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Parlamentarul sãptãmînii:
deputatul USL, Marian Neac¿u
«Eu ajung al Slobozia
doar ca sã-mi schimb cãma¿a
¿i izmenele!»

O declara¡ie de o sinceritate
dezarmantã deschide seria articolelor
dedicate celor 9 ale¿i pe care, cu atîta
incon¿tien¡ã, i-am trimis în Parlament.
Vã a¿teptãm cu noi sugestii! Pentru
domnia sa, evident...

Previziuni 2013
Ultima parte a previziunilor astro-

logului Nina Beciu, a¿a cum nu le ve¡i
gãsi în altã parte. Cel pu¡in atîta lucru
vã putem garanta!

Slobozia lui HODI

Spitalul cu «jumãtate
de normã» de la ºãndãrei

«Spitalul-fantomã» de la ºãndãrei a
cãpãtat via¡a. Deocamdatã, doar pe
jumãtate. Tot e un progres!

La Slobozia
Ajutoarele europene,
umilin¡ã marca
administra¡ia Stoica

Miile de asista¡i sociali din Slobozia
beneficiazã de noi servicii sociale:
umilin¡e gratuite la cantina socialã a
ora¿ului!

Disco rural la Grivi¡a
Distrac¡ie cu «Miss Boxe»...
la maxim!

DDDDiscotecile din mediul rural au
devenit, oficial, pie¡e de
import pentru viciile urbane!

Am aruncat o privire în prima care ne-
a ie¿it în cale... ªi vom continua sã o
facem de cîte ori vom avea ocazia.

Schimb de gardã la TSD Ialomi¡a
Brusli, ¿ef de ¿ef la tineret

Ionu¡ Rãileanu, consilier local PSD
la Slobozia ¿i evazionist de mic litraj în
timpul liber, a fost propus, democratic,
pentru a prelua ¿efia tineretului pesedist
din Ialomi¡a. Nu e singur, dupã cum
am aflat... Doamne apãrã ¿i pãze¿te de
mai rãu...

Medicinã ELECTORALÃ în
Colegiul 1 Fete¿ti-ºãndãrei

Cu o regretabilã întîrziere am aflat
de ce dr Stelian Barcari nu mai e direc-
tor la Spitalul Fete¿ti...
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««««RRRRããããzzzzbbbbuuuunnnnaaaarrrreeee    ppppoooolllliiiittttiiiiccccãããã»»»»    ppppeeee    bbbbaaaannnniiii    ppppuuuubbbblllliiiicccciiii

Audit
judiciar

de 80 mii
de lei

pentru
«APA LUI

IONAªCU»

AAddmmiinniissttrraa¡¡iiaa  SSttooiiccaa
ppllããttee¿¿ttee  bbaannii  ggrreeii  ppeennttrruu
aa--ll  îînnggrrooppaa  ddeeffiinniittiivv  ppee
ffoossttuull  pprriimmaarr  GGaabbii
IIoonnaa¿¿ccuu..  ªªii,,  oo  ddaattãã  ccuu  eell,,
¿¿ii  ssuurrssaa  ddee  aappãã  aa  mmuunniiccii--
ppiiuulluuii  SSlloobboozziiaa..  NNoottaa  ddee
ppllaattãã,,  ccaa  ddee  oobbiicceeii,,  oo
ppllããtteesscc  ccoonnttrriibbuuaabbiilliiii,,  ccãã
ddee--aaiiaa  aauu  vvoottaatt!!
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Ialomi¡a î¿i CONDAMNÃ la
moarte bolnavii neuropsihici!

AAvveemm  uunn  jjuuddee¡¡  ccuu  ppeessttee  22000000  ddee
bboollnnaavvii  nneeuurrooppssiihhiiccii..  ªªii  nnuummaaii  4400
ddee  llooccuurrii  ddiissppoonniibbiillee  îînn  vviiiittooaarreellee
ffaacciilliittãã¡¡ii  mmeeddiiccaallee  ddee  pprrooffiill  ppee  ccaarree
aauuttoorriittãã¡¡iillee  llee  ccoonnssttrruuiieesscc......
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DDuuppãã  ccuumm  vvãã  pprroommiitteeaamm  llaa  iinnaauugguu--
rraarreeaa  aacceesstteeii  rruubbrriiccii,,  vvoomm  îînncceerrccaa  ssãã  vvãã
ooffeerriimm,,  ssããppttããmmîînnãã  ddee  ssããppttããmmîînnaa,,  iinnffoorr--
mmaa¡¡iiii  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  aallee¿¿iilloorr  dduumm--
nneeaavvooaassttrrãã..  DDaa,,  ddaa,,  aacceeiiaa  ppee  ccaarree  ccuu  aattîîtt
ddee  mmuullttãã  iinnccoonn¿¿ttiieenn¡¡ãã  ii--aamm  ttrriimmiiss  îîmmpprree--
uunnãã  îînn  PPaarrllaammeennttuull  RRoommâânniieeii..  ªªii  ppeennttrruu
ccãã  ssîînntteemm  ccoonnvviinn¿¿ii  ccãã  nnuu  aavvee¡¡ii  oo
pprreeffeerriinn¡¡ãã,,  nnee  ppeerrmmiitteemm  nnooii  ssãã  vvãã  ooffeerriimm
oo  ssuuggeessttiiee::  MMaarriiaann  NNeeaacc¿¿uu..  NNuu  ddooaarr  ppeenn--
ttrruu  ccãã  ddoommnniiaa  ssaa  eessttee  îînn  ccoonnttiinnuuaarree
lliiddeerruull  ggrruuppuulluuii  PPSSDD  ddiinn  CCaammeerraa
DDeeppuuttaa¡¡iilloorr,,  ccii,,  mmaaii  aalleess,,  ppeennttrruu  ccãã  nnee--aa
ooffeerriitt  uunn  rrããssppuunnss  ddeemmnn  ddee  eexxppeerriieenn¡¡aa
ccîî¿¿ttiiggaattãã  îînn  mmaannddaattuull  aanntteerriioorr......
O declara¡ie nu vine
niciodatã singurã

Dupã cum vã spuneam, la solicitarea
noastrã de a oferi celor 16859 de alegã-
tori care l-au votat informa¡ii despre
activitatea sa curentã, Marian Neac¿u,
într-un puseu de sinceritate pe care acum
sîntem convin¿i cã-l regretã, ne-a
declarat: «Vorbim dupã jumãtatea lunii
februarie. Dupã ce se terminã dezbaterile
din Parlament privind bugetul... Nu am
timp pentru nimic altceva. Eu ajung la
Slobozia doar ca sã-mi schimb cãma¿a ¿i
izmenele!». Din respect pentru aceia¿i
alegãtori pentru care noi tipãrim aceastã
publica¡ie, iar domnul Nea¿cu face
declara¡ii, n-am întrebat nimic despre
culoarea izmenelor domniei sale. Am
fost, în schimb, curio¿i sã aflãm care sînt
declara¡iile liderul de grup parlamentar
Marian Neac¿u atunci cînd are izmenele
schimbate ¿i timp suficient de pierdut în
plen. A¿a am descoperit, de exemplu, cã
domnia sa sus¡ine activ ¿i cu puncte de
vedere articulate din punct de vedere
logic, ideea imunitã¡ii absolute a parla-
mentarilor: «Nici vorbã de superimuni-
tate, noi nu ne-am propus sã vedem
dosarul cu tot ce înseamnã... Noi sîntem
sesiza¡i constitu¡ional pentru cã este sta-
bilit prin Constitu¡ie sã ne pronun¡ãm
asupra temeiniciei cererii Parchetului de
re¡inere ¿i arestare, nu asupra vinovã¡iei.
Aici este diferen¡a...». «Dacã ni se soli-

citã lucrul acesta nu trebuie sã vedem
dacã existã indicii temeinice exclusiv pe
re¡inerea de re¡inere ¿i arestare!» declarã
domnia sa pentru gîndul.info folosind
vechiul, dar niciodatã demodatul, truc al
psihologiei inverse.
Cînd ve¿tile proaste
se transformã în ve¿ti bune

O altã preocupare activã a deputatului
Marian Neac¿u în aceastã perioadã o
reprezintã schimbarea reglementãrii
legale privind angajarea rudelor în cabi-
netele parlamentare. Reamintim cã dom-
nul Nea¿cu este pe lista scurtã a celor 21
de deputa¡i identifica¡i în 2010 ca
«infractori» parlamentari, pentru pãcatul
de a-¿i fi angajat rudele pe banii con-
tribuabililor. Marian Neac¿u a propus
angajarea ¿i a avizat contractul individual
de muncã privind angajarea fiicei sale,
Cristina Monica Neac¿u, din vara anului
2009 pânã în vara anului 2011, în cadrul
Biroului Parlamentar-Circumscrip¡ia
Electoralã nr. 23 Ialomi¡a. Beneficiul patri-
monial ob¡inut de cãtre Cristina Monica
Neac¿u a fost de 16642 lei (aproximativ
3962 euro). Nu ¿tim ce s-a întîmplat cu
ceilal¡i 20 dar, în cazul lui Marian
Nea¿cu, Agen¡ia Na¡ionalã de Integritate
a gãsit de cuviin¡ã sã decidã cã ceea ce a
fãcut este «conflict de interese» ¿i de
competen¡a Parchetului de pe lîngã Înalta
Curte de Casa¡ie ¿i Justi¡ie.

Cei 16859 de alegãtori ¿i simpatizan¡ii
acestora nu trebuie însã sã intre în panicã
¿i nici sã se umple de sfînta mînie elec-
toralã. Votul lor e perfect securizat la
acest moment, pentru cã sãptãmînile tre-
cute Marian Neac¿u a cerut o amînare în
dosar pentru a studia acuza¡iile care i se
aduc. Asta pentru cã tot veni vorba despre
imunitate... Cît despre activitatea la
«bugetul» pe care acela¿i deputat l-a
men¡ionat în treacãt în declara¡ia sa, sîn-
tem convin¿i cã în luna februarie 2013 cei
interesa¡i î¿i vor putea ostoi setea de
cunoa¿tere într-un fel sau altul. Adicã ori
de pe site-ul Camerei Deputa¡ilor, ori de
pe blogul personal al domnului deputat...

Ciupercã, avansat în grad

«El Lider Maximo»
pentru Regiunea Sud
SSSSi pentru cã tot am pomenit de

Marian Neac¿u, sã amintim în
treacãt ¿i de ¿eful sãu de filialã,

pre¿edintele Silvian Ciupercã. Potrivit
proiectului de reorganizare administra-
tivã, acesta ar putea deveni guvernatorul
Regiunii Sud, una dintre cele opt regiuni
în care va fi împãr¡itã România. Nu vã
impacienta¡i. Acest lucru nu se va întîm-
pla mai devreme de primãvara acestui
an, cînd Silvian Ciupercã inten¡ioneazã
sã se reconfirme în func¡ia de pre¿edinte
al filialei pe care cu onor o conduce ¿i în
buricul cãreia se considerã de neîn-
locuit...

Una este luna,
unul Silvian Ciupercã

Blagoslovit de ma¿ina de vot a PSD
Ialomi¡a cu, nici mai mult, nici mai
pu¡in, decît 82498 de voturi, Silvian
Ciupercã trãie¿te cel mai fast an de la
înscãunarea sa în func¡ie. Nu fi¡i sarcas-
tici! Nu pentru fondurile europene pe
care le-a atras.... În aceastã privin¡ã nici
Preafericitul Daniel, nici Mugur Isãrescu
¿i nici mãcar tãtucul Ponta nu au putut
schimba ceva (nu batem cîmpii, parol!,
prietenii ¿i centralista de la Vodafone ¿tiu
de ce!). Ci pentru cã la sfîr¿itul sãp-
tãmînii precedente, pre¿edintele Silvian
Ciupercã ¿i-a atins gradul maxim de
incompeten¡ã. El a fost nominalizat
drept unul dintre viitorii posibil guverna-
tori administrativi ai României, pentru
Regiunea Sud. Pentru cei curio¿i sã
aprofundeze informa¡ia, amintim cã, din
regiunea respectivã, ar urma sã facã
parte Arge¿, Teleorman, Dîmbovi¡a,
Cãlãra¿i, Prahova, Giurgiu ¿i Ialomi¡a.
Pentru ceilal¡i, sãrim în apãrarea
pre¿edintelui ¿i spunem cã nu e neapãrat
vina domniei sale. ªi cã, de¿i i-a tremu-
rat bãrbia de plãcere, a refuzat sã con-
firme oficial aceastã nominalizare. Poate
¿i pentru cã, deocamdatã, ea este doar o
ipotezã de lucru ¿i, oricît ar fi de narci-
sist, domnul pre¿edinte nu ¿i-a pierdut
de tot uzul ra¡iunii...

PSD Ialomi¡a sînt eu!
ªtim, am mai titrat acest titlu. Dar ¿i

noi avem o scuzã bunã, între timp nimic
nu s-a schimbat. Prin urmare, de¿i PSD
Ialomi¡a se pregãte¿te din nou pentru
alegeri interne, competi¡ia va fi una for-
malã atîta timp cît Silvian Ciupercã ¿i-a
anun¡at inten¡ia de a candida pentru încã
un mandat. Întrebat la începutul acestui
an dacã ia în calcul posibilitatea unei
competi¡ii (cu deputatul Marian Neac¿u,
bunãoarã...) domnul Silvian Ciupercã
ne-a zîmbit superior ¿i ne-a declarat. «În
2004 a¡i lansat ipoteza cã nu pot rezista
nici trei luni la cîrma PSD Ialomi¡a. Au
trecut 8, aproape 9 ani, ¿i încã sînt aici...
Nu pentru mine, pentru cei care au
nevoie de mine ¿i pentru a apãra prin-
cipiile la care ¡in ¿i pe care trebuie sã le
respectãm to¡i!» a declarat domnia sa.
Nu îl contrazicem pentru cã am învã¡at
în cei 8-9 ani de mandat ai domniei sale
cã e inutil sã contrazici un demagog atît
de talentat. A¿teptãm însã primãvara
acestui an cu interesul unui mirmecolog
(n. red.: mirmecologia este ¿tiin¡a care se
ocupã cu studiul furnicilor, domnule
pre¿edinte!), pentru cã mu¿uroiul PSD a
început sã dea semne de revoltã. Mai
ales de cînd a auzit vestea cã un
Agami¡ã de la Centru va fi trimis în con-
trol pentru a-l arãta cu degetul pe cel
care meritã un nou mandat. ªi care, în
mod paradoxal, nu este pre¿edintele
Silvian Ciupercã. Dar sã nu anticipãm...

Parlamentarul sãptãmînii: deputatul USL, Marian Neac¿u

«Eu ajung la Slobozia doar ca
sã-mi schimb cãma¿a ¿i izmenele!»

CCîînndd  ªªtteeffaann  MMuu¿¿ooiiuu  aa  ffoosstt
aalleess  ¿¿eeff  ppeessttee  ttiinneerreettuull
iiaalloommii¡¡eeaann,,  ccoonn¿¿ttiiiinn¡¡aa  ssããlliiii  ((oo
îîmmppããttiimmiittãã  ccoolleecc¡¡iioonnaarrãã  ddee
ppaannttooffii  MMuusseettttee))  aa  eexxccllaammaatt::
««MMaaii  jjooss  ddee  aattîîttaa  nnuu  ssee
ppooaattee!!»»..  DDuuppãã  55  aannii  ddee
aa¿¿tteeppttaarree,,  ppuutteemm  îînn  ssffîîrr¿¿iitt  ssãã
ddããmm  rreepplliiccaa::  ««BBaa  ssee  ppooaattee!!»»..
IIaarr  mmaaii  rrããuull  eessttee  BBrruussllii,,  aalliiaass
IIoonnuu¡¡  RRããiilleeaannuu,,  ccoonnssiilliieerr  llooccaall
PPSSDD  ¿¿ii  mmîîiinnee--ppooiimmîîiinnee
pprree¿¿eeddiinnttee  aall  TTSSDD  IIaalloommii¡¡aa..

Alegeri sub supravegherea
pre¿edintelui Ciupercã

Ionu¡ Rãileanu a fost, pînã
la intrarea sa în Consiliul Local
Slobozia, un nimeni mititel,
numai bun sã lipeascã afi¿e în
campaniile electorale. Nu-l
condamnãm, Doamne fere¿te!,
doar e lucru ¿tiut cã orice lipi-
tor de afi¿e duce în rani¡ã bas-
tonul de pre¿edinte de partid.
Numai cã justi¡ia ar fi trebuit sã
îl condamne demult pentru cã,
din CV-ul stufos al consilieru-
lui PSD Ionu¡ Rãileanu, rea-

mintim, la repezealã, faptul cã
în 2011 a fost fluierat ¿i tras pe
dreapta de cãtre Garda Finan-
ciarã pentru evaziune fiscalã.

Concret, consilierului
Rãileanu a introdus în contabil-
itatea societã¡ii «Experience
Com»  nu mai pu¡in de 60 de
facturi ce reprezentau
aprovizionarea firmei cu
diverse materiale de
construc¡ii. Valoarea totalã a
facturilor a fost, potrivit unor
surse din cadrul institu¡iei, de
aproximativ 300 mii lei.
Evident, aceasta infrac¡iune
economicã nu este singularã.
Dar cum subiectul articolului
nu e acesta, ne vom rezuma la
acest exemplu ¿i vom exclama,
teatral: «Iatã, tineri pesedi¿ti,
cine vã va reprezenta de-acum
înainte!». Ce spune¡i? Cã sîn-

tem tenden¡io¿i ¿i cã nu vede¡i
legãtura cu prima noastrã afir-
ma¡ie? Cã mai e pînã în primã-
varã ¿i cã nu aduce anul ce
aduce ceasul?! Da¡i-ne voie sã
vã contrazicem! Pînã în primã-
varã mai e foarte pu¡in.
Alegerile pentru pre¿edin¡ia
TSD le vor preceda pe cele
pentru pre¿edin¡ia PSD pentru
ca pre¿edintele Silvian
Ciupercã sã se poatã concentra
atent asupra viitoarei cariere
politice a lui Brusli. ªi, cum-
necum, pre¿edintele TSD de
pînã acum (¿tim cã e în func¡ie,
dar e deja istorie...) a avut sufi-
cientã anvergurã politicã pentru
a fi cercetat de cãtre DNA,
pentru a fi declarat incompati-
bil de cãtre ANI ¿i chiar pentru
a monopoliza sãptãmîni în ¿ir
pagina de bîrfe mondene...

Pe cînd Brusli, doamnelor
¿i domnilor de la PSD, vorba
unui coleg de-al dumneavoas-
trã, «nu e niciun pericol». «Mai
sus de pre¿edinte de tineret n-are
cum sã creascã. Asta-i max-
imul lui!». ªi-atunci, spune¡i ¿i
dumneavoastrã... Cine are
dreptate? Dumneavoastrã, noi?
Ori poate Ionu¡ Rãileanu care a
declarat pentru IInnddeeppeennddeenntt:
„Ãããã... ªtiu cã sînt pe listã!
Ãããã... E prea devreme...
Ãããã... nu mã grãbesc...»?

LLaa  îînncchhiiddeerreeaa  eeddii¡¡iieeii O
informa¡ie de ultimã orã, încã
neconfirmatã, sus¡inã cã Brusli
ar putea fi înlocuit de un oare-
care Olimpiu. Din pãcate, CV-ul
acestuia lipse¿te din baza de
date a redac¡iei. Dar promitem
sã revenim, dacã va fi cazul.

Schimb de gardã la TSD Ialomi¡a

Brusli, ¿ef de ¿ef la tineret
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IIaalloommii¡¡aa  eessttee  uunn  jjuuddee¡¡  ««¡¡iinnttuuiitt»»  îînn
ssccaauunnuull  ccuu  rroottiillee!!  ÎÎnn  ssttaattiissttiicciillee  DDiirreecc¡¡iieeii
GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteenn¡¡ãã  SSoocciiaallãã  ¿¿ii
PPrrootteecc¡¡iiee  aa  CCooppiilluulluuii  IIaalloommii¡¡aa  ssee  rreeggããsseesscc
88333300  ddee  ppeerrssooaannee  ccuu  hhaannddiiccaapp,,  aadduull¡¡ii  ¿¿ii
ccooppiiii..  AAcceeaassttãã  cciiffrrãã  rreepprreezziinnttãã  77,,2244%%  ddiinn
ppooppuullaa¡¡iiaa  jjuuddee¡¡uulluuii!!  UUnn  ssffeerrtt  ddiinnttrree
aaccee¿¿ttiiaa  ssuuffeerrãã  ddee  aaffeecc¡¡iiuunnii  nneeuurrooppssiihhiiccee..
ªªaannsseellee  ddee  rreeccuuppeerraarree  aallee  ppeerrssooaanneelloorr  ccuu
aassttffeell  ddee  ddiissffuunncc¡¡iioonnaalliittãã¡¡ii  ssîînntt  ssuubb  zzeerroo!!
ÎÎnn  lliippssaa  uunnoorr  cceennttrree  ssppeecciiaalliizzaattee,,  oo  ppaarrttee
ddiinnttrree  bboollnnaavvii  pprriimmeesscc  ttrraattaammeenntt  îînn  cceellee
ttrreeii  aazziillee  ddee  bbããttrrîînnii  ddiinn  jjuuddee¡¡..  MMaaii  mmuulltt,,
nneeuurrooppssiihhiicciiii  iiaalloommii¡¡eennii  llããssaa¡¡ii  îînn  ggrriijjaa
ffaammiilliiiilloorr  aajjuunngg  ssãã  ddeevviinnãã  vviiccttiimmee  aallee
aabbuuzzuurriilloorr  pprroopprriiiilloorr  rruuddee..  AAuuttoorriittãã¡¡iillee
ssîînntt  ttoottuu¿¿ii  îînnccrreezzããttooaarree..  OO  iinnvveessttii¡¡iiee  ddee
33  mmiilliiooaannee  lleeii,,  ccoonnssttîînndd  îînnttrr--uunn  cceennttrruu
ssppeecciiaalliizzaatt  îînn  ttrraattaarreeaa  aacceessttoorr  bboollnnaavvii  vvaa
ffii  ccoonnssttrruuiitt  llaa  MMoovviillaa..    TToottuu¿¿ii,,  iimmoobbiilluull
bbeenneeffiicciiaazzãã  ddee  llooccuurrii  iinnssuuffiicciieennttee,,  îînn
rraappoorrtt  ccuu  nnuummããrruull  eexxttrreemm  ddee  mmaarree  aall
ssoolliicciittããrriilloorr......

Situa¡ie dramaticã
Datele oficiale ale Direc¡iei Generale

de Asisten¡ã Socialã ¿i Protec¡ie a
Copilului Ialomi¡a aratã cã 8330 de
adul¡i ¿i copii din jude¡ sînt persoane cu
handicap. Exprimatã în procente, aceastã
cifrã reprezintã 7,24% din popula¡ia
jude¡ului. 2000 dintre adul¡ii ¿i copiii cu
handicap suferã de afec¡iuni neuropsihice
¿i au nevoie de tratament corespunzãtor,
asigurat de personal calificat, în centre
specializate.

Din acest punct de vedere, Ialomi¡a
este deficitarã. Adul¡ii bolnavi neuropsi-
hic beneficiazã de tratament în cadrul
azilelor de bãtrîni, din Slobozia, Balaciu
¿i Fierbin¡i Tîrg. În niciun caz într-un
centru specializat, pentru cã el nu existã.
Din cele trei institu¡ii, doar azilul de la
Slobozia trateazã cazurile cele mai grave.
Aceea¿i situa¡ie se regãse¿te ¿i în cazul
copiilor care suferã de astfel de afec¡iuni.
Doar în centrul din cartierul Bora, desti-
nat îngrijirii copiilor cu handicap, micu¡ii
cu disfunc¡ionalitã¡ii neuropsihice pot
beneficia de tratament de specialitate.

Ajun¿i în centre, bolnavii primesc îngri-
jirile cuvenite doar pe jumãtate. Totul din
cauza lipsei de personal. «De exemplu,
la centrul pentru copii de la Bora schema
prevede 32 de angaja¡i care sã aibã grijã
de copii bolnavi. Noi avem doar 28 de
oameni. Este de în¡eles faptul cã sînt
pu¡ini cei interesa¡i sã vinã aici, pentru cã
salariile sînt mici, iar responsabilitã¡ile
extrem de mari!» ne-a declarat Nicolae
Badea, purtãtorul de cuvînt al Direc¡iei
Generale de Asisten¡ã Socialã ¿i Protec¡ie
a Copilului Ialomi¡a.

Acesta este unul dintre motivele pen-
tru care autoritã¡ile evitã sã încurajeze
institu¡ionalizarea neuropsihicilor. Din
cei 2000 de bolnavi existen¡i în acest
moment în Ialomi¡a în cele douã centre
se regãsesc aproximativ 130 de persoane,
adul¡i ¿i copii. Restul primesc îngrijiri
acasã. Tratamentul la domiciliu, de¿i

agreat de autoritã¡i, se transformã de cele
mai multe ori într-un co¿mar pentru bol-
navi. Multe dintre persoanele cu dis-
func¡ionalitã¡i neuropsihice trãiesc o ade-
vãratã dramã, ca urmare a abuzurilor ¿i
neglijen¡ei cu care sînt tratate de cãtre
familii.

Un singur centru pentru
cei 2000 de neuropsihici 

În ceea ce prive¿te acordarea unui
sprijin real bolnavilor neuropsihici,
autoritã¡ile sînt încrezãtoare.
Reprezenta¡ii Direc¡iei Generale de
Asisten¡ã Socialã ¿i Protec¡ie a Copilului
Ialomi¡a, cu sprijinul Consiliului
Jude¡ean Ialomi¡a, au reu¿it accesarea a
peste 3 milioane lei, fonduri alocate de
Uniunea Europeanã, pentru construc¡ia
unui centru destinat exclusiv bolnavilor
neuropsihici adul¡i din Ialomi¡a.
Construc¡ia va fi amplasatã în incinta

fostei ¿coli speciale din localitatea
Movila ¿i reprezintã singurul centru din
Ialomi¡a destinat adul¡ilor disfunc¡ionali
din punct de vedere neuropsihic. Stadiul
lucrãrilor este însã abia la început, imo-
bilul urmînd a se finaliza abia peste 2
ani. Cu toate acestea, lipsa de personal
specializat continuã sã creeze probleme
celor care au demarat proiectul.

«Cu siguran¡ã nu vor exista oameni
suficien¡i care sã lucreze în cadrul acestui
centru. Vom avea nevoie de asisten¡i,
vom avea nevoie ¿i de un medic psihia-
tru care sã-i consulte pe bolnavi ¿i sã le
prescrie tratamentul adecvat...» ne-a mai
declarat Nicolae Badea. Mai mult decît
atît, centrul de la Movila are însã locurile
limitate. Cel mult 40 de persoane vor putea
fi institu¡ionalizate aici. Primii beneficiari
¿i-au depus deja dosarele, iar lista soli-
citãrilor este destul de mare... ((MM..SS..))

LLaa  îînncceeppuuttuull  aacceessttuuii  aann,,
CCoonnssiilliiuull  JJuuddee¡¡eeaann  IIaalloommii¡¡aa
aannuunn¡¡aa  ccãã  ffuurrnniizzaarreeaa  aajjuuttooaarreelloorr
aalliimmeenntteelloorr  eeuurrooppeennee  ss--aa  bbllooccaatt
ddiinn  ccaauuzzaa  uunneeii  ffiirrmmee  ddiinn
BBuullggaarriiaa  ccaarree  nnuu  ¿¿ii--aa  rreessppeeccttaatt
ccoonnttrraacctteellee  ddee  lliivvrraarree  aa
ccaannttiittãã¡¡iilloorr  ddee  ffããiinnãã  ¿¿ii  uulleeii......  LLaa
SSlloobboozziiaa  îînnssãã,,  aavveennttuurraa
rroommâânneeaassccãã  aa  aajjuuttooaarreelloorr
eeuurrooppeennee  ccoonnttiinnuuãã  îînn  ddiisspprree¡¡uull
mmiiiilloorr  ddee  aassiissttaa¡¡ii  ccaarree  llee  aa¿¿tteeaappttãã..

Ro¿ii mucegãite,
mazãre ca piatra

Maria Asanache are 67 de
ani ¿i este unul dintre beneficia-
rii ajutoarelor europene dis-
tribuite de cãtre administra¡ia
Stoica la începutul lunii decem-
brie. La o lunã de la primirea
alimentelor, încã mai a¿teaptã
uleiul pentru care deja a sem-
nat... Dar ce e mai grav e cã a
deschis atît conservele de
mazãre, cît ¿i pe cele de ro¿ii în
bulion pe care le-a primit: «Mi
se pare inacceptabil... Ro¿iile
sînt zobite ¿i mucegãite, peste
orez zici cã a trecut buldozerul,
e mai mult fãinã, iar mazãrea,
dupã ce am fiert-o 4 ore, tot pia-
trã a rãmas! Parcã ar fi conserve
de la Rezervele de Stat, atît sînt
de vechi...». Cît despre ulei,
pentru ob¡inerea lui Maria
Asanache s-a deplasat în ultima

lunã de mai multe ori la cantina
socialã de la fosta ªcoalã nr. 13,
transformatã în centru de dis-
tribu¡ie. Niciodatã nu a primit
însã un rãspuns concret cu
privire la data cînd va fi reluatã
distribu¡ia...

ºiganul care
a ajuns împãrat

Înainte de a oferi un rãspuns
oficial la întrebarea doamnei
Asanache, va oferim o a doua
declara¡ie. Ea apar¡ine unui mar-
tor ocular care ¿i-a dorit sã-¿i
pãstreze anonimatul ¿i confirmã
umilin¡ele incredibile la care
administra¡ia Stoica a supus
beneficiarii ajutoarelor europene
la Slobozia: «La trei zile, la trei
zile, ne duceam acolo. Într-o zi,
în spatele meu o bãtrînã în cîrje.
La poartã, un tînãr la vreo 30 de
ani, care se uita urît la noi.
Bãtrîna îl întreabã dacã ¿tie cînd
vin ajutoarele. El se rãste¿te la
ea ¿i îi spune cã are sã scrie la
ziar ¿i are sã spunã la televizor...
Bãtrînica clatinã din cap ¿i zice:
„maicã, eu nu ¿tiu carte ¿i nici
n-am televizor, cã sînt sãracã...“
ªi-atunci nemernicul ãla, se
rãste¿te la ea: „Atunci ie¿i în
stradã ¿i cer¿e¿te, ¿i î¡i cumperi
singurã uleiul!“. Nu mi-a venit
sã cred ¿i nu îmi vine nici acum,
cînd vã povestesc!». ((AA..PP..))

Oficial,
incidentul
nu existã
Reprezentan¡ii adminis-

tra¡iei locale sus¡in cã inci-
dentul despre care am relatat
mai sus nu le poate fi impu-
tat, întrucît cantina socialã
din Slobozia nu are paznic.
Pe de altã parte, vicepri-
marul Cezar Zamfir, în
sarcina cãruia revine dis-
tribu¡ia ajutoarelor sociale,
sus¡ine cã angaja¡ii din sub-
ordine au fãcut tot posibilul
pentru a evita astfel de inci-
dente. «Am încercat, pe cît a
fost posibil, sã sprijinim dis-
tribu¡ia acestor ajutoare. De
multe ori ma¿ina primãriei
sau ma¿inile noastre person-
ale au fost folosite pentru a
cãra alimentele primite
acasã la beneficiari...»
declarã acesta. Oficial, ter-
menul limitã pentru reluarea
procesului de distribu¡ie a
fãinii ¿i uleiului este
28 februarie 2013. Surse din
cadrul institu¡iei confirmã
însã faptul cã acest termen
ar putea fi amînat pînã la
sfîr¿itul lunii martie.

Ajutoarele europene, umilin¡ã
marca administra¡ia Stoica

Asisten¡ã socialã sub zero
Ialomi¡a î¿i condamnã la

moarte bolnavii neuropsihici!

Asisten¡ã socialã sub zero
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moarte bolnavii neuropsihici!

La Slobozia
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HOTEL PARC amara
� asigurã servicii de cazare,
restaurant ¿i tratament
� tratament balnear, asistat de
renumi¡i medici de specialitate,
cu aparate de ultimã genera¡ie
� organizeazã simpozioane ¿i conferin¡e în
sãli moderne dotate cu aparaturã specificã
� organizeazã nun¡i, botezuri, zile festive
tel. fax 0243/266.224, 0243/266.181

CARMANGERIA
Salma Comex

ccaarrnnee  ¿¿ii  pprroodduussee  ddiinn  ccaarrnnee,,
pprreeppaarraattee,,  ssppeecciiaalliittãã¡¡ii IIIIeeee ffff tttt iiiinnnn

[[[[ iiii BBBBuuuunnnn !!!!

PPrriinn  mmaaggaazziinnuull  ssiittuuaatt
îînn PPiiaa¡¡aa  AAggrrooaalliimmeennttaarrãã  SSlloobboozziiaa

tteell..  mmaaggaazziinn  PPiiaa¡¡aa  AAggrrooaalliimmeennttaarrãã  SSlloobboozziiaa  00775522//227777..554400
ee--mmaaiill  aaggrroozzoonnee..rroommaanniiaa@@yyaahhoooo..ccoomm

www.hotelialomita.roCOMPLEX HOTELIER

IALOMIºA WELLNESS&spa

tteell..  00224433//226666..226600,,  tteell..//ffaaxx
00224433//226666..225599

ee--mmaaiill::  ooffffiiccee@@hhootteell..iiaalloommii¡¡aa..rroo

� plaja cu nisip, apa sãratã din lacul Amara,
nãmolul sapropelic, soarele oferã condi¡ii optime pentru
relaxare, tratament wellness ¿i agrement în sta¡iunea Amara

� Complexul Hotelier «Ialomi¡a»
î¿i a¿teaptã oaspe¡ii în spa¡ii complet renovate

� restaurantul hotelului este locul ideal unde vã pute¡i
serba evenimente importante din via¡a dumneavoastrã

� în orice perioadã a anului vã invitãm
sã descoperi¡i în cadrul Centrului de Sãnãtate
al hotelului o gamã de programe ¿i cure diverse:
tratamente de relaxare ¿i tratamente balneare realizate
sub supravegherea unor renumi¡i medici balneologi

� Centrul de Conferin¡e dispune de toate facilitã¡ile
necesare reu¿itei oricãrui tip de eveniment:
simpozioane, întîlniri de afaceri, training-uri, etc

teren de sport

m
u
ltifu

nc¡ional

CARMANGERIA
Salma Comex
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LLLLaa  77  lluunnii  ddee  llaa  aalleeggeerrii,,  pprriimmaarruull
AAlleexxaannddrruu  SSttooiiccaa  ppllããttee¿¿ttee  ddiinn
bbaannii  ppuubblliiccii  uunn  aauuddiitt  jjuuddiicciiaarr

pprriivviittoorr  llaa  iinnvveessttii¡¡iiaa  îînn  ssuurrssaa  ddee  aappãã..
VVaallooaarreeaa  aacceessttuuii  sseerrvviicciiuu  mmaajjoorreeaazzãã  ccuu
8800  mmiiii  ddee  lleeii  vvaallooaarreeaa  iinnvveessttii¡¡iieeii  îînn  ««aappaa
lluuii  IIoonnaa¿¿ccuu»»,,  iiaarr  ffaaccttuurraa  vvaa  ffii  ppllããttiittãã,,
ffiirreesscc,,  ddiinn  bbaannii  ppuubblliiccii..  AAuuddiittuull  nnuu  aa  ffoosstt
ffããccuutt  ppuubblliicc,,  îînnssãã  AAlleexxaannddrruu  SSttooiiccaa
ssuuss¡¡iinnee  ccãã  aacceessttaa  ccoonnffiirrmmãã  eexxiisstteenn¡¡aa  uunneeii
««ggããuurrii  ffiinnaanncciiaarree»»  ddee  2200  mmiilliiaarrddee  ddee  lleeii
vveecchhii..  ÎÎnn  rreepplliiccãã,,  eexx--pprriimmaarruull  GGaabbii
IIoonnaa¿¿ccuu  aaffiirrmmãã  ccãã  aaddmmiinniissttrraa¡¡iiaa  SSttooiiccaa
îînncceeaarrccãã  ssãã--¿¿ii  lleeggiittiimmeezzee  ppee  bbaannii  ppuubblliiccii
««rrããzzbbuunnaarreeaa  ppoolliittiiccãã»»  ddiinn  ccaammppaanniiaa  eelleecc--
ttoorraallãã......

Audit judiciar cu expert feroviar
Imediat dupã alegerile locale din

2012, Alexandru Stoica a declarat public
cã va solicita un audit judiciar pentru
care sã verifice modul în care au fost
cheltui¡i banii pentru investi¡ia în sursa
de apã. La 7 luni de la respectiva
declara¡ie, auditul este gata ¿i a¿teaptã
¿edin¡a de la sfîr¿itul lunii ianuarie pentru
a fi fãcut public. Potrivit unor surse
interne din cadrul Primãriei Slobozia,
auditul a fost realizat de cãtre Pîrvulescu
Tache, un expert extrajudiciar specializat
în lucrãrile de infrastructurã feroviarã, ¿i
a costat peste 80 mii de lei.  Prin com-
para¡ie, valoarea unui audit judiciar pen-
tru SC Urban SA a fost mai pu¡in de
jumãtate din aceastã sumã ¿i reprezintã
valoarea de pia¡ã a unui audit de acest
gen... Cele aproximativ 30 de pagini ale
raportului de audit urmeazã sã fie
prezentate Consiliului Local Slobozia pe
31 ianuarie 2013, în cadrul ¿edin¡ei
ordinare din acestã lunã. Alexandru
Stoica a refuzat sã facã public raportul
anterior datei avansate mai sus, însã a

promis cã raportul de audit va fi fãcut
public ulterior, pe site-ul institu¡iei. De
asemenea, Alexandru Stoica a refuzat sã
facã publice datele contractuale legate de
contractarea acestui audit...

«Rãzbunare politicã»
pe bani publici

Singura declara¡ie oficialã pe care
primarul Alexandru Stoica a fost dispus
sã o facã vizavi de acest subiect a vizat
vinovã¡ia fostului primar Gabi Iona¿cu:
«Acest audit echivaleazã cu o hotãrîre în
instan¡ã. Nu mai trebuie sã mergem
acolo pentru a ne judeca. ªi el spune
negru pe alb cã lipsesc 20 de miliarde...
Eu nu spun cã ar fi vinovat cineva. Eu
întreb unde sînt banii...» ne-a declarat el.

În replicã la acuza¡iile care i se aduc,
fostul primar Gabi Iona¿cu ne-a declarat:
«ªti¡i foarte bine cã am fost „periat“ ¿i
„ultraperiat“ de toate institu¡iile statului
pe acest subiect. Au existat trei rapoarte
de audit ale Cur¡ii de Conturi ¿i existã
chiar ¿i un dosar la DNA pe acest
subiect. Dacã în acest moment stau în
fa¡a dumneavoastrã, cred cã e inutil sã
mai spun cã niciuna dintre acuza¡ii nu s-a
confirmat. În aceste condi¡ii, înclin sã
cred cã auditul comandat nu este decît un
alt episod al „rãzbunãrii politice“ pe care
Alexandru Stoica, colegii sãi ¿i pre¿edin-
tele Ciupercã mi-au promis-o! (...) Din
pãcate, aceastã „rãzbunare politicã“ nu
ajutã la rezolvarea situa¡iei. Din
informa¡iile mele calitatea apei furnizate
popula¡iei s-a deteriorat ¿i este sub nivelul
la care am lãsat-o eu. Sînt credincios ¿i
duminicã de duminicã merg la bisericã...
Mã rog la bunul Dumnezeu sã le dea
puterea sã finalizeze ce am început eu.
Nu pentru ei, ci pentru beneficiul cetã¡e-
nilor!» ne-a declarat Gabi Iona¿cu. ((AA..PP..))

LLaa  îînncceeppuuttuull  aacceessttuuii  aann,,  ooffii--
cciiaalliiii  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddee¡¡eeaann
IIaalloommii¡¡aa  aauu  aannuunn¡¡aatt  ccãã
iinntteenn¡¡iioonneeaazzãã  ««cclloonnaarreeaa»»  SSCC
DDrruummuurrii  ¿¿ii  PPoodduurrii,,  ssiinngguurraa  ssooccii--
eettaattee  pprriivvaattãã  ssuubboorrddoonnaattãã  iinnssttii--
ttuu¡¡iieeii..  NNoouuaa  ssoocciieettaattee  aarree  ccaa
oobbiieecctt  ddee  aaccttiivviittaattee  ««ccaappttaarreeaa
eenneerrggiieeii  vveerrzzii  ssoollaarree»»  ¿¿ii  aarr  ppuutteeaa
ssãã  ddeevviinnãã  aaccttiivvãã  îînn  66  lluunnii..
CCoonnccrreett,,  eessttee  vvoorrbbaa  ddeesspprree  ccoonn--
ssttrruuiirreeaa  uunnuuii  ppaarrcc  ssoollaarr  ffoottoo--
vvoollttaaiicc,,  ccuu  oo  ppuutteerree  iinnssttaallaattãã  ddee
00,,55  MMWW..  CCoonnffoorrmm  ddeeccllaarraa¡¡iiiilloorr
ooffiicciiaallee,,  eexxppeerriimmeennttuull  vvaa  ffii
rreeppeettaatt  ddiinn  44  îînn  44  aannii,,  aassttffeell
îînnccîîtt,,  ppeessttee  1122  aannii,,  îînn  zzoonnãã  ssãã
ffuunncc¡¡iioonneezzee  oo  ssoocciieettaattee  ccoommeerr--
cciiaallãã  ccaarree  ssãã  eexxppllooaatteezzee  uunn  ppaarrcc
ffoottoovvoollttaaiicc  ddee  22  MMWW..

Pove¿ti administrative
despre energia verde

La sfîr¿itul anului trecut, SC
Electrogrup SA Cluj Napoca a
cî¿tigat contractul de proiectare ¿i
execu¡ie a unui parc solar foto-
voltaic care urmeazã sã fie con-
struit la Gura Ialomi¡ei. Investi¡ia,
suportatã din bugetul jude¡ului,
are o valoare de 2,8 milioane de
lei (la care se adaugã TVA-ul) ¿i
urmeazã sã fie finalizatã în urmã-
toarele 5 6 luni. Demersul au-
toritã¡ilor jude¡ene se circumscrie
eforturilor din ultimii ani ale

Consiliului Jude¡ean de a crea în
zona Giurgeni-Gura Ialomi¡ei o
serie de parcuri verzi care
sã permitã exploatarea în regim
industrial a energiei rezultate din
instalarea panourilor fotovoltaice.
Anun¡ul privind cî¿tigarea
licita¡iei de cãtre  SC Electrogrup
reprezintã un pas înainte în
condi¡iile în care toate ini¡iativele
anterioare au rãmas la stadiul de
declara¡ii... Reamintim cã
primele declara¡ii ale autoritã¡ilor
pe aceastã temã dateazã din
2009, moment în care au anun¡at
cã inten¡ioneazã sã ob¡inã circa
600 de megawa¡i din energie
verde în Ialomi¡a. Pentru facil-
itarea investi¡iilor în acest dome-
niu, Consiliul Jude¡ean Ialomi¡a a
concesionat în zonã zeci de
hectare de teren agricol. Ultimul
eveniment oficial pe aceastã
temã s-a desfã¿urat în mai 2012,
la Giurgeni. Atunci, autoritã¡ile
jude¡ene au tãiat panglica inau-
guralã a primei investi¡ii private
într-un parc fotovoltaic din
Ialomi¡a Parcul fotovoltaic urma
sã se întindã pe 30 de ha, sã fie
func¡ional în 6 luni ¿i sã
«injecteze» în sistemul na¡ional o
putere instalatã de 8 MW. Inutil
sã precizãm cã nimic din toate
acestea nu s-a concretizat pînã în
prezent...

«Clona verde»
a Drumuri ¿i Poduri

Spre deosebire de declara¡iile
anterioare, declara¡iile de luna
aceasta ale oficialilor jude¡eni
includ elemente noi. Pre¿edin-
tele Silvian Ciupercã a declarat
cã, în paralel cu investi¡ia în
«Parcul Solar Fotovoltaic
Ialomi¡a 1», de 0,5 MW,
institu¡ia inten¡ioneazã sã înfi-
in¡eze ¿i o societate comercialã
acre sã gestioneze aceastã acti-
vitate. «Acest obiectiv va fi pre-
dat cãtre o societate care sã îl
exploateze ¿i care va avea capi-
tal sutã la sutã de¡inut de jude¡.
Interesul mare pentru produc¡ia

de energie în zonã este legat ¿i
de dezvoltarea activitã¡ilor eco-
nomice. În plus, institu¡iile pu-
blice ¿i-ar putea asigura con-
sumul de energie în acest fel!» a
declarat acesta.

Decizia de înfiin¡are a unei
noi societã¡i va fi adoptatã în
cadrul uneia dintre ¿edin¡ele
Consiliului Jude¡ean Ialomi¡a, în
urmãtoarele luni. Ulterior,
sus¡ine ¿i vicepre¿edintele Ioan
Martin, noua societate se va
comporta asemeni Drumuri ¿i
Poduri ¿i urmeazã sã fie aducã-
toare de profit. «Societatea se va
comporta asemeni oricãrei alte
societã¡i comerciale.

Exploateazã energia verde, o
vinde, plãte¿te taxe ¿i impozite
la stat, asigurã locuri de muncã.
Teoretic, în 4 ani investi¡ia se
amortizeazã, firma se recapital-
izeazã ¿i proiectul se reia. Iar
peste 12 ani, acolo va exista un
parc de 2 megawa¡i care va
asigura o produc¡ie constantã de
energie verde. Iar din punctul
meu de vedere este deja un suc-
ces pentru cã, dacã ave¡i curiozi-
tatea sã calcula¡i pre¡ul pe putere
instalatã, este unul dintre cele
mai mici din România. Adicã
undeva la 1,3 euro pe watt,
proiectare ¿i execu¡ie...» a pre-
cizat Ioan Martin. ((AA..PP..))

Consiliul Jude¡ean Ialomi¡a
«cloneazã» Drumuri ¿i Poduri

3,5 MILIOANE DE LEI
pentru o societate «verde»

Consiliul Jude¡ean Ialomi¡a
«cloneazã» Drumuri ¿i Poduri

3,5 MILIOANE DE LEI
pentru o societate «verde»

Încã 300 mii de euro pentru sta¡ia de tratare
O altã notã de platã care a crescut substan¡ial

în ultimele 3 luni este cea pentru sta¡ia de tratare
a ora¿ului. Valoarea acesteia se ridicã la peste 13
miliarde de lei vechi, respectiv 300 mii de euro.
Reamintim cã, în conformitate cu contractul sem-
nat de cãtre Primãria Slobozia cu GRUPROMET
Buzãu, lucrãrile ar fi trebuit sã fie finalizate la 24
octombrie, iar valoarea contractului nu putea fi
majoratã sub nicio formã. În ciuda acestei interdic¡ii,
administra¡ia Stoica se prevaleazã de o clauzã
care permite modificarea contractului în cazul
materialelor de construc¡ie ¿i îl majoreazã cu valoarea
de mai sus. Pentru a justifica aceastã majorare,
Alexandru Stoica sus¡ine cã banii au fost utiliza¡i pen-
tru schimbarea unor conducte de apã, recondi¡io-
narea bazinului de apã, dar ¿i pentru o serie de lucrãri
netrecute în deviz, dar absolut indispensabile pen-
tru buna func¡ionare a sta¡iei de tratare.

«Aici nu s-a mai schimbat nimic de zeci de ani.
Iona¿cu a fãcut devizul bucã¡i, ca sã fie mai mic...
ªi a zis: lucrarea asta o fac cu Urban-ul, pe asta cu
DADP-ul... Þigãnie curatã! Pãi, de unde sã avem
noi posibilitã¡i? A trebuit sã gãsim solu¡ii!».
Alexandru Stoica uitã însã sã precizeze cum a fost
posibil sã acopere legal aceste solu¡ii. Una dintre
sursele de finan¡are este, fãrã îndoialã, aloca¡ia
bugetarã de 500 mii de lei acordatã de cãtre
Consiliul Jude¡ean Ialomi¡a în toamna anului tre-
cut. Pînã la 1,3 milioane de lei însã, drumul e lung,
iar Consiliul Local Slobozia nu a aprobat realocãri
bugetare de o atare valoare. Reamintim cã, la acest
moment, valoarea investi¡iei la sta¡ia de tratare a
apei din Slobozia se ridicã la 2 milioane de euro,
însã calitatea apei rãmîne aceea¿i. ªi, dacã ar fi sã
dãm crezare zvonurilor care circulã pe holurile noii
administra¡ii, nici nu se va modifica vreodatã...

«Rãzbunare politicã» pe bani publici

Audit judiciar de 80 mii de lei
pentru «APA LUI IONAªCU»
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Sîmbãtã noaptea, bãtînd dis-
cotecile de la ¡arã, reporterii
IInnddeeppeennddeenntt au nimerit în toiul
unei petreceri rurale, stropitã cu
bere ieftinã ¿i manele, care s-a
desfã¿urat în discoteca de la
Grivi¡a. Distrac¡ia a fost asiguratã
de «Miss Boxe», respectiv Monica
Constantin. Pentru deliciul celor
200 de privitori, ea a înlocuit bo-
xele din cluburi cu un ring
improvizat, din lemn, capitonat cu
o mochetã tocitã. Atitudinea
dansatoarei a scãpat-o ¿i de amen-
da pe care era s-o primeascã pentru
spectacolul oferit fãrã contract...

Atmosferã incendiarã
Sîmbãtã seara, chiar ¿i la ¡arã,

lumea iese din casã sã se distreze.
Din pleiada de discoteci rurale am
ales-o pe cea de la Grivi¡a. La
invita¡ia patronului, distrac¡ia a
fost asiguratã de «Miss Boxe»,
adicã Monica Constantin. Tînãra

de 20 de ani, studentã la
Politehnicã, a renun¡at pentru o
noapte la cluburile din Bucure¿ti ¿i
a dansat pe un ring improvizat din
lemn, costumatã în cadînã.
Pantalonii de voal, salba de la brîu
¿i decolteul cu sclipici au fãcut
deliciul celor 200 de spectatori,
care s-au înghesuit  sã facã poze
de Facebook cu «Miss Boxe»...

Cu fesul regulamentar ridicat în
cre¿tet, Marin a încercat sã-i ofere
dansatoarei un strop din berea ief-
tinã, pe care ¿i-a cumpãrat-o de la
barul unde nu se elibereazã nicio-
datã bonuri fiscale. La fel s-a
întîmplat ¿i în cazul nostru, cînd
am cerut douã Cola. «Este cea mai
frumoasã dintre toate fetele de aici.
Ia uite-o cum se mi¿cã...» ne-a
declarat Marin, încîntat de presta¡ia
Domni¿oarei «Boxe».

Muzica a fost asiguratã de o
trupã de lãutari, care au încasat în

zece minute 2000 de lei plus TVA,
din dedica¡iile oferite de «Prin¡u’
Pervers» din Þãndãrei pentru
«toatã familia lui»...

Razie fãrã rezultat
Dupã miezul nop¡ii, muzica s-a

oprit brusc. Pe u¿a discotecii din
Grivi¡a a intrat Poli¡ia! Oamenii
legii n-au venit sã se distreze, ci au
luat-o la întrebãri pe «Miss Boxe».
«Balerina asta are contract aici?» a
întrebat unul dintre agen¡i în timp
ce-i perchezi¡iona dansatoarei po-
¿eta roz... A fost suficient un singur
zîmbet adresat agentului de poli¡ie
¿i «Miss Boxe» a scãpat neamen-
datã pentru cã oferã show-uri fãrã
contract. Lua¡i la control au fost ¿i
spectatorii, însã niciunul nu a fost
«sãltat». Singurul care a dat expli-
ca¡ii poli¡i¿tilor a fost Marin, pentru
cã «ãsta avea gura mare ¿i era cu
sticla în mînã», dupã cum a rapor-
tat superiorilor un alt agent. ((MM..SS..))

Disco rural la Grivi¡a
Distrac¡ie cu «Miss Boxe»... la maxim!

DDaaccãã  aalleeggeerriillee  ppeennttrruu  PPaarrllaammeenntt  ss--aarr  ddeessffãã¿¿uurraa  îînn
ffiieeccaarree  lluunnãã,,  cceettãã¡¡eenniiii  ddiinn  CCoolleeggiiuull  11  FFeettee¿¿ttii--ÞÞããnnddããrreeii
aarr  ffii  cceeii  mmaaii  ssããnnããttoo¿¿ii  iiaalloommii¡¡eennii..  ÎÎnn  ttiimmppuull  ccaamm--
ppaanniieeii,,  ccaannddiiddaattuull  AARRDD  llaa  ffuunncc¡¡iiaa  ddee  ddeeppuuttaatt,,
LLuummiinnii¡¡aa  BBaarrccaarrii  aa  îîmmppããrr¡¡iitt  îînn  ccoolleeggiiuu,,  îînn  sscchhiimmbbuull
uunnuuii  vvoott  ssããnnããttooss,,  bboonnuurrii  ccoonnssttîînndd  îînn  ccoonnssuullttaa¡¡iiii  ggrraa--
ttuuiittee..  RReessppeeccttiivveellee  ccoonnssuullttaa¡¡iiii  uurrmmaauu  ssãã  ffiiee  eeffeeccttuuaattee
îînn  ccaaddrruull  SSppiittaalluulluuii  MMuunniicciippaall  ««AAnngghheell  SSaalliiggnnyy»»
FFeettee¿¿ttii..  EEssttee  vvoorrbbaa  ddeesspprree  uunniittaatteeaa  mmeeddiiccaallãã  ccoonn--
dduussãã,,  llaa  vvrreemmeeaa  rreessppeeccttiivvãã,,  ddee  ssoo¡¡uull  ccaannddiiddaatteeii,,
mmeeddiiccuull  SStteelliiaann  BBaarrccaarrii..  SSttrraatteeggiiaa  nn--aa  ffuunncc¡¡iioonnaatt!!
CCaannddiiddaattuull  AARRDD  aa  ppiieerrdduutt  lluuppttaa  eelleeccttoorraallãã,,  iiaarr
mmeeddiiccuull  SStteelliiaann  BBaarrccaarrii,,  ccooppllee¿¿iitt  ddee  nnuummããrruull  mmaarree
ddee  ccoonnssuullttaa¡¡iiii  ggrraattuuiittee  ppee  ccaarree  aarr  ffii  ttrreebbuuiitt  ssãã  llee  eexxee--
ccuuttee  ddiinn  bbuuggeettuull  ssppiittaalluulluuii,,  aa  ddeemmiissiioonnaatt  ddiinn  ffuunncc¡¡iiaa
ddee  ccoonndduucceerree......

Reclamã cu scop electoral
Începînd cu data de 7 ianuarie 2013, Spitalul

Municipal «Anghel Saligny» din Fete¿ti are un nou
manager, în persoana consilierului local economist
Nicolae Dugalã. Acesta nu este strãin de via¡a me-
dicalã din Fete¿ti, întrucît a fost ¿i pre¿edintele
Consiliului de Administra¡ie al unitã¡ii medicale.
Aceastã schimbare a survenit în urma deciziei
medicului chirurg Stelian Barcari de a demisiona din
func¡ia de conducere pe care a de¡inut-o în cadrul
Spitalului Fete¿ti, de mai bine de cinci ani. Contactat
de reporterii IInnddeeppeennddeenntt, medicul Stelian Barcari a
motivat cã la mijloc se aflã o decizie personalã.

«Nu am ce sã comentez cu privire la acest lucru.
Este o decizie personalã întrucît vreau sã mã ocup
de Sec¡ia Chirurgie, pentru cã eu sînt, în primul rînd,
medic!» a sus¡inut doctorul Stelian Barcari.

În schimb, voci din cadrul unitã¡ii medicale
declarã însã cã altul ar fi motivul pentru care fostul
manager a renun¡at la func¡ie. În timpul campaniei
electorale pentru alegerile parlamentare, candidatul
ARD Lumini¡a Barcari, so¡ia medicului Barcari, a
împãr¡it alegãtorilor din Colegiul 1 Fete¿ti-Þãndãrei,
în schimbul voturilor, bonuri constînd în consulta¡ii
medicale gratuite efectuate în cadrul Spitalului
Municipal «Anghel Saligny» Fete¿ti. Strategia de
campanie a fost inutilã. Candidatul ARD a pierdut
cursa electoralã, iar medicul chirurg, cople¿it de
numãrul mare de consulta¡ii gratuite pe care ar fi tre-
buit sã le execute din bugetul spitalului, a demisionat
din func¡ia de conducere. Fostul manager al unitã¡ii
medicale din Fete¿ti recunoa¿te cã a împãr¡it tichetele
gratuite, însã nu în scop electoral, ci comercial.

«Tichetele despre care dumneavoastrã vorbi¡i nu
au nicio legãturã cu ceea ce s-a întîmplat în campa-

nia electoralã. A fost vorba doar despre o promo¡ie
pe care eu le-am oferit-o cetã¡enilor, pentru a se
adresa cabinetului meu individual de consulta¡ii...
Deci, a fost doar o reclamã pentru cabinetul meu!»
dezminte medicul Stelian Barcari.

Spitalul din Fete¿ti, în impas
Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fete¿ti a

constituit o sursã inepuizabilã de subiecte relatate de
ziarul nostru. În luna februarie a anului trecut, 50 de
angaja¡i ai unitã¡ii medicale din Fete¿ti protestau fa¡ã
de decizia conducerii de a le înjumãtã¡i sporurile
salariale. «Avem probleme cu banii ¿i am decis sã
facem reduceri, astfel încît sã putem supravie¡ui...»
declara, la vremea respectivã, fostul director al
Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fete¿ti.
Problemele financiare au continuat ¿i în varã cînd,
din cauza datoriilor foarte mari pe care le-a acumu-
lat, unitatea medicalã ¿i-a externalizat serviciul de
pazã. Fostul manager Barcari a luat decizia ca bran-
cardierii din spital sã aibã ¿i atribu¡ia de paznici.
Valoarea contractului pe care unitatea o plãtea pen-
tru pazã era de peste peste 20000 de lei. Fostul man-
ager motiva la acea datã faptul cã «pe primele douã
trimestre ale anului în 2012, unitatea medicalã a
primit cîte 50000 lei, în condi¡iile în care nevoile
spitalului sînt de aproximativ 70000 lei. Tocmai de
aceea, am adoptat decizia de a rezilia contractul cu
firma care asigura serviciul de pazã!». ((MM..SS..))

«Ochelari de cal»
pentru nevãzãtori

Medicina electoralã a func¡ionat însã în cazul
Cristinei Pocora, candidatul USL la func¡ia de depu-
tat în Colegiul 1 Fete¿ti-Þãndãrei. Ea a reu¿it sã
cî¿tige alegerile cu sprijinul unei armate de medici
oftalmologi. Instala¡i la cãminele culturale din loca-
litã¡ile colegiului, medicii au oferit gratuit ochelari de
vedere alegãtorilor. Ochelarii Cristinei Pocora i-au
adus voturi ¿i probleme de sãnãtate oamenilor! Mul¡i
dintre beneficiarii acestui cadou electoral reclamã
însã cã le-au fost încurcate dioptriile ¿i vãd mai prost
ca înainte. Marin Costache este din Movila ¿i a bene-
ficiat de o astfel de pereche de ochelari... «de cal».
«M-am dus la cãminul cultural ¿i mi-a mãsurat diop-
triile. Pe listã era trecut ¿i unul cu acela¿i nume ca ¿i
mine. Ãia cînd ne-au dat ochelarii ne-au încurcat. Eu
cu ã¿tia nu vãd deloc. Tre’ sã mã duc sã mi-i schimb.
De pomanã mi i-a dat, gratis, cã tot tre’ sã scot bani
din buzunar!» ne-a declarat cetã¡eanul supãrat.

Medicinã ELECTORALÃ în
Colegiul 1 Fete¿ti-ºãndãrei
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Anun¡
AAggeenn¡¡iiaa  ddee  PPllãã¡¡ii
¿¿ii  IInntteerrvveenn¡¡iiee
ppeennttrruu  AAggrriiccuullttuurrãã
--CCeennttrruull  JJuuddee¡¡eeaann
IIaalloommii¡¡aa
cu sediul în Slobozia,
Bulevardul Chimiei, nr. 19,
scoate la concurs
amînã concursul
pentru ocuparea
func¡iei publice
temporar vacante
de consilier
asistent din
cadrul Centrului Local
Cãzãne¿ti
programat
pentru 28.01-30.01.2013,
la o datã ce va
fi comunicatã
ulterior.

SSppiittaalluull  ««eelleeccttoorraall»»  ddiinn  ÞÞããnnddããrreeii
ffuunncc¡¡iioonneeaazzãã  îînn  ssttaarree  ddee  aavvaarriiee..  UUnniittaatteeaa
mmeeddiiccaallãã  aassiigguurrãã  îînn  îînnttrreeggiimmee  ddooaarr  uunnaa
ddiinnttrree  cceellee  ddoouuaa  lliinniiii  ddee  ggaarrddãã,,  pprreevvããzzuuttee
îînn  aaccoorrdduull  ddee  rreeddeesscchhiiddeerree  sseemmnnaatt  îînnttrree
aauuttoorriittãã¡¡iillee  llooccaallee  ¿¿ii  MMiinniisstteerruull  SSããnnããttãã¡¡iiii..
AA¿¿aa  ssee  ffaaccee  ccãã  mmuull¡¡ii  ddiinnttrree  mmeeddiicciiii  ccaarree
vveegghheeaazzãã  llaa  ccããppããttîîiiuull  bboollnnaavviilloorr  ssîînntt
ppllããttii¡¡ii  ccuu  jjuummããttaattee  ddee  nnoorrmmãã......

Istoria unei (re)deschideri
Imediat ce a fost închis, în luna

aprilie a anului 2011, autoritã¡ile locale
din Þãndãrei au fãcut demersuri pentru
ca Spitalul Orã¿enesc sã redevinã
func¡ional. Au contestat în instan¡ã
decizia Ministerului Sãnãtã¡ii, au semnat
un acord pe lîngã lege cu firma Hospital
Clinic a doctorului Constantin Filip ¿i au
chemat cetã¡enii la proteste. Toate aceste
eforturi au fost zadarnice... Ini¡iativa a
fost reluatã abia în timpul campaniei
pentru alegerile locale din 10 iunie 2012,
cînd fostul primar al ora¿ului Vasile
Sava, candidat pentru aceea¿i func¡ie, a
promis locuitorilor ora¿ului cã vor avea

parte de redeschiderea spitalului.
Eforturile fostului edil nu au fost încu-
nunate cu succes... A fost nevoie de încã
o campanie electoralã, cea pentru
alegerile parlamentare din 9 decembrie
2012, pentru ca Spitalul Orã¿enesc din
Þãndãrei sã redevinã func¡ional. De data
aceasta, unitatea medicalã a fost folositã
ca manevrã electoralã de organiza¡ia
jude¡eanã a USL. Eforturile electorale
ale reprezenta¡ilor locali ai USL au dat
însã roade... În ultima sãptãmînã de cam-
panie, mai exact pe data de 26 noiembrie
2012, unitatea medicalã de la Þãndãrei
î¿i primea primii pacien¡i. «Acum am
reu¿it sã ob¡inem toate avizele necesare
pentru redeschiderea unitã¡ii medicale de
aici de la Þãndãrei! De¿i poate fi consi-
deratã drept strategie de campanie, a¿a
ceva nu este adevãrat...» declara la
momentul respectiv Silvian Ciupercã,
co-pre¿edintele USL Ialomi¡a.

Deficit de personal
Potrivit noului statut, Spitalul «elec-

toral» Þãndãrei se încadreazã în categoria

a IV-a a unitã¡ilor medicale, dispune de un
numãr de 75 de paturi, patru sec¡ii ¿i este
finan¡at cu 300 mii de lei pe lunã, în urma
contractului încheiat cu Casa Jude¡eanã de
Asigurãri de Sãnãtate Ialomi¡a. Totu¿i,
unitatea medicalã func¡ioneazã în stare de
avarie, din lipsã de medici. Potrivit acor-
dului semnat cu Ministerul Sãnãtã¡ii,
autoritã¡ile locale î¿i luau angajamentul
sã-i asigure Spitalului Þãndãrei douã linii
de gardã. În momentul de fa¡ã, în cadrul
unitã¡ii medicale func¡ionalã este doar
una. Ar mai fi nevoie de încã un medic
internist, de doi chirurgi, un pediatru, un
psihiatru ¿i un radiolog... Deficitul este
acoperit cu medici plãti¡i cu jumãtate de
normã, chema¡i fie de la Spitalul Jude¡ean
de Urgen¡ã Slobozia, pentru sec¡iile
Pediatrie ¿i Chirurgie, fie de la Spitalul
Municipal «Anghel Saligny» Fete¿ti, pen-
tru sec¡ia Boli Interne. «A fost cerin¡a
expresã a Ministerului Sãnãtã¡ii de a
asigura douã linii de gardã. Ne descurcãm
cum putem... A¿teptãm sã scoatem posturi
la concurs!» ne-a declarat Cristian Roman,
primarul ora¿ului Þãndãrei.

Spitalul cu «jumãtate de normã» de la ºãndãreiSpitalul cu «jumãtate de normã» de la ºãndãrei
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Fotbal, Liga a III-a, Viitorul Axintele
Întãriri pentru promovare

VViiiittoorruull  AAxxiinntteellee  eessttee  lliiddeerruull  sseerriieeii  aa  IIII--aa  ddiinn  LLiiggaa  aa
IIIIII--aa..  AAllbb--vveerrzziiii  aauu  aaccuummuullaatt  îînn  ttuurruull  ccaammppiioonnaattuulluuii  3311
ddee  ppuunnccttee,,  ccuu  ttrreeii  mmaaii  mmuullttee  ddeeccîîtt  ccoonnttrroovveerrssaattaa  GGlloorriiaa
BBuuzzããuu  ¿¿ii  ccuu  cciinnccii  ppeessttee  MMeettaalloogglloobbuuss  BBuuccuurree¿¿ttii..  ÎÎnn
aacceessttee  ccoonnddii¡¡iiii,,  iiaalloommii¡¡eenniiii,,  pprreeggããttii¡¡ii  ddee  33  aannii  ddee  pprrooffee--
ssoorruull  IIoonn  NNiiccaa,,  ssee  ggîînnddeesscc  ccîîtt  ssee  ppooaattee  ddee  sseerriiooss  llaa  pprroo--
mmoovvaarreeaa  îînn  ee¿¿aalloonnuull  sseeccuunndd,,  lluuccrruu  ppee  ccaarree  ppîînnãã  ddee
ccuurrîînndd  ppuu¡¡iinnii  îîll  ccrreeddeeaauu  ppoossiibbiill  ¿¿ii  nnee  bbuuccuurrããmm  ccãã  nnee--aamm
nnuummããrraatt  pprriinnttrree  aaccee¿¿ttiiaa......

Au început amicalele
Ion Nica a renun¡at în pauza de iarnã la nigerianul

Ogodogbo Moses, iar în retur nu va putea conta,
aproape sigur, nici pe serviciile lui Ciprian Stoica.
Funda¿ul stînga se reface dupã o fracturã de metatar-
sian. La capitolul veniri e înghesuialã mare. Sîmbãtã,
19 ianuarie 2013, a avut loc primul test din acest an,
în care au fost verifica¡i mul¡i jucãtori care ar putea
constitui posibile transferuri. Viitorul a întîlnit-o la
Bucure¿ti pe CS Tunari într-un joc cu trei reprize,
cî¿tigat de ilfoveni cu 2-0. Ion Nica a rulat tot lotul cu
excep¡ia lui Alin Robu, menajat. Primul 11 a fost unul
inedit: Burdun-Bogorodi¡ã, Matei, Mihociu, Iakab-
Ra¡ã, Cojenel, Tudor, Popescu-Badea, Chiri¡ã.
A¿adar, doar 4 fotbali¿ti din garda veche, restul fiind
jucãtori în probe...

Au fost opri¡i doar 4
Iakab, Popescu ¿i Cojenel nu au dat randamentul

scontat ¿i nu vor rãmîne la Axintele. Primul transfer
fãcut chiar înainte de jocul cu Tunari a fost mijloca¿ul
stînga Rãzvan Tudor, 23 ani, venit de la CSM
Rîmnicu Sãrat. Dupã meciul cu ilfovenii, conducerea
axinteanã a hotãrît sã pãstreze al¡i 3 jucãtori. Primul
este funda¿ul central Bogdan Matei, 23 ani, care a
mai trecut pe la Brãne¿ti ¿i Voluntari, iar ultima datã a
evoluat în liga secundã din Ungaria. A mai fost pãs-
trat atacantul Gabriel Badea, 21 ani, care vine de la
Balote¿ti, echipã pentru care a marcat un gol în tur.
De asemenea, Ion Nica s-a declarat mul¡umit de por-
tarul Alexandru Burdun, 21 ani, care vine de la
Cisnãdie. Urmãtorul amical al ialomi¡enilor se va dis-
puta la sfîr¿itul acestei sãptãmîni la Fete¿ti, cu
Rapidul din localitate.

Handbal, CSM Unirea Slobozia
a sus¡inut douã amicale
Paraschiv, mul¡umit de jocul echipei

Sãptãmîna trecutã a însemnat reîntîlnirea cu lupta
între semicercuri pentru handbalistele de la CSM
Unirea Slobozia, pregãtite de profesorul Liviu
Paraschiv. Mar¡i, 15 ianuarie a.c., slobozencele au
evoluat împotriva prim-divizionarei CSM Ploie¿ti,
echipã antrenatã de fosta interna¡ionalã Simona
Gogîrlã. Fetele noastre au etalat un joc peste a¿teptãri,
care le-a surprins pe prahovence. La pauzã, Unirea
conducea cu 15-13 ¿i numai faptul cã, fiind un meci
amical, Liviu Paraschiv a rulat în a doua reprizã întreg
lotul a fãcut ca balan¡a sã se încline în final în favoarea
Ploie¿tiului care a cî¿tigat cu 31-29. De remarcat cã la
4 zile distan¡ã, într-un meci din Liga Na¡ionalã, CSM
Ploie¿ti trecea de HCM Roman cu 23-18. Al doilea
amical al fetelor noastre s-a consumat pe 17 ianuarie în
compania Rapidului Bucure¿ti. S-au jucat trei reprize
¿i a fost o adevãratã demonstra¡ie de for¡e din partea
Unirii. O demonstreazã scorul final, 55-28. «Mai avem
cîteva zile pînã la startul returului ¿i pot spune cã sîn-
tem pe drumul cel bun. Sînt mul¡umit de jocul echipei,
iar cele douã venite, Carmen Ve¿cã ¿i Raluca Nãstase
se integreazã încetul cu încetul» ne-a declarat
antrenorul Liviu Paraschiv. Returul începe pe 3 febru-
arie, iar Unirea joacã acasã cu Neptun Constan¡a. 

Na¡ionala de junioare vine la Slobozia
În aceastã sãptãmînã slobozencele mai au progra-

mate trei amicale. Joi, 24 ianuarie, Unirea se
deplaseazã la Gala¡i pentru jocul cu prim-divizionara
Danubius. Vineri, ora 17,00, ¿i sîmbãtã ora 10,30 este
rîndul slobozenilor sã-¿i vadã echipa la lucru, în pre-
mierã pe 2013. În Sala Sporturilor din Slobozia, la
orele mai sus men¡ionate, este programatã o dublã
întîlnire cu echipa na¡ionalã de junioare (fete nãscute în
1996 ¿i 1997).
Alexandra Bocean a renun¡at la handbal

Postul de extremã dreapta dã în continuare serioase
bãtãi de cap conducerii Unirii Slobozia. Adusã în varã
de la Terom Ia¿i, Alexandra Bocean, 20 ani, a hotãrît în
aceste zile sã punã prematur ghetele în cui. Tînãra a
decis ca handbalul sã nu mai facã parte din viitorul ei,
urmînd a cãuta sã se realizeze dincolo de hotarele
României. Dupã ce în prealabil renun¡ase la Bianca
Grigore, Liviu Paraschiv mai are totu¿i 3 variante pen-
tru a acoperi postul de extremã dreapta: Jeni Drãgan,
Adina Nistor ¿i noua achizi¡ie Raluca Nãstase.

((ppaaggiinnãã  rreeaalliizzaattãã  ddee  II..  VVÃÃGGÃÃOONNEESSCCUU))

Fotbali¿tii Unirii Slobozia
au revenit la pregãtiri. De pe
locul 7 pe care au terminat turul
via¡a se vede altfel, mai frumoasã...
Galben-alba¿trii degajã optimism de
la cel mai tînãr pînã la antrenorul
principal Marin Dunã, lucru pe care
îl ve¡i putea observa ¿i din interviul
de mai jos. 

--DDoommnnuullee  DDuunnãã,,  ss--aa  pprreezzeennttaatt
ttooaattãã  lluummeeaa  llaa  pprreeggããttiirree??

-Da, toatã lumea este prezentã...
ªi la to¡i se vede bucuria de a reveni
la pregãtire dupã o pauzã atît de
mare. Am fãcut un tur de campionat
bun, dar se poate ¿i mai bine!

--CCee  îînnsseeaammnnãã  ««ssee  ppooaattee  ¿¿ii  mmaaii
bbiinnee»»??  CCaarree  aarr  ffii  oobbiieeccttiivvuull  ppeennttrruu
rreettuurr??

-În primul rînd, eu îmi doresc sã
cî¿tigãm primul joc, cel cu Brãila.
Momentan, acesta este cel mai
important meci. Vreau sã cî¿tigãm
toate meciurile de acasã pentru cã
este important sã-i bucurãm pe spec-
tatori. Oamenii a¿teaptã victorii, ca
¿i noi de altfel...

--SSîînntteemm  llaa  55  ppuunnccttee  ddee  llooccuull  22  ¿¿ii
nnuu  mmãã  ppoott  aabb¡¡iinnee  ssãã  vvãã  îînnttrreebb::  ddaaccãã
vvoomm  aavveeaa  oo  ccoonnjjuunnccttuurrãã  ffaavvoorraabbiillãã
aattaaccããmm  pprroommoovvaarreeaa??

-Ideal este sã ¡intim cît mai sus.

Dar trebuie sã rãmînem cu
picioarele pe pãmînt ¿i sã atacãm
fiecare meci în parte cu seriozitate.
Sigur cã în seria noastrã, ca de altfel
¿i în cealaltã serie, se poate întîmpla
orice. Este bine sã visãm, dar trebuie
sã fim ancora¡i în realitate...

--CCaarree  vvaa  ffii  ppllaannuull  ddee  bbããttaaiiee  ppeenn--
ttrruu  pprreeggããttiirreeaa  ddee  iiaarrnnãã??

-Pînã pe 4 februarie ne pregãtim
la Slobozia, dupã care vom urca o
sãptãmînã la munte la Sinaia.
Revenim pînã pe 23 februarie la
Slobozia, dupã care mergem la
Modelu unde avem condi¡ii foarte
bune: teren, salã, recuperare, hranã
bunã ¿i un program de meciuri ami-
cale deja stabilit...

--CCîînndd  vvoorr  ddaa  bbããiiee¡¡iiii  ddee  gguussttuull
jjooccuulluuii  ¿¿ii  ccaarree  vvoorr  ffii  cceellee  mmaaii  ttaarrii
aammiiccaallee  aallee  iieerrnniiii??

-Primul meci e pe 2 februarie cu
Conpet Cire¿u (n. red.: Liga IV
Brãila). Vom juca probabil tot la
Modelu pe teren sintetic. Din pãcate,
la ora actualã, nu e niciun teren sin-
tetic la Slobozia. În rest vom avea
jocuri cu echipe din Ligile a II-a ¿i a
III-a: Dinamo II, Buftea, Chindia.
Din pãcate n-am reu¿it sã iau niciun
meci cu echipe din Liga I, pentru cã
toate sînt plecate la pregãtire în

strãinãtate.
--OO  bbuunnãã  ppaarrttee  ddiinn  eecchhiippeellee

aannggrreennaattee  îînn  ccoommppeettii¡¡iiaa  ee¿¿aalloonnuulluuii
sseeccuunndd  ss--aauu  îînnttããrriitt  llaa  nniivveelluull  lloottuulluuii..
NNooii  ccuumm  ssttããmm  llaa  aacceesstt  ccaappiittooll??

-La ora actualã avem 3 noutã¡i,
dar cum contractele nu au fost încã
semnate nu vã pot spune mai mult.
Sînt doi jucãtori de liga a III-a ¿i
unul de liga a II-a...

Idan Baruch, printre
noutã¡ile Unirii

Un portar ¿i doi apãrãtori
reprezintã pentru moment
noutã¡ile la care fãcea referire
Marin Dunã. Cel mai rãsunãtor
nume este al portarului israelian
Idan Baruch, 23 ani, fotbalist cu
¿tate vechi în România.
Baruch a  mai jucat la Snagov,
Chiajna ¿i Buftea, pentru Concordia
bifînd chiar douã meciuri în Liga I
cînd echipa era pregãtitã de
Lauren¡iu Reghecampf. Celelalte
douã noutã¡i sînt funda¿ul central
Bogdan Matei, 19 ani, venit de la
Jiul Petro¿ani ¿i funda¿ul lateral
Adrian Negrea, 29 de ani, venit de la
FC Arge¿.

Marin Dunã, antrenor Unirea Slobozia

«Ideal este sã ¡intim cît mai sus!
Dar trebuie sã rãmînem cu picioarele

pe pãmînt...»

Marin Dunã, antrenor Unirea Slobozia

«Ideal este sã ¡intim cît mai sus!
Dar trebuie sã rãmînem cu picioarele

pe pãmînt...»
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««TTaattaa  aa  pplleeccaatt  ddiinn  ¡¡aarrãã//¿¿ii  ssee--nnttooaarrccee--nn
pprriimmããvvaarrãã//aaffaarrãã--ii  ffrriigg,,  ssee  ffaaccee  sseeaarrãã//ppee  zzii
ccee  ttrreeccee  oo  ddaauu  îînn  bbaarrãã//¿¿ttiiuu  ccãã  oo  ssãã  ffiiuu
mmaajjoorr//ttrreebbuuiiee  ssãã--mmii  ffaacc  uunn  aalltt  ddeeccoorr//oo  ssãã
aamm  ¿¿ii  ffaammiilliiee//¿¿ii  nn--oo  ddiissttrruugg  ppeennttrruu
aallccooooll//îînnccãã  vvããdd  uunn  vviiiittoorr//sstteeaagguull  nnoossttrruu
ttrriiccoolloorr//ss--aa  vvããrrssaatt  ppee  eell  mmuulltt  cclloorr//¿¿ii  aaccuumm
ee  iinnccoolloorr//mmii--aamm  ccrreeaatt  oo  aallttãã  lluummee//aamm
aalleess  ssãã  pplleecc  îînn  eeaa//aassttaa  eessttee  lluummeeaa  mmeeaa//nnuu
mmii--oo  ssttrriiccãã  nniimmeenneeaa»»......  SSîînntt  vveerrssuurriillee
cceelluuii  ddee--aall  ddooiilleeaa  vviiddeeoocclliipp  aall  rraappeerr--uulluuii
HHOODDII,,  eelleevv  aall  LLiicceeuulluuii  ddee  AArrttee  ddiinn
SSlloobboozziiaa..  TTîînnããrruull  aarree  ddooaarr  1155  aannii,,  iiaarr  ccîînn--
tteeccuull  ddiinn  ccaarree  aamm  cciittaatt  eessttee  aall  ddooiilleeaa  ddiinn
pprrooaassppããttaa  ssaa  ccaarriieerrãã..  PPrriimmuull  ssããuu  ««hhiitt»»,,
iinnttiittuullaatt  ««SSee  cchheeaammãã  SSlloobboozziiaa»»  aa  rreeuu¿¿iitt
ssãã  îînnrreeggiissttrreezzee  ppee  yyoouuttuubbee  ppeessttee  55660000  ddee
vviizzuuaalliizzããrrii..  SSuuffiicciieenntt  ppeennttrruu  aa  nnee  aattrraaggee
aatteenn¡¡iiaa..  PPooaattee  eessttee  pprreeaa  ddeevvrreemmee  ssãã  vvoorr--
bbiimm  ddeesspprree  uunn  ssuucccceess  ¿¿ii  nnuu  ee  ttrreeaabbaa  nnooaass--
ttrrãã  ssãã  ffaacceemm  rreecceennzziiii  mmuuzziiccaallee......  DDaarr  ccrree--
ddeemm  ccãã  HHOODDII  eessttee  rreepprreezzeennttaattiivv  ppeennttrruu  oo
ggeenneerraa¡¡iiee  ddeesspprree  ccaarree  nnuu  ¿¿ttiimm  nniimmiicc..  ªªii,,
cceell  mmaaii  ggrraavv,,  nniiccii  nnuu  ssîînntteemm  iinntteerreessaa¡¡ii  ssãã
aaffllããmm  cceevvaa......

Exponentul unei stãri de spirit
HODI are 15 ani ¿i tocmai a lansat

acum o lunã cel de-al doilea videoclip al
sãu, «Plecat». Este atît de tînãr încît cu
greu ¡i-ai putea închipui cã versurile cîn-
tecelor sale îl reprezintã. ªi totu¿i...
Primul sãu videoclip «Se cheamã
Slobozia» reflectã o Slobozie familiarã,
care î¿i exhibã non¿alantã hido¿eniile
edilitare, învelite în lumini terne... Cu
siguran¡ã, demersul artistic e timid ¿i
¿ovãielnic, dar el existã... «Rap-ul e o
stare de spirit. Am vrut sã dau totul pe
fa¡ã, ¿i de rãu ¿i de bine» ne rãspunde
fãrã introduceri inutile ¿i fãrã fasoane. A
încãrcat videoclipul pe net în vara anului
trecut ¿i este mîndru de cele 5600 de
vizualizãri pe care le are. Îi mãrturisim cã
ni se pare prea mic pentru ce cîntã ¿i cã
versurile sale reflectã, de fapt, starea de
spirit a pãrin¡ilor sãi, a Sloboziei
comune, civice. Ne respinge politicos,
aproape moale... «Am vãzut prea multe».
«Multele» le-a adunat în ultimii trei ani,
de cînd a în¡eles cã drumul lui este acesta

¿i cã ceea ce vrea este sã devinã un raper
celebru. «La 12 ani l-am ascultat prima
datã pe Nane... Tot a¿a, un cîntãre¡ ca
mine, de primã clasã, din Or¿ova. L-am
idolatrizat. În fiecare piesã a lui explica
pu¡in din ce face, din cum func¡ioneazã
sistemul, ce-i ãla un mixting, ce-i ãla un
album. ªi am ascultat foarte mult, m-am
perfec¡ionat, am adunat... ªi-acum dau
totul pe fa¡ã!». Îl privim intriga¡i, ca pe o
ciudã¡enie... Mîndru de piesa lui, convins
cã «a dat totul pe fa¡ã», exponent al frus-
trãrilor ora¿ului sãu.... Ne simte judecîn-
du-l ¿i ridicã din umeri: «Fiecare cu pãr-
erea lui!».

Visul lui HODI
Pe HODI îl cheamã, de fapt, Robe

Gabriel Marius. ªi dincolo de orgoliul
sãu de artist precoce ascunde, asemeni
tuturor celor de vîrsta lui, vise adolescen-
tine. Pentru cã ¿i-a asumat incon¿tient

statutul de exponent al ora¿ului sãu,
încearcã sã ne vîndã cli¿ee. «Acesta e
manifestul meu. Un manifest liber pentru
societate!» ne spune el la repezealã.
Cerem un alt rãspuns. Nu-l are! Îl gãsim
împreunã, vorbind despre mesajele sale:
«Uite, eu vorbesc despre mine, despre
tine, despre oamenii din jurul meu. Dacã
î¡i place, te opre¿ti sã mã ascul¡i. Dacã
nu, treci mai departe!». Dar HODI crede
cã versurile lui sînt scrise pentru ca
nimeni sã nu treacã mai departe. «Cum o
vrea Dumnezeu! Depinde de noroc, de
cît de mediatizat e¿ti. De-asta am ¿i venit
aici, ca sã mã fac cunoscut! Dacã e¿ti
cunoscut faci bani, ai contracte, urci mai
sus, reu¿e¿ti. Dacã nu, degeaba e¿ti bun,
a¿a ca mine... Nu ¿tie nimeni! ªi vã mai
spun una ¿i gata! Nici Nane, cînd a
început, nu era cunoscut, nu era luat în
serios... ªi a început tot a¿a, ca mine... Iar
acum e departe ¿i are doar 22 de ani!».

În mod paradoxal, HODI nu e singur.
Are prieteni care fac acelea¿i lucruri, au
acelea¿i preocupãri, compun muzicã,
cîntã... Iar ei to¡i, împreunã, îl ajutã sã
facã un album: «E greu, trebuie bani,
instrumente... Ori trebuie sã cumperi
negativele de la al¡ii... Dar eu vreau un
album al meu ¿i o sã-l fac!». Pînã atunci,
HODI cîntã pe youtube. Iar video-
clipurile sale ne reprezintã, fie cã vrem,
fie cã nu. Pentru cã la 15 ani, el a ales sã
transmitã ora¿ului în care cre¿te un mesaj
cu caracter social: «Avem case, blocuri,
aproape dãrîmate/¿i curve la col¡ul
strãzii/vrînd sã fie scãrpinate/copiii mici,
ce î¿i trãiesc copilãria/¿i li se va sfîr¿i
cînd apare-n buzunar hîrtia/tomberoane
negolite de aproape o lunã/¿i apa la robi-
nete tot eliminã ¡ãrînã. (...) Fie cã-i bine
sau rãu/ãsta e ora¿ul meu/poate
arat-a¿a/c-a¿a a vrut Dumnezeu!».

Slobozia
lui HODI
Slobozia
lui HODI
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((ccoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  ttrreeccuutt))

SCORPION (23.10-21.11)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Anul 2013 vã ajutã sã relua¡i lucrãrile

pe care nu le-a¡i fãcut în anii anteriori.
Planetele sînt în jurul valorii de spectatori
gata de a vã face rãu totu¿i. Ve¡i trece
printr-o perioadã de încercãri ¿i ispite în
aceastã perioadã. Relaxa¡i-vã, retrage¡i-vã
¿i întineri¡i gîndind pozitiv. Fazele de pre-
siune ca lucru intens sau relaxare se
alterneazã în via¡a dvs.

CCAARRIIEERRÃÃ
În acest an via¡a dvs profesionalã va fi

mult mai plinã de satisfac¡ii decît în
perioadele precedente. Mai multe conexi-
uni ¿i recompense vã vor veni în cale.
Asocia¡ii vor lucra bine cu dvs în acest
an. Aceasta este o perioadã motiva¡ionalã
pentru dvs. Unele preocupãri artistice ale
dvs vor aduce roade. Lipsa de timp ar
putea împiedica ambi¡iile profesionale,
dar nu amîna¡i momentul cînd vine vorba
de decizii importante legate de mi¿cãrile
de carierã.

DDRRAAGGOOSSTTEE
În acest an, ve¡i vedea aventura multã

în dragostea dvs. Armonie perfectã este
prevãzutã ¿i nu ve¡i întîmpina situa¡ii
jenante în ceea ce prive¿te rela¡iile ce sînt
în cauzã. Ave¡i nevoie de a pune roman-
tism în rela¡ie, în scopul de a atrage
partenerul dvs pentru piesa doritã.

FFIINNAANNÞÞEE
Ave¡i grijã sã nu vã aventura¡i în chel-

tuieli nedorite în acest an. Anumite gîn-
duri impulsive trebuie sã fie îngropate
ceva timp. Sînte¡i de naturã sã atrage¡i
unele oferte financiare bune în acest an.
Nu va aventura¡i în aceastã perioadã în
multe specula¡ii care v-ar putea atîrna în
cîrligele nedorite spre sfîr¿itul anului
financiar.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Unele probleme minore

de sãnãtate ocazionale sînt posibile
¿i vor zgudui barca dvs de sãnãtate în
acest an. Ave¡i grijã de dvs pentru a evita
orice impruden¡ã pe frontul de sãnãtate.
Unele probleme dentare sînt posibile
chiar în aceste momente. Este nevoie de
un control medical general,
pentru lini¿tea dvs.

SÃGETÃTOR (22.11-20.12)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Anul 2013 vã duce într-o lesã via¡a

dvs. Toate obstacolele ¿i piedicile cu care
v-a¡i confruntat în anii anteriori dispar în
neant. Dvs sînte¡i în cea mai bunã fazã de
optimism din via¡ã. Toate restric¡iile ¿i
constrîngerile din via¡a dvs zboarã. Ar tre-
bui sã aduce¡i un fel de securitate pentru
dvs ¿i cei din jurul dvs. Spre sfîr¿itul anu-
lui, unele experimente din via¡ã vor înce-

tini, dar va fi multã mul¡umire de sine.
CCAARRIIEERRÃÃ
Zona dvs profesionalã cere multã

energie de intrare în acest an. Rezultatele
din anii preceden¡i fac un pic de slalom.
Dar sã nu ¡ine¡i cont. Pãstra¡i-vã în
mi¿care ¿i scara nu se terminã niciodatã.
Pozi¡iile planetare vor ajuta sã vã
deplasa¡i în direc¡ia înainte, fãrã prea mult
efort în acest an. Chestiuni legate de
administra¡ie ¿i lucrãri juridice vor fi pline
de satisfac¡ii pentru dvs. Grijã mai mare
se cere în raport cu autoritã¡ile ¿i colegii.
Sfîr¿itul anului vã va aduce promo¡ii mari
în via¡a dvs profesionalã. ªi în afaceri ar
fi momentul potrivit sã consolida¡i
pozi¡iile.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Via¡a dvs în dragoste va fi

mult mai stabilã ¿i trebuie sã reziste la
mareele grele, a¿teptate în mod normal
într-o rela¡ie. Planetele vã asigurã cã
nevoile emo¡ionale ¿i romantice sînt
îndeplinite într-un mod mult mai subtil.
Intimitatea ¿i romantismul sã nu fie totu¿i
defensive!

FFIINNAANNÞÞEE
Acest an va da o mare perspectivã în

cariera dvs. Nu va fi foarte bun profit în
toate eforturile financiare. Mrejele din
anii anteriori vor aduce roade. Nu ezita¡i
sã vã aventura¡i în teritorii necunoscute
financiare. Existã încã o mul¡ime de zone
în care vã pute¡i pune banii. Dar
pãzi¡i-vã, sã nu pune¡i toate ouãle într-un
singur co¿. 

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Preocupãrile dvs de sãnãtate trebuie sã

fie reduse la minimum la începutul anu-
lui.  Ar fi o mul¡ime de lucruri de fãcut
decat sã vã pierde¡i energia pe o notã
mentalã. Dar fizic sînte¡i într-o formã mai
bunã decît anul precedent. Asigura¡i-vã cã
ve¡i ob¡ine somn amplu ¿i exerci¡ii fizice.
Acest lucru se datoreazã faptului cã ar tre-
bui sã lucra¡i sub stres constant, pentru
cea mai mare parte a anului. În general,
imunitatea dvs este într-o formã bunã în
acest an. Feri¡i-vã de problemele de sãnã-
tate legate de cap ¿i nas ce vã ies în cale.
Manevra¡i-le cu u¿urin¡ã ¿i relaxa¡i-vã.

CAPRICORN (21.12-19.01)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Anul 2013 vã va ajuta sã vede¡i via¡a

într-o luminã nouã ¿i trebuie sã diversifi-
ca¡i prioritã¡ile în via¡ã. Va fi mai mult
timp pentru a vã relaxa ¿i a întineri decît
anul precedent. Toleran¡ã, oricît de mult
ar trebui sã fi¡i încercat de via¡ã. O atmos-
ferã mai seninã este în suflet pentru dvs în
acest an. Planetele promit beneficii, mult
mai materialiste. În aceastã perioadã vã
pute¡i aventura în domeniile sociale ¿i de
caritate cu u¿urin¡ã. 

CCAARRIIEERRÃÃ
Domeniul profesional se va dovedi a

fi mult mai eficient în acest an. Nivelul
dvs de inteligen¡ã, ra¡ionament
¿i creativitate se ridica împreunã la un
standard înalt în domeniul carierei.
Abordarea fa¡ã de autoritã¡i ¿i de colegi sã
fie mai amabilã, pentru a fi pace ¿i
armonie la locul de muncã. Eforturile
dure de lucru vor cî¿tiga recunoa¿tere
spre sfîr¿itul anului.

DDRRAAGGOOSSTTEE
U¿ile dragostei vor fi larg deschise în

acest an. Planetele vor ajuta sa stabiliza¡i
acest front. Nu va fi greu pentru dvs sã vã
exprima¡i într-un mod mult mai sensibil
cu partenerul. Acesta este momentul
potrivit pentru a vã exprima sentimentele
¿i poftele interioare, pentru a vã gãsi
jumãtatea. Nu ascunde¡i nimic parteneru-
lui dvs, deci fãrã pesimism. O sensibili-
tate poate fi de a¿teptatã în rela¡ie spre
sfîr¿itul anului.

FFIINNAANNÞÞEE
În acest an finan¡ele dvs se avîntã pe

noi culmi. Dvs ve¡i fi într-o pozi¡ie bunã
pentru a salva mai mult viitorul. Ve¡i avea
mai multã libertate în lumea materialistã
din jurul valorii dvs. Pãstra¡i o filã în care
banii sînt scri¿i la intrare ¿i la ie¿ire.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Acest an va aduce o notã optimistã

nouã, în sãnãtatea mentalã ¿i fizicã. Multã
energie pozitivã radiazã la dvs, vor fi
ac¡iuni intense în toate fronturile. Fi¡i lent
atunci cînd vine vorba de schimbari în
tiparele de dietã, somn sau exerci¡ii. Nu
arunca¡i prea mult efort. Rãbdarea se rãs-
plãte¿te atunci cînd dispar problemele de
sãnãtate vechi. Evita¡i o lãcomie pentru
produse alimentare ¿i nu vã min¡i¡i cã
aportul de carbohidra¡i ¿i grãsimi este
redus.
VÃRSÃTOR (20.01-18.02)

AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Acest an 2013 va fi mult mai pa¿nic ¿i

senin decît v-a¡i fi imaginat. Va fi o
perioadã de posibilitã¡i uria¿e,
cu oportunitã¡i de cre¿tere pentru viitor.
Asigura¡i-vã cã ac¡iunile impulsive nu vin
înapoi la dvs. Nu sînt rela¡ii favorabile cu
cei din jur, în toate aspectele vie¡ii. O
perioadã mult mai exigentã vã a¿teaptã în
acest an.

CCAARRIIEERRÃÃ
Direc¡ii noi sau noi cãi deschise pen-

tru dvs în acest domeniu. Oricît de mare
ar fi efortul sau munca grea sînt a¿teptate
în carierã rezultate mai bune. Mai multe
progrese sînt efectuate pe carduri, dar fi¡i
sigur cã nu existã satisfac¡ie mentalã
amplã în toate sferele. Aceasta este o
perioadã de însãmîn¡are în ceea ce
prive¿te ob¡inerea de noi
locuri de muncã.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Anul 2013 promite fericirea generalã

¿i mul¡umire în dragoste. Feri¡i-vã sã nu

fi¡i prea excesiv atunci cînd vine vorba de
a arãta sentimentele partenerului. Fi¡i nat-
ural ¿i arãta¡i adevãratul dvs sine. Unele
rela¡ii anterioare sînt posibile sã se stre-
coare în acest an. Acest lucru este proba-
bil sã aprindã spiritul vostru. Asigura¡i-vã
cã nu intra¡i în capcane majore. Prietenii
ar putea veni aproape atunci cînd ave¡i
nevoie de sfaturi mari. În cazul în care
sînte¡i singur, acest an va fi o perioadã de
emo¡ii ¿i dragoste tot drumul. Trãi¡i în
prezent ¿i construi¡i o bazã solidã pentru
viitor.

FINANÞE
Finan¡ele par a fi de importan¡ã pentru

dvs în acest an. Totu¿i, acest lucru nu
înseamnã cã va trebui sã va complace¡i în
acest domeniu. Munca grea din anii
trecu¡i  produce randamente bune acum.
Mijlocul de an promite ni¿te bani prin
noroc, avere ¿i mo¿tenire. Încetini¡i atunci
cînd vine vorba de cheltuieli. Acest lucru
ar putea periclita viitorul financiar. 

SÃNÃTATE
Va fi un an de mare vitalitate

¿i sãnãtate pentru dvs. Asigura¡i-vã
cã nu utiliza¡i pînã la maxim toate
resursele dvs de energie. Evita¡i
consumul excesiv de alimente.
Asigura¡i-vã cã sînte¡i hotãrît pentru a lua
pilula amarã. Fi¡i pregãtit sã vã relaxa¡i ¿i
sã medita¡i atunci cînd presiunea se
mãre¿te.

PEªTI (19.02-20.03)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Nu vor fi progrese mari în via¡a dvs în

acest an. Dvs trebuie sã fi¡i capabil de a
ob¡ine conexiuni bune cu persoane mai
mari din societate. Nivelul de încredere
va fi amplificat ¿i ve¡i fi capabil sã va
ridica¡i la idealurile dorite.
Pava¡i drumul în acest an cu mult tact
¿i diploma¡ie.

CCAARRIIEERRÃÃ
Ave¡i nevoie de a evalua abilitã¡ile

personale acum. Ar trebui sã lucra¡i din
greu pentru a vã depã¿i limitele. Unele
obstacole sînt doar teste atunci cînd vine
vorba de rela¡ia cu autoritã¡ile ¿i colegii.
Aborda¡i-le cu u¿urin¡ã ¿i manipula¡i-le
abil. Proiectele pe termen lung vor evolua
bine în aceastã perioadã.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Aceasta ar fi o perioadã de euforie

atunci cînd vine vorba de rela¡ii de
dragoste. Nu va fi mai multã satisfac¡ie în
acest domeniu acum. Ve¡i gãsi unele
momente bune placute care vin pe calea
dvs. Ar fi o perioadã de optimism în
aceastã arenã pentru dvs. Dar asta nu
înseamnã cã totul se va transforma în bine
cum era de a¿teptat. Anumite
evenimente din trecut ar putea sabota
rela¡iile dvs. Ave¡i nevoie de
o imagine mai clarã ¿i motive interioare
mai sigure acum.

FFIINNAANNÞÞEE
În acest an pãstra¡i un echilibru perfect

între veniturile ¿i cheltuielile dvs. Afla¡i
de la e¿ecurile din trecut atunci cînd vine
vorba de finan¡e în acest an. Nu repeta¡i
gre¿eli în acest domeniu acum. Aceasta
nu înseamnã cã trebuie sã depune¡i mai
mult efort, ci doar faptul cã ave¡i de gînd
mi¿cãri financiare într-un mod mai bun.
Spiritul creativ va ajuta sã depa¿i¡i
orice ghinioane financiare neprevãzute în
acest an.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE  
Acest an vã va binecuvânta cu mai

multã energie ¿i vitalitate, pentru a vã
ajuta sã trece¡i prin întregul an înainte, cu
o vigoare reînnoitã ¿i putere. Ar trebui sã
schimba¡i stilul de via¡ã într-o anumitã
mãsurã ¿i sã renun¡a¡i la obiceiurile
proaste.  Fi¡i spontan pentru a face aceste
modifcãri pentru o mai bunã însãnãto¿ire.
Ac¡iona¡i cu calm, fãrã stres mult ce ar
putea cîntãri în jos sistemul nervos.
Gestiona¡i emo¡iile ¿i starea mentalã cu
u¿urin¡ã. Acesta este un an care necesitã
activitate fizicã multã.

FFiiee  ccaa  sstteelleellee  ssãã  ffiiee  ccuu  ddvvss,,
ppee  ttoott  ppaarrccuurrssuull  aannuulluuii  22001133!!
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� VVîînndd  aappaarrttaammeenntt  44
ccaammeerree,,  SSlloobboozziiaa,,  llii--
vviinngg  3300  mmpp,,  uussccããttoorr
pprroopprriieettaattee  llaa  aacceellaa¿¿ii
eettaajj,,  uullttrraacceennttrraall,,  eett..  11//44,,
zzoonnaa  MMaaggaazziinn  IIaalloommii¡¡aa,,
pprree¡¡  6655000000  eeuurroo,,  aacccceepptt
vvaarriiaannttee  ddee  sscchhiimmbb  ccuu
aappaarrttaammeenntt  îînn  BBuuccuu--
rree¿¿ttii..  TTeell..  00772222229900660077..
(x2)
� Vînd apartament 4
camere, SSlloobboozziiaa, liber,
str. Lacului, bl. 36, et.
4/4, toate îmbunãtãþirile,
accept programul «Pri-
ma Casã». Rela¡ii la tele-
fon 0721367133.
� VVîînndd  aappaarrttaammeenntt  44
ccaammeerree,,  SSlloobboozziiaa,,  zzoonnaa
ssttaaddiioonn,,  ssuubbeerrîîmmbbuunnãã--
ttããþþiirrii,,  uullttrraammooddeerrnn,,  pprreeþþ
nneeggoocciiaabbiill..  RReellaa¡¡iiii  llaa  tteell..
00772233550044330022..  ((xx1100))

�Vînd/închiriez aparta-
ment 3 camere, SSlloobboo--
zziiaa, decomandat, str. La-
cului, et. 4/10, preþ nego-
ciabil. Rela¡ii la telefon
0723782724.
� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, ur-
gent, et. 4/4, zona MB,
multiple îmbunãtãþiri.
Telefon 0753315656,
0766238202.
�Schimb apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, CF,
izolat termic, termopan,
cu garsonierã conf. I,
acelea¿i condiþii, et. 1/3,
plus diferenþã, zona
Mînãstire, bl. MB9. Tel.
0729108619. (x4)
� VVîînndd  aappaarrttaammeenntt  33
ccaammeerree,,  SSlloobboozziiaa,,  zzoonnaa
GGaarrãã,,  bbll..  UU2200,,  sscc..  BB,,  aapp..
6644,,  pprreeþþuull  zzoonneeii..  TTeellee--
ffoonn  00772233220033220011..  ((xx22))
� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, zonã
ultracentralã, et. 2/7,
preþ negociabil, meritã
vãzut!, renovat în totali-
tate, toate îmbunãtãþi-
rile. Relaþii la telefon
0723954130.
�Schimb apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, semi-
decomandat, circa 53
mp, et. 3/4, zona ITM,
anvelopat, CT, AC , etc,
cu apartament 3-4
camere, suprafaþã mai
mare. Rela¡ii la telefon
0767619290.
� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, parter,
lîngã Centrul Cultural
«Ionel Perlea», pretabil
birouri sau cabinete.
Telefon 0734370605.

� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, str.
Domniþa Bãla¿a, bl. U4,
et. 1, ap. 46. Relaþii la
telefon 0729235676.
� Vînd/schimb aparta-
ment 3 camere, SSlloobboo--
zziiaa, str. Mihai Eminescu,
bl. 41, et. 2, cu aparta-
ment 2 camere, et. 1,
sau parter în zona
Magazin Ialomiþa sau
MB, preþ 42500 euro.
Telefon 0766475559.
� Vînd apartament 3
camere, ÞÞããnnddããrreeii, ter-
mopan, izolat exterior,
parchet, gaz, CT. Tele-
fon 0723239972.
� Vînd apartament 3
camere, AAmmaarraa, zonã
ultracentralã, ultramo-
dern, recent renovat, 2
balcoane închise, toate
utilitãþile, termopan,
gresie, faianþã, centralã,
izolat termic interior/ex-
terior, carte funciarã,
preþ negociabil. Relaþii
la telefon 0731447604.

� Vînd apartament 2
camere, SSlloobboozziiaa, et. 4/4,
fãrã probleme, toate
condiþiile, preþ 80000
lei, negociabil. Telefon
0725388403.
� Vînd apartament 2
camere, SSlloobboozziiaa, semi-
decomandat, zonã cen-
tralã, vizavi de spital, bl.
F5, et. 3/4, izolat termic,
termopan, pre¡ 20000
euro. Rela¡ii la telefon
0720016199.
� Vînd apartament 2
camere, SSlloobboozziiaa, semi-
decomandat, zona ITM,
str. C.D. Gherea, bl. B16,
parter, CT, geamuri ter-
mopane, parchet lami-
nat, apã separat, uþã
intrare lemn, izolat ter-
mic, preþ 28000 euro,
uþor negociabil. Relaþii la
telefon 0766510262
(dupã ora 17,00).
� Vînd/schimb aparta-
ment 2 camere, SSlloobboo--
zziiaa, Ansamblul PECO,
et. 4/4, apã individual,
CT, termopan, cu gar-
sonierã, conf. I, exclus
zona 500, pre¡ 160000
lei, negociabil.

� Vînd garsonierã,
SSlloobboozziiaa, conf. II, bl.
G6, et. 1, ap. 10, sc. A,
toate utilitãþile, CT, pre¡
avantajos. Rela¡ii la tel.
0723988965. (x5)

� Vînd casã, SSlloobboozziiaa,,
4 camere, 450 mp, hol,
bucãtãrie, multiple îm-
bunãtãþiri, str. Traian, nr.
43, în spatele Tribuna-
lului, 160000 lei, preþ
negociabil. Relaþii la
telefon 0736264139.
�Vînd teren, SSlloobboozziiaa,
intravilan, str. Plevnei
(intrarea dinspre blocu-
rile MB), 605 mp, acte
proprietate, toate utili-
tãþile, preþul zonei. Te-
lefon 0722207680.
�Vînd teren, SSlloobboozziiaa,
intravilan, 1526 mp,
între case, apã ¿i curent
la poartã, preþ 10 euro/mp
discutabil. Relaþii la
telefon 0727770801.
� Vînd casã, SSlloobboozziiaa
NNoouuãã, teren aferent
1000 mp, toate utili-
tãþile. Relaþii la telefon
0723044732. (x1)
� Vînd loc de casã,
SSlloobboozziiaa  NNoouuãã, 1000
mp, strada pricipalã,
toate utilitãþile, fun-
daþie, anexe, posibilitate
parcelare, 5000 mp cu
livadã, sere, magazie-
grajd, teren 1500 mp la
Bora, zonã bunã, posi-
bilitate spaþiu produc-
þie-depozitare, facturã,
preþuri avantajoase. Te-
lefon 0744314810.
� Vînd teren, SSlloobboozziiaa
NNoouuãã, intravilan, 5000
mp, posibil parcelat, str.
ªcolii, asfalt, gaze, cu-
rent, ideal construcþii
civile, depozit en-gross,
sere, preþ 14 euro/mp,
negociabil. Rela¡ii la
telefon 0724405958.
� Vînd teren, AAmmaarraa,
intravilan, 800 mp,
zona hotel Diamant,
acte la zi. Telefon
0767619290.
� Vînd casã 3 camere,
GGhheeoorrgghhee  DDoojjaa, reno-
vatã recent, multiple
îmbunãtãþiri, baie uti-
latã, boiler electric, cen-
tralã electricã+sobe te-
racotã, apã curentã,
canalizare, izolaþie ter-
micã exterior, termo-
pane, etc, teren aferent
1200 mp, anexã reno-
vatã pentru locuit. Te-
lefon 0728907874.
� Vînd teren, SStteejjaarruu,
intravilan, 9000 mp,
lîngã bisericã, 3 euro/mp.
Telefon 0766255497.
� Vînd loc de casã,
PPããllttiinnii¿¿, 500 mp, str.
Bisericii. Rela¡ii la tele-
fon 0735193116.

� Caut apartament 2/3
camere de închiriat,
SSlloobboozziiaa, de preferat
neutilat ¿i nemobilat, pe

perioadã lungã (minim
2 ani). Relaþii la telefon
0720012116.
� Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
SSlloobboozziiaa, nemobilat,
CT, bl. B32, et. 1, 500
lei/lunã. Rela¡ii la tele-
fon 0726032352.
� Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
SSlloobboozziiaa, decomandat,
parter, complet utilat,
zona Central, preþ 750
lei/lunã. Rela¡ii la tele-
fon 0724381900.
� Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
SSlloobboozziiaa, zona Garã,
str. Aleea Feroviarului,
utilat ¿i mobilat, rog
seriozitate. Rela¡ii la
telefon 0732708947,
0733956517.
� Închiriez garsonierã,
SSlloobboozziiaa, conf. II, mo-
bilatã, zona Bancpost,
et. 1. Rela¡ii la telefon
0724659640.

� Cumpãr apartament,
SSlloobboozziiaa, ofer un preþ
maxim de 110000 lei.
Telefon 0767955187
(dupa ora 18,00).
� Cumpãr teren arabil
înTraian, Smirna, Gri-
viþa, Amara, Ghe. Doja,
Andrãþeþti, Crunþi, Re-
viga. Rela¡ii la telefon
0761615190.

� Vînd Skoda Fabia
Elegance, an fabr. 2004,
1390 cmc, recent adusã
din Germania, carte
service, km reali,
ma¿inã foarte elegantã.
Telefon 0731447604.
�Vînd Seat Leon, ben-
zinã+GPL, 1598 cmc,
105 CP, ABS, EBD,
ESP, înmatriculat RO,
servodirecþie, clima-
tronic, pilot automat,
parbriz încãlzit, gea-
muri ¿i oglinzi electrice,
jante aliaj, proiectoare
ceaþã, airbag-uri, închi-
dere centralizatã, sen-
zori de ploaie, naviga-
þie, computer de bord,
baterie nouã, schimbat
recent uleiul ¿i filtrele,
bine întreþinutã, fãrã
accidente, cauciucuri de
varã+iarnã, preþ avanta-
jos. Rela¡ii la telefon
0731447604.
� Vînd Opel Vectra C
facelift, an de fabr.
2006, 165000 km rulaþi,
motorinã, 1950 cmc,
piese noi: distribuþie,
ambreiaj, volantã, dis-
curi de frînã, pilot au-
tomat, climatronic, co-
menzi volan, computer
bord, parasolare lumi-
nate, navigaþie, 6600
euro, negociabil. Relaþii
la 0727807393. 
� De vînzare Combinã
Laverda REV 200, 600
ore de funcþionare, stare
foarte bunã, 70000
euro, TVA deductibil,
posibilitate rate. Telefon
0723351403.

� De închiriat spaþiu
comercial, SSlloobboozziiaa,
100 mp, zonã centralã.
Telefon 0721236011.
� Închiriez spaþiu co-
mercial, SSlloobboozziiaa, 60
mp, dotat cu toate utili-

tãþile, recent renovat,
situat la stradã, zona
Spitalului Judeþean Slo-
bozia, alarmã ¿i camere
video, vad comercial
excelent, zonã intens
circulatã, ideal pentru
magazin alimentar, bi-
rouri, pariuri sportive,
cabinet medical, fast-
food, farmacie, etc,
meritã vãzut! Relaþii la
telefon 0729632426.
� Închiriez/vînd spaþiu
comercial, SSlloobboozziiaa,
lîngã Magazin Ialomiþa,
140 mp, se poate com-
partimenta. Relaþii la
telefon 0766255497.

� Vînd televizor color
marca SANYO. Relaþii
la telefon 0763664351.
� Vînd centralã Elec-
trolux pe gaze, cu adap-
tor pentru butelie, în
stare perfectã de func-
þionare, 700 lei, nego-
ciabil. Rela¡ii la telefon
0726099676.

� Absolventã a Facul-
tãþii de Limbi ¿i Lite-
raturi Strãine din cadrul
Universitãþii Bucure¿ti,
25 ani, caut un loc de
muncã ce îmi poate
pune în valoare aptitu-
dinile. Menþionez cã am
lucrat 3 ani ca asistent
manager. Relaþii la tele-
fon 0767271423.
� Absolventã a Facul-
tãþii de Limbi si Litera-
turi Strãine din cadrul
Universitãþii Bucure¿ti,
25 ani, ofer meditaþii la
limba englezã (grã-
diniþã, clasele I-VIII) ¿i
francezã (grãdiniþã,
clasele I-VIII). Relaþii
la telefon 0767271423.
� Angajez vînzãtor
tonetã presã. Telefon
0732625724. (x4)
� SSoocciieettaattee  CCoommeerrcciiaallãã
aannggaajjeeaazzãã  zziiddaarrii,,  ffiieerraarr--
bbeettoonnii¿¿ttii..  EExxppeerriieennþþaa
ccoonnssttiittuuiiee  uunn  aavvaannttaajj..
RReellaa¡¡iiii  llaa  tteelleeffoonn  00773377--
220088336677..
� Efectuez transport
marfã, oriunde în þarã,
maxim 2 tone, cu
dubiþã. Relaþii la telefon
0743522323.
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FAZELE LUNII 2013
Lunã plinã 26 ianuarie 2013

21:40:28
Lunã plinã 25 februarie 2013

13:28:51 
Lunã plinã 27 martie 2013

03:30:20 
Lunã plinã 25 aprilie 2013

13:59:57 
Lunã plinã 24 mai 2013

10:27:03 
Lunã plinã 23 iunie 2013

05:33:38 
Lunã plinã 22 iulie 2013

12:16:32 
Lunã plinã 20 august 2013

19:45:06 
Lunã plinã 19 septembrie 2013

05:12:38 
Lunã plinã 18 octombrie 2013

05:37:36 
Lunã plinã 17 noiembrie 2013

08:16:30
Lunã plinã 17 decembrie 2013

02:29:20 

Mercur retrograd
Retrograd 19:52 Pe¿ti-23 februarie
-Pe¿ti-05:37-17 martie 2013
Retrograd 23:06 Rac-26 iunie
-Rac-13:21-20 iulie 2013
Retrograd 18:23 Balan¡ã 21 octombrie-
Scorpion-02:29 10 noiembrie 20

ANUL SOLARIAN
Anul solarian se împarte

în 15 perioade, care ne influen¡eazã via¡a
încã din prima zi a na¿terii. Aceste
perioade sînt:

1-48-perioadã neutrã-zile dupã data
na¿terii

49-65-perioadã negativã-zile dupã
data na¿terii

66-78-perioadã neutrã-zile dupã data
na¿terii

79-95-perioadã pozitivã-zile dupã data
na¿terii

96-108-perioadã neutrã-zile dupã data
na¿terii

109-125-perioadã negativã-zile dupã
data na¿terii

126-168-perioadã neutrã-zile dupã
data na¿terii

169-185-perioadã pozitivã-zile dupã
data na¿terii

186-228-perioadã neutrã-zile dupã
data na¿terii

229-245-perioadã negativã-zile dupã
data na¿terii

246-258-perioadã neutrã-zile dupã
data na¿terii

259-275-perioadã pozitivã-zile dupã
data na¿terii

276-288-perioadã neutrã-zile dupã
data na¿terii 

289-305-perioadã negativã-zile dupã
data na¿terii

306-365-perioadã neutrã-zile dupã
data na¿terii

De re¡inut
În perioadele pozitive se fac orice fel

de activitã¡i. Vibra¡iile sînt cele mai bune
de a ac¡iona în orice domeniu.

În perioadele negative se fac schim-
bãri cu ajutorul celor nãscu¡i în celelalte
perioade, ¡inînd cont de pãrerea lor ¿i
amînînd deciziile importante.

În perioadele neutre se ¡ine totul
pe optim ¿i se stabilesc detalii pentru
perioada urmãtoare.
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