun traco-dacic, anterior romanizării și slavizării. 

Cercetări arheologice efectuate în România, la Schela 
Cladovei, au scos la iveală amulete asemănătoare cu 
mărțișorul, datând de acum cca. 8.000 ani. Amuletele 
formate din pietricele vopsite în alb și roșu erau purtate la 
gât. 

Documentar, mărțișorul a fost atestat pentru prima oară 
într-o lucrare de-a lui Iodache Golescu (Gheorghe 
Golescu, cunoscut și ca Iordache Golescu, 1768-1848; a 
fost un boier, cărturar și om de stat român, fiul marelui ban 
Radu Golescu și al Zoiței, N. Florescu, fiind fratele mai 
mare a lui Dinicu Golescu. Marele ban Radu Golescu a 
avut trei fii: Nicolae, căruia i se zicea Nae sau Deli-aga, 
Iordache și Dinicu, precum și o fiică Ana). 

În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, 
după care este prins de ramurile unui pom fructifer, pentru 
a aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă 
cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de 
pom, aceasta se va împlini imediat.

La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor 
României și Moldovei, pomii sunt împodobiți de 
mărțișoare.

Mărțișorul, simbolul primăverii, să ne aducă bucurie în 
suflete!

Să avem o primăvară frumoasă!
Cornelia RĂDULESCU

Prin Ordonanță de Urgență 

Guvernul a aprobat schemele de plăți 
pentru fermieri în anii 2021-2022 

Un miliard de lei, sub formă 
de garanții de stat, pentru fermieri, prin 

programul Agroinvest !   

La 25 februarie 1834 s-a 
născut, la Roșiorii de Vede, 
Alexandru Depărățeanu.

P o e t ,  d r a m a t u r g ,  
traducător și politician român 
Alexandru Depărățeanu a fost 
fiul lui Petrache Depărățeanu 
și nepotul boierului Sandu 
Depărățeanu.

Copilăria și-a petrecut-o la 
moșia tatălui său din satul 
D e p a r a ț i ,  d i n  j u d e ț u l  
Teleorman.

A  u r m a t  ș c o a l a  
elementară din Roșiorii de 
Vede, avându-l ca dascăl pe 
ardeleanul Vasile Urzescu, 
apoi Liceul „Sf. Sava” din 
București, care era singura 
școală secundară la acea 
vreme.

Î n  1 8 5 6  A l e x a n d r u  
Depărățeanu a plecat la 
Paris, unde a stat trei ani, 
scriind cele mai multe dintre 
poeziile sale. A călătorit în 
Spania, Italia și Germania, 
apoi s-a întors în țară la 
începutul anului 1859, la 
Roșiorii de Vede, însă fără 
vreun titlu universitar.

Implicându-se în viața 
politică, a ocupat în 1860 
postul de subprefect al plășii 

Teleorman, în 1861 pe cel de 
subpre fec t  a l  județu lu i  
Teleorman, iar în urma 
alegerilor din 1864 a fost ales 
deputat al Camerei Legislative 
de către țăranii din județ.

La 11 ianuarie 1865, la 
numai câteva luni de la 
alegerea lui ca deputat de 
Teleorman, a murit subit, fiind 
înmormântat în curtea bisericii 
d i n  D e p a r a ț i ,  j u d e ț u l  
Teleorman.

De la el ne-au rămas 
volumele de versuri „Doruri si 
amoruri” și „Ciocoii vechi și 
ciocoii noi”, publicate în 1861, 
drama în 5 acte și în versuri, 
intitulată „Grigore Vodă, 
domnul Moldovei”, publicată 
în 1864, precum și alte poezii 
tipărite postum.

Alexandru Depărățeanu 
este cunoscut astăzi mai ales 
prin poezia postumă „Vara la 
țară” pe care o parodiază, cu 
t a l e n t u l  s ă u ,  G e o r g e  
Topârceanu în poezia cu 
același titlu, parodie după 
care Mircea Baniciu scoate o 
melodie în 1981:

„Locuința mea de vară
E la țară:
Acolo eu voi să mor
Ca un fluture pe floare
Beat de soare
De parfum și de amor.
Acolo e fericirea
Și iubirea
Traiului patriarhal;

Viața ce aci s-ascunde
Curge-n unde,
C u r g e - n  u n d e  d e  

cristal!(...)”
Sursa și sursa foto: Muzeul 

Județean Teleorman
Cornelia Rădulescu

Mărțișorul,
 simbolul primăverii

Repere teleormănene:

  Alexandru Depărățeanu
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



Sorin Cimpeanu, ministrul 
Educatiei, a declarat, joi seara, 
ca programa pentru examenele 
nationale va trebui sa fie 
adaptata specificului acestui an 

iar stacheta "trebuie coborata 
inteligent".

"Programa de examen este 
adaptata specificului acestui an. 
Daca nu recunoastem ca acest 
an a fost altfel decat ceilalti ani, 
inseamna ca negam realitatea. 
Am pastrat datele de examen, 
am pastrat prezenta fizica la 
examen, nu putem sa le cerem 

elevilor sa fie verificati ca si cum 
procesul de predare-invatare n-
ar fi suferit nicio influenta pe 
parcursul pandemiei.

Deci aceasta stacheta, o 

spun cu subiect si predicat, 
trebuie coborata inteligent in 
acest an. Partea de adaptare a 
materiei de examen s-a facut de 
catre colective de specialisti, s-a 
evitat extragerea unei anumite 
portiuni, ultimele doua luni, 
ultimele cinci luni, sase luni, si s-
a incercat extragerea unor 
notiuni care au fost considerate 

cu un grad de relevanta mai 
scazut", a declarat Sorin 
Cimpeanu, intr-o emisiune la 
Digi 24.

El s-a referit si la programa 
de examene in general, care ar 
trebui adaptata pentru a tine 
cont de nevoile de educatie ale 
elevilor si de intentiile pe care le 
au in urmarea invatamantului 
universitar.

Ministrul Educatiei spune ca 
examenele nationale vor fi 
modificate daca nu se poate 
reveni la invatamantul clasic

"Ar trebui sa fie mult mai 
flexibila aceasta programa, 
pentru a putea fi adaptata 
aspiratiilor fiecarui elev. (...) Sa 
eliminam aceasta ipocrizie, cei 
care stiu ca vor da examen de 
admitere in universitati din tara 
sau din strainatate la anumite 
materii se vor concentra pe 
acele materii. Sa ii lasam sa 
atinga performanta pe acele 
materii, adica sa avem un 
curriculum mai flexibil, la asta 
lucram acum", a afirmat Sorin 
Cimpeanu.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

NOSTALGICĂ

Uneori stelele calcă

în inima mea, iubito,

așa cu tălpile reci

calcă aprins pe jarul

nopților cu lună plină,

mă măsoară din

cap până în picioare

când tac poeme peste

statornice file...

SFÂRȘIT

Poezia mea

îți va mărturisi în

fiecare zi că te iubesc…

Vei simți uneori

că m-ai iubit și tu

fără să știi, într-un fel de ieri,

apoi într-un fel de mâine –

fără să recunoști lacrima

toamnei…

Te rog,

nu-mi mai căuta umbra

inimii…

Este prea lovită

să mai simtă durere…

TRAGEDIA VIEȚII

Zâmbetul tău îmi

lumina singurătatea, iubito,

aflarea ta îmi încălzea sufletul…

Mi-aș fi dorit să-ți fiu drumul

împletit din senin,

acea potecă ce se numește dragoste…

Trăim însă tragedia vieții, iubito,

începând de la Romeo și Julieta

până în zilele noastre…

ACUTĂ

Te iubesc dintotdeauna,

din răsărit până la apus

trăiesc o iubire divină

ce-mi topește neliniștea,

trăiesc totul în focul

ce arde în pieptul meu,

te iubesc, poate să o știe

oricine, de la flori până

dincolo de stele

                                        Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – 
Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP) îi solicită 
premierului Florin Cîțu, într-o scrisoare deschisă, 
să aloce educației 10% din suma totală de 30,5 
miliarde euro din fondurile Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR). “Intenția de 
alocare a 3%, sau maximum 6% (…) este 
insuficientă pentru necesitățile educației”, arată 
FNAP.

Aceasta arată că o alocare de 10% ar echivala 
cu un plus de 0,2% din PIB, anual: “Plusul nu este 
foarte mare, dar poate ajuta la modul real sistemul 
educaţional, dacă acești bani merg către 
digitalizarea sistemului, programe adaptate, 
laboratoare, școli “verzi” și alte componente ce țin 
de logistică școlară”, afirmă FNAP-IP.

Potrivit organizației, “educaţia nu reprezintă o 
cheltuială, o povară pentru bugetul statului, ci o 
investiţie pe termen lung, constantă, care se 

regăseşte în fiecare dintre cei 6 piloni principali 
care stau la baza PNRR”, se arată în scrisoare.

Cu o aromă pe care fie o 
iubeşti, fie... înveţi să o 
iubeşti, scorţişoara este un 
condiment des utilizat, mai 
ales în timpul sărbătorilor de 
iarnă, atât în deserturi, cât şi 
în mâncăruri sărate sau în vin 
fiert. Sub formă de ceai, 
scorţişoara este utilă în răceli, 
reglează glicemia şi reduce 
durerile menstruale.

Condiment obţinut din 
ramurile arborelui cu acelaşi 
nume, scorţişoara este de 
două tipuri: cea considerată 
„reală“ (cinammonum verum), 
care provine din Caraibe, 
America de Sud şi sud-estul 
Asiei şi cassia (scorţişoara din 
China). Ambele sunt utile 
pentru a prepara un ceai cu 
beneficii dovedite pentru 

sănătate.
Combate radicalii liberi, 

Unul dintre condimentele cele 
mai bogate în atioxidanţi, 
alături de cuişoare şi oregano, 
s c o r ţ i ş o a r a  c r e ş t e  
capacitatea organismului de a 
lupta împotriva radicalilor 
l i b e r i  ( m o l e c u l e  c a r e  
d ă u n e a z ă  c o r p u l u i  ş i  
c o n t r i b u i e  l a  a p a r i ţ i a  
diabetului, a cancerului etc.). 
Bea un ceai pe zi şi corpul îţi 
va mulţumi!

Reglează zahărul din 
sânge. Datorită acţiunii 
asemănătoare cu a insulinei, 
scorţişoara contribuie la 
scăderea rezistenţei la acest 
hormon şi deci la reglarea 
glicemiei, ceea ce o face utilă 
în alimentaţia persoanelor 

diabetice. De asemenea, 
anumite cercetări au arătat că 
scorţişoara poate ajuta la 
d e s c o m p u n e r e a  
carbohidraţilor în intestine, 
ceea ce previne creşterea 
glicemiei după masă.

Tratează durerile de gât. În 
sezonul rece ne confruntăm 
adesea cu dureri de gât şi 
congestii nazale, dar ceaiul de 
scoţişoară ne vine în ajutor. 
D a t o r i t ă  p r o p r i e t ă ţ i l o r  
antibacteriene, scorţişoara 
contr ibuie la anihi larea 
germenilor, uşurând durerile 
de gât, iar aroma sa uşor 
î n ţ e p ă t o a r e  d e s f u n d ă  
sinusurile. În plus, ceaiul de 
scorţişoară are grijă de 
sănătatea gingiilor şi previne 
cariile.

Calmează durerile de 
s t o m a c .  Î n  p e r i o a d a  
sărbătorilor, se întâmplă să 
mâncăm mai mult decât de 
obicei, ceea ce ne poate 
aduce o indigestie. Pentru a 
scăpa de această neplăcere, 
putem să apelăm la un ceai 
cald de scoţişoară, care va 
linişti crampele şi durerile de 
cap. Catehina din compoziţia 
s c o r ţ i ş o a r e i  a j u t ă  l a  
îndepărtarea disconfortului 
stomacal şi la normalizarea 
digestiei în caz de tulburări 
p r e c u m  d i a r e e a  s a u  
constipaţia.

U ş u r e a z ă  d u r e r i l e  
menst rua le .  Cea iu l  de  
scorţişoară este una dintre 
metodele naturale indicate 
pentru a calma durerile 

menstruale. Două studii au 
a r ă t a t  c ă  s c o r ţ i ş o a r a  
administrată în primele 3 zile 
ale ciclului menstrual reduce 
semnificativ durerile. De 
asemenea, s-au constatat 
efecte pozitive şi asupra 
senzaţiei de greaţă asociată 
cu această perioadă.

Are efect antiinflamator. 
Inflamaţia cronică, provocată 
d e  s t r e s ,  a l i m e n t a ţ i e  
d e z e c h i l i b r a t ă ,  l i p s a  
somnului, diverse toxine sau 
bacterii, poate avea efecte 
grave asupra organismului. 
Ceaiul de scorţişoară are 
proprietăţi antiinflamatoare 
care îl fac o alegere bună 
pentru a combate efectele 
nocive ale acestei probleme 
de sănătate.

Ministrul Educației, despre examenele naționale
 în pandemie: Ștacheta trebuie coborâtă

 inteligent în acest an

Educația să primească 10% din Planul Național
 de Redresare și Reziliență, cere Federația părinților

 într-o scrisoare adresată premierului 

Beneficiile importante ale ceaiului de scorţişoară
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Spectatorii vor fi autorizati sa asiste la parcursul flacarii 
olimpice, al carei periplu prin Japonia va debuta luna viitoare, 
dar aclamatiile vor fi strict interzise, au anuntat, joi, 
organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, citati de AFP, 
conform agerpres.ro.

Stafeta tortei olimpice a fost anulata cu cateva zile inaintea 
lansarii de anul trecut, cand Japonia si responsabilii olimpici 
au luat decizia fara precedent de a amana cu un an Jocurile de 
la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus.

In ciuda ingrijorarilor persistente pentru Jocuri in aceasta 
vara, organizatorii afirma ca evenimentul ar putea avea loc si 
ca stafeta flacarii va fi lansata conform programului stabilit, pe 
25 martie.

Totodata, "situatia privind infectarile variaza de la o regiune 
la alta, iar noi va trebui sa tinem cont, si va fi foarte important 
sa avem o supraveghere atenta", a declarat presedintele 
Comitetului de organizare Tokyo-2020, Seiko Hashimoto.

"Vrem sa avem intelegerea oamenilor din fiecare regiune si 
sa conectam intreaga tara sub conceptul stafetei flacarii 
'Speranta ne lumineaza calea'", a mai spus fosta sportiva 
Seiko Hashimoto, numita recent in functie in locul lui Yoshiro 
Mori, care a demisionat in urma scandalului generat de 
afirmatiile sale sexiste.

Stafeta isi va incepe periplul la Fukushima, pentru a 
sublinia rolul Tokyo-2020 in organizarea "Jocurilor Olimpice 
ale reconstructiei", in semn de omagiu pentru eforturile de 
refacere a zonei dupa zece ani de la seismul, tsunamiul si 
catastrofa nucleara din 2011, din nord-estul Japoniei.

Dar stafeta va fi un eveniment mult mai sobru decat de 
obicei. Spectatorii vor fi autorizati sa asiste la trecerea flacarii, 
dar vor fi obligati sa poarte masca, sa evite multimile si sa 
asiste doar pe anumite segmente ale stafetei, aproape de 
locurile de domiciliu.

"Ei vor putea sustine acest eveniment prin aplauze sau 
folosind diverse materiale, dar nu vor avea voie sa strige sau 
sa aclame, respectand in acelasi timp distantarea sociala", a 
adaugat Seiko Hashimoto.

Prezenta pe anumite portiuni de traseu se va face doar pe 
baza de rezervare, iar informatiile privind purtatorii tortei 
olimpice nu vor fi comunicate decat in ultimul minut, se mai 
arata in directive.

"Noi nu vrem sa descurajam oamenii, dar vrem sa se evite 
zonele aglomerate", a declarat Teruhiko Okada, directorul 
executiv al biroului flacarii olimpice.

Purtatorii flacarii vor putea insa alerga fara masca, dar cu 
conditia de a pastra o distanta suficienta fata de altii. 
Participantii la stafeta si personalul implicat vor fi obligati sa 
aiba un dosar medical curat in cele doua saptamani care 
preced participarea lor si vor fi indemnati sa evite activitatile de 
risc, in special sa ia masa la restaurant sau sa mearga in locuri 
aglomerate.

Organizatorii mai precizeaza ca stafeta nu va fi oprita 
automat daca un participant este depistat pozitiv. "Politica de 
baza" va fi de a continua, cu exceptia unei infectari in masa.

Aproximativ 300 de alergatori straini trebuiau sa participe 
la stafeta de anul trecut, dar organizatorii au declarat ca va fi 
"foarte dificil" sa vina anul acesta, intrucat frontierele Japoniei 
sunt inchise pentru majoritatea strainilor in contextul masurilor 
sanitare.

Stafeta urmeaza sa treaca prin 47 de departamente din 
Japonia, dar unele s-au opus. Tatsuya Maruyama, 
guvernatorul departamentului mai putin aglomerat din 
Shimane (vestul Japoniei), a avertizat ca ar putea anula 
evenimentul daca situatia coronavirusului nu se amelioreaza.

Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in perioada 
23 iulie-8 august.

Am un respect deosebit pentru pisici. Mi-am dus pisica in 

alt oras, am lasat-o la groapa de gunoi, printre boschetari, 

fara nici o posibilitate de supravietuire. Dar s-a intors 

acasa. Fara urlete, fara amenintari, fara reclamatii la 

politie. Nu ca soacra-mea…

***

– Este adevarat ca femeile trăiesc mai mult decât 

bărbații?

– Nu toate. Numai văduvele.

***

Sotul si sotia se uitau atent in Fantana Dorintelor… 

Deodata sotia aluneca si cade in fantana. El se da inapoi 

inmarmurit si exclama: Nu pot sa cred ca functioneaza!

Pastila de râs

Există perioade în care nopțile albe sunt 
inevitabile, fie că trebuie să termini lucrarea de 
disertație sau poate un membru al familiei a 
fost internat pe nepregătite în spital. Însă, ar 
trebui să fim conștienți de efectele extrem de 
dăunătoare pe care nopțile albe le pot avea 
asupra corpului și creierului.  

Oamenii de știință din Norvegia au analizat 
în detaliu posibilele consecințe ale nopților 
albe asupra sănătății, iar rezultatele sunt cu 
adevărat îngrijorătoare.

Studiul din 2015 a arătat schimbări 
„semnificative” în substanța albă din creier 
după o noapte albă, descoperind că „privarea 
de somn a fost asociată cu anizotropie 
fracţionată răspândită”. Schimbările au fost 
observate în tot creierul.

Cu alte cuvinte, aceasta este degradarea 
„rețelelor de legătură” din interiorul creierului, 
ceva ce ai fi simțit și tu dacă ai încercat să îți pui 
gândurile în ordine după o noapte albă.

Însă, nu este foarte clar cât de permanente 
au fost schimbările. Ar putea oare un somn 
lung în următoarea noapte să repare tot ce a 
fost stricat? De asemenea, mai trebuie aflat și 
dacă acești factori contribuie la schimbările din 
compoziția țesutului neuronal.

„Ipoteza mea este că efectele presupuse 
ale unui nopți albe asupra substanței albe sunt 
de termen scurt și pot fi inversate după câteva 
nopți cu somn normal”, a explicat Torbjørn 
Elvsåshagen, autor principal al studiului.

„Cu toate acestea, a fost teoretizat faptul că 
insuficiența cronică a somnului ar putea duce 
la schimbări pe termen lung în structura 
creierului. Aceste ipoteze încă trebuie 
clarificate”, a adăugat Elvsåshagen.

Doi dintre participanți nu au prezentat 
același tipar comportamental al creierului ca 
restul voluntarilor, ceea ce indică faptul că unii 
dintre noi ar putea avea corpuri mai protejate 
împotriva efectelor nopților albe, potrivit 
Science Alert.

Acesta a fost un studiu restrâns, așa că 
rezultatele trebuie interpretate cu precauție. 
Însă, mulți alți cercetători sunt interesați de 
aceeași ipoteză. A fost dovedit că lipsa de 
somn interferează cu genele și creierul, așa că 
este o problemă importantă. Spre exemplu, 
creierul va începe să se mănânce pe sine dacă 
nu primește îndeajuns de mult somn, au 
descoperit cercetătorii italieni în 2017.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 

Telefon: 0762/660.254.
***

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 0762/660.254

***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

R ă z v a n  P r i s a d a ,  
vicepreședintele Colegiului 
Farmaciștilor, a explicat la 
Digi24 că medicamentele 
r e t u r n a t e  d e  p a c i e n ț i ,  
nefolosite, sunt deșeuri foarte 
periculoase și trebuie tratate ca 
atare. În niciun caz nu trebuie 
aruncate în apele din circuitul 
potabil, așa cum s-a întâmplat 
la Tarnița. Problemele apar 
pentru că legislația este 
incompletă și neclară, a 
adăugat Prisada.

"Nu trebuie să le deversăm 
în apele din circuitul potabil, din 
păcate asta se întâmplă și nu 
numai la noi.

P r o b l e m a  e s t e  o  
reglementare total incompletă, 
care tot mai mult aruncă în 
c u r t e a  f a r m a c i i l o r  
responsabilitatea de a prelua 
de la populație astfel de 
deșeur i .  Nu  vorb im de  
medicamente, ele nu mai pot fi 
introduse în circuit, pentru că 
nu avem certitudinea a ce s-a 

întâmplat cu ele cât au fost în 
posesia pacientului - pot fi 
contaminate microbian, de cele 
mai multe ori sunt expirate.

Trebuie tratate ca deșeuri 
per iculoase",  a expl icat  
Prisada.

El a adăugat că există un 
ordin de ministru care însă nu 
detaliază procedura, cine ce 
face, care sunt pașii de urmat, 
cui predăm aceste deșeuri, 
cine plătește costurile.

"Aceste deșeuri nu pot fi 
depozitate la un loc cu cele 
menajere. Ele trebuie distruse 
prin incinerare.

Aceste deșeuri sunt parțial 
d e ș e u r i  p r o v e n i t e  d i n  

medicamente, dar conțin și 
deșeuri reciclabile acoperite de 
legislația în vigoare. De 
exemplu, sticla de sirop pentru 
copii, ambalajul exterior este 
carton, sticla poate fi din sticlă 
sau plastic, care sunt materiale 
reciclabile, trebuie introduse pe 
c i r c u i t u l  m a t e r i a l e l o r  
reciclabile, separat de partea 
de deșeu medicamentos", a 
adăugat el.

Pe malul lacului Tarnița au 
fost găsite zeci de cutii cu 
m e d i c a m e n t e  e x p i r a t e .  
Aprovizionarea orașului Cluj cu 
apă a fost imediat oprită iar în 
cauză a fost deschis un dosar 
penal pentru infectarea apei.

Specialiștii de la Apele 
Române au strâns nouă saci 
d e  a n t i c o n c e p ț i o n a l e ,  
an t ib io t i ce  ș i  v i tamine ,  
medicamente care au fost 
inițial lăsate în cutii la marginea 
drumului, iar cei mai probabil, 
vântul le-a dus pe malul lacului, 
dar și în apă.

Ce se întâmplă în creier și corp atunci
 când facem nopți albe

Ce facem cu 
medicamentele nefolosite sau expirate

Ștafeta flăcării olimpice va 
avea loc fără "strigăte"



1711: S-a născut Constantin 

Mavrocordat, domnitor al Țării 

Românești și al Moldovei (d. 

1769).

1887:  A  mur i t  A lexandr  

Porfirievici Borodin, compozitor 

rus (n. 1833).

1902 :  S - a  n ă s c u t  J o h n  

Steinbeck, scriitor american, 

laureat al Premiului Nobel (d. 1968).

1903: S-a născut Ion Irimescu, 

sculptor român, membru al 

Academiei Române (d. 2005).

1920: A murit Alexandru D. Xenopol, economist, filosof, 

istoric, scriitor român (n. 1847).

1932: S-a născut Elisabeth Taylor, actriță americană (d. 

2011).

1938: A fost promulgată noua Constituție a României, prin 

care se introducea dictatura regală a lui Carol al II–lea și 

sfârșitul regimului parlamentar.

1940: Biochimiștii americani Martin Kamen și Sam Ruben 

descoperă izotopul carbon-14.

1990: A murit Alexandru Rosetti, lingvist și filolog român, 

membru al Academiei Române (n. 1895).

1991: A murit Dimitrie Mangeron, matematician român, 

membru corespondent al Academiei Române (n. 1906).
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08:00 Toate pânzele sus! 09:00 
Eu pot! 10:00 Vreau să fiu sănătos 
11:00 Levintza prezintă 11:30 1, 2, 3 
şi afli tot ce vrei! 12:00 Petmania  
13:00 Ediţie specială 13:15  Exclusiv 
în România 14:00 Telejurnal 14:30 
Ora regelui 15:30 Cooltura 16:00 
Lumea azi 16:30 Banii tăi 17:00 
C a n t e c  ş i  p o v e s t e  1 8 : 5 0  
Teleenciclopedia 20:00 Telejurnal 
21:10 Vlad Țepeș 23:00 Dosar 
România 00:00 Profesioniştii...  

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 27 Februarie

Este o zi favorabila 
initiativelor originale, 
indraznete. In plan 
p r o f e s i o n a l  s e  
intrevede o calatorie 
de afaceri .  Aveti  
ocazia sa imbunatatiti 
relat ia cu rudele 
partenerului de viata.

S-ar putea sa fiti 
nevoit sa renegociati 
aspectele financiare 
ale unui parteneriat. 
Ar putea fi vorba si 
despre o suma de 
bani legata de o 
mostenire, un partaj 
ori un imprumut.

O zi favorabila la 
locul de munca sau in 
a f a c e r i .  I n  p l a n  
sentimental, este o 
perioada buna pentru 
a relansa relatia cu 
persoana iubita. Va 
sfatuim să va odihniti 
mai mult.

La locul de munca 
este posibil sa survina 
e v e n i m e n t e  
neasteptate. Un proiect 
nou tensioneaza relatia 
cu colegii. In a doua 
parte a zilei va puteti 
relaxa in compania 
celor dragi.

Se pare ca va 
r e s i m t i t i  d u p a  
eforturile depuse in 
ultima vreme. Azi 
sunt recomandate 
a c t i v i t a t i l e  c a r e  
necesita mai putin 
efort. Azi sunt sanse 
sa intalniti dragostea.

Este o zi favorabila 
conceperii unor proiecte 
sau metode ingenioase, 
inovatoare. In camin 
aveti posibilitatea sa 
d e z a m o r s a t i  
eventualele tensiuni si 
sa imbunatatiti relatiile 
cu parintii.

O zi cu mari sanse 
d e  s u c c e s  i n  
negocieri, examene 
sau interv iur i  de 
angajare. In a doua 
parte a zilei este 
pos ib i l  sa  apara 
tensiuni in relatiile cu 
rudele sau cu vecinii. 

Dimineata s-ar 
putea sa nu fiti intr-o 
stare de spirit prea 
buna. Este o perioada 
foarte buna pentru a 
gasi noi metode de 
crestere a veniturilor. 
Se intrevad castiguri 
frumoase.

P a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila in 
plan profesional, care 
va mot iveaza sa 
munciti intens. Ar fi 
bine sa va menajati si 
sa va relaxati mai 
mult. Evitati orice fel 
de exces!

BERBEC

La locul de munca, 
s u p e r i o r i i  v a  
apreciaza seriozitatea 
si ideile constructive. 
Puteti sa faceti planuri 
si investitii pe termen 
lung, profitand de 
conjunctura astrala 
favorabila. 

In plan profesional 
este o zi buna pentru 
a t r a g e r e a  d e  n o i  
investitori sau parteneri. 
Puteti sa faceti planuri 
de viitor, mai ales daca 
este vorba despre 
c o l a b o r a r i ,  
parteneriate.

P a r c u r g e t i  o  
perioada cu potential 
e x c e l e n t  i n  p l a n  
profesional. In a doua 
parte a zilei s-ar putea 
sa participati la o 
reuniune intr-un cerc 
nou, cu care descoperiti 
ca aveti multe in comun.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I 
Like IT 10:30 Superspeed la Pro 
TV 11:00 Prietenul meu robot -  
Ştirile PRO TV 13:00 Paul, mare 
polițist la mall 2 15:00 Imperiul 
leilor 17:00 Românii au talent 
19:00 Ştirile Pro Tv - Sport ● 
Vremea  20:00 Întâ ln i re 
explozivă22:00 Pus pe jar 01:00 
Profu' 02:00 Las fierbinți 03:00 
Pe bune?!

07:00 Observator 09:00 
Grăbește-te încet 11:00 Adela 
13:00 Observator 13:45 Mireasa 
16:00 Observator 16:15 Poftiți 
pe la noi: Poftiți la circ 19:00 
Observator - Sport/Meteo 20:00 
Te cunosc de undeva 23:15 Te 
cunosc de undeva - After Party, 
cu Dorian Popa 23:30 Poftiți pe 
la noi: Poftiți la circ 02:45 Asia 
Express - Drumul comorilor

07:30 Pastila de râs 08:45 
Trairi alaturi de Andreea Mantea 
11:00 Sport, dietă şi o vedetă 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Survivor Romania 23:30 40 de 
intrebari cu Denise Rifai 01:30 
Știrile Kanal D

07:00 Camera de râs 09:00 
Orașul văzut de sus 11:00 
Sănătate cu stil 11:30 Camera 
de râs 12:00 Totul pentru fotbal 
14:00 Detectiv cu greutate: 
Ținta mișcătoare 16:00 Alege 
rețeta națională 18:00 Focus 
18 19:30 Flash monden 20:00 
Tigrii de pe șine 23:00 Primul 
submarin 01:00 Tigrii de pe 
șine 

07:45 Misterul din florărie: 
Nunta mortală 09:30 La bloc 
11:45 Un geniu autentic 
14:00 Doamna Winterbourne 
16:15 Tentatia banilor 18:15 
La bloc 20:30 Spir i tul  
adolescenței 22:15 Cavalerul 
de oțel 00:45 Peştera 02:30 
Cavalerul de oțel 04:30 La 
bloc 06:30 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Strop şi balonaş 09:00 MotorVlog 
09:30 Generaţia Fit 10:00 Mic dejun 
cu un campion 11:00 D'ale lu' Mitică 
12:00 Descălecaţi în Carpaţi 12:30 
Cap compas 13:00 Gala Umorului 
15:00 Femei de 10, bărbați de 10 
17:00 Fraţi de viţă 17:30 MotorVlog 
18:00 Zile cu stil 19:00 Telejurnal 
20:10 Oameni mândri 21:50 Hotel 
imperial 22:55 Distractiile lui Cazacu 
23:30 Zile cu stil 00:25 Oameni 
mândri

07:15 Războinicul 09:30 
Haideţi, Tineri Titani, la film! 
10:50 Animale Fantastice: 
Crimele lui Grindelwald 12:55 
Între două lumi 14:35 Insula 
16:45 Fantomele fostelor iubite 
18:20 Teleportați în adolescență 
20:00 Circul ororilor: Asistentul 
vampirului 21:50 Oblivion. 
Planeta uitată 23:50 Camera de 
refugiu 01:40 Urmărit în noapte
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
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U Craiova 1948, liderul din Liga 2, va reveni 
pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova. 
Oficialitățile locale au fost de acord cu 
propunerea și au fixat suma de transfer pe care 
trebuie să o achite gruparea lui Adrian Mititelu.

Oltenii antrenați de către Ovidiu Stângă vor 
reveni pe ”OZN”-ul din Bănie la data de 9 martie 
2021, atunci când, de la ora 19:00, vor evolua 
contra celor de la CS Mioveni.

Se pare că noul Consiliu Local al Primăriei a 
decis să introducă un barem și pentru echipele 
din Liga 2, cifrat la 10.000 de euro. Astfel, 
gruparea finanțată de către Adrian Mititelu 
trebuie să achite această sumă pentru fiecare 
meci jucat la Craiova pe noul stadion.

Ovidiu Stângă l-a vizitat pe Adrian Mititelu la 
închisoare

Ovidiu Stângă, 47 de ani, este omul adus la 
U Craiova 1948 pentru a reuşi promovarea. 
echipa s-a prezentat excelent în prima parte a 
sezonului, iar în acest moment conduce Liga a 
2-a, cu 30 de puncte.

Fostul internaţional ţinteşte o clasare pe 
primele două locuri pentru a promova direct, 
ştiut fiind faptul că într-un duel contra unei 
echipe din Liga 1, ar pleca, evident, cu şansa a 

doua 
Oltenii sunt urmaţi în clasament de Viitorul 

Pandurii şi Rapid, cu câte 36, şi de Dunărea 
Călăraşi şi ACS Poli, cu câte 24 de puncte.

Ovidiu Stângă a rămas impresionat de cât 
de pozitiv este Adrian Mititelu la închisoare

"Am fost la închisoare la Adrian Mititelu! S-a 
transformat, efectiv, prin felul în care vede 
fotbalul acum. Am vorbit direct cu dumnealui, 
faţă în faţă. Am avut o întâlnire, la închisoare. 
Pe aceasta cale vreau sa îi anunţ pe toţi 
suporterii, pe toti ce care erau curioşi, că este 
foarte pozitiv. Arată foarte, foarte bine Adrian 
Mititelu. M-am bucurat când l-am văzut aşa de 
pozitiv.

I-am şi spus că la club este mult, mult mai 
bine decât mă aşteptam. Totul pleacă de la cel 
care conduce echipa, de la patronul Mititelu. 
Am rămas surprins cât s-a dezvoltat clubul cu 
Mititelu.

Ovidiu Stângă: "Sunt uluit de Mititelu"
Îl ştiam, am lucrat cu el, dar acum modul 

cum a pus informaţia acumulată în slujba 
echipei, sunt uluit.

I-am şi spus asta. Mă bucur ca şi-a dat 
seama că micile detalii contează cel mai mult în 
fotbal. A investit în tineri şi a adus lângă ei 
jucători experimentaţi. A făcut un grup excelent, 
el, Mititelu. Ce realizează el la Craiova nu cred 
că există în toată România!

Dacă am avut nevoie de ac de seringă, l-am 
avut în secunda următoare. Sau autocar la 5:00 
dimineaţa, imediat s-a rezolvat. Organizare 
excelentă şi, mai ales financiar, să ai totul la 
dispoziţie. E totul uşor de realizat cu banii 
investiţi de Mititelu în club. Nu poţi să ceri 
jucătorilor fără să le dai. Dar dacă le dai totul, ei 
trebuie să ofere maximum în fiecare meci", a 
declarat Ovidiu Stângă.

SPORT

Clubul CFR 
Cluj se află în 
doliu după ce 
Sergiu Sebastian 
Marian (43 de 
a n i ) ,  u n  f o s t  
j u c ă t o r  d e - a l  
grupării din Gruia, 
s-a stins din viață.

S e r g i u  
S e b a s t i a n  
M a r i a n ,  f o s t  
jucător al CFR 
Cluj în sezonul 
1999-2000, şi-ar 
fi pus capăt zilelor, după cum susțin anchetatorii. Se pare că 
fostul fotbalist a murit în apartamentul mamei sale, situat în 
zona Calea Florești, Mănăștur, marți dimineață.

Soția lui Sergiu Sebastian Marian, Diana Marian, a 
declarat: "Condițiile în care a murit soțul meu sunt 
necunoscute".

Ce mesaj au postat cei de la CFR Cluj după ce au aflat că 
Sergiu Marian a murit.

Oficialii celor de la CFR Cluj au rămas și ei siderați când au 
aflat.

”Drum lin spre stele, Sergiu Marian!
Fostul jucător al echipei noastre, Sergiu Marian, s-a stins 

din viață marți, 23 februarie, la doar 43 de ani. În aceste clipe 
grele, clubul CFR 1907 Cluj transmite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul pe 
care gruparea campioană l-a postat pe contul oficial de 
Facebook.

A murit Sergiu Sebastian Marian
Marți, 23 februarie 2021, aproape de orele prânzului, mai 

exact la 11:45, oficialii din cadrul Poliţiei Cluj-Napoca au fost 
sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 43 de ani, din Cluj-
Napoca, a fost găsit decedat.

La faţa locului s-au deplasat imediat mai mulți poliţişti, 
împreună cu un echipaj de la Ambulanța Cluj. Doctorii au 
efectuat mai multe manevre de resuscitare, conform 
protocolului, dar nu au mai avut ce face și au constatat 
decesul acestuia.

Cadavrul a fost transportat la IML Cluj în vederea 
efectuării necropsiei. În cauză sunt efectuate cercetări pentru 
stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul 
bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din 
culpă, susțin cei de la știridecluj.ro.

Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului 
turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, 
banchete, orice tip de recepție și sărbătorirea 
oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă 
oferă în anul 2021 posibilitatea de a organiza în 
zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, 
indiferent de numărul invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la 
sediul unității din zona Peco sau 

la telefon: 0723.148613.

Doliu la CFR Cluj! A murit 
un fost jucător de-al grupării

 din Gruia. Mesajul oficial 
al campionilor

Dan Nistor (32 de ani) a 
prefațat meciul cu Chindia 
Târgoviște. Universi tatea 
Craiova va întâlni formația 
pregătită de Emil Săndoi de 
două ori în cinci zile, ambele 
întâlniri fiind în deplasare. 
Prima este în campionat, iar cea 
de-a doua în sferturile Cupei 
României.

Dan Nistor: ”Este prea 
devreme să ne gândim la event”

„Va fi un meci foarte greu, 
plus că vom juca pe teren 
neutru, pentru că nici ei nu sunt 
gazde. Cred că gazonul nu va fi 
așa de bun cum ne-am dori noi. 

Suntem două echipe cu 
pretenții total diferite, ne luptăm 
pentru locurile fruntașe, iar ei se 
luptă pentru a încerca să prindă 
play-off-ul.

Noi ne dorim foarte mult să 
câștigăm pentru a ne apropia de 
echipele din frunte. Pentru noi, 
cel mai important meci este 

primul meci. Ne gândim la 
meciul din campionat, sperăm 
să-l câștigăm și apoi ne vom 
gândi și la meciul de Cupă.

E prea devreme să ne 
gândim la event. Ne gândim la 
primul meci. Cred că suntem 
destul de pregătiți să jucăm din 
trei în trei zile”, a spus Dan 
Nistor, la conferința de presă.

Înainte de meciul cu Chindia, 
Universitatea Craiova este pe 
locul trei, cu 47 de puncte, la 
patru puncte distanță de FCSB 
și CFR Cluj, cu șase etape 
înainte de finalul sezonului 
regulat.

Andrei Blejdea (24 de ani), unul dintre 
jucătorii transferați de Dinamo în această 
iarnă, s-a accidentat înainte de meciul cu FC 
Botoșani, la încălzire.

S-a spus că acesta ar fi suferit o 
microleziune fibrilară și că mijlocașul ar putea 
reveni la începutul lunii martie. Din păcate 
pentru Dinamo, perioada de absență a 
jucătorului crescut în curtea ”roș-albilor” s-a 
prelungit.

Blejdea se recuperează la București! A fost 
în Turcia pentru investigații

Acesta a fost în Turcia pentru investigații 
suplimentare și specialiștii de acolo au ajuns la 
concluzia că nu este necesară o intervenție 
chirurgicală. Blejdea se recuperează acum la o 

clinică din București, iar staff-ul tehnic speră ca 
acesta să revină pe teren în mai puțin de o 
lună.

Gane a vrut să-l titularizeze pe Blejdea la 
Botoșani, dar a fost nevoit să facă o schimbare 
în ultimul moment și să îl arunce în teren pe 
tânărul Valentin Borcea.

Blejdea a făcut junioratul la Dinamo și în 
2014 a ales să plece în Elveția, la FC Wil 1900. 
Acesta a mai trecut prin Slovenia, unde a 
evoluat pentru NK Domzale U19 și Zarica 
Kranj, dar și prin Germania Germania, unde a 
jucat pentru echipa a doua a celor de la 
Braunschweig.

În România, Blejdea a evoluat pentru 
Academica Clinceni, Pandurii și FC Argeș.

U Craiova 1948 revine pe stadionul 
”Ion Oblemenco”

Craiova, două meciuri într-o săptămână
 cu Chindia lui Săndoi

Continuă perioada de absență 
pentru un jucător transferat în iarnă de Dinamo! 

A fost în Turcia pentru investigații
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