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A apãrut încã o profesie liberalã
MEDIATORUL,
cea mai nouã meserie
din Ialomi¡a

Pentru cei care nu au încã o slujbã,
aceasta nu este o oportunitate. Însã
pentru cei care au ¿i vor sã o pãstreze,
ori pentru cei care vor mai mult decît
aveau pînã acum, poate fi un bun loc
de plecare. În fond, fiecare avocat ar
putea cãra în geantã visul de judecãtor
la Curtea Constitu¡ionalã a României...

2013, anul epurãrilor
ªefi noi în
descentralizatele
ialomi¡ene

O maximã celebrã a lui Antoine
Lavoisiere spune cã «în naturã nimic
nu se pierde, nimic nu se cî¿tigã, totul
se transformã». Noi spunem cã la fel se
întîmplã ¿i în descentralizatele ialomi¡ene.

Previziuni 2013
Ca la fiecare început de an,

IInnddeeppeennddeenntt publicã previziunile astro-
logului HI-Q Nina Beciu pentru anul în
curs. Nu vã panica¡i, nimic nu e nou
sub soare... Pardon, sub astre!

Copilul cu 40 de «mame»

Sute de ¿oferi s-au
cãlcat în picioare pentru
un nou permis

Nu aduce anul ce aduce carnetul de
¿ofer european. În Ialomi¡a, carnetul
despre care vorbim a adus crize de
isterie colectivã, iar ¿oferii s-au cãlcat
în picioare pentru a economisi 200 lei.
Ave¡i dreptate, s-a mai vãzut. Dar
sîntem în 2013!

Parlamentarul sãptãmînii
Pentru cã avem 9 parlamentari ¿i nu

putem schimba în niciun fel aceastã
fatalitate, am inaugurat o nouã rubricã.
Sã ne urãm unii altora baftã... Pentru cã
noi credem cã, pînã în 2016, la urmã-
torul ciclu parlamentar, doar cei foarte
noroco¿i vor fi feri¡i de activitatea celor
9 reprezentan¡i ai jude¡ului în
Parlament. Noi, restul, vorba sloganu-
lui: vom muri ¿i vom fi liberi!

Re¡eta electronicã,
spaima ialomi¡enilor

E iarnã ¿i avem nevoie de re¡ete gra-
tuite ¿i compensate. Numai cã acum ele
sînt electronice! Asta înseamnã cã tre-
buie sã aprindem o lumînare în plus la
bisericã... pentru conexiunea la internet!
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Cursuri fãrã perdea

SCANDAL SEXUAL
la ªcoala Generalã

Valea Ciorii
DDaaccãã  tteesstteellee  ddee  eevvaalluuaarree  ppeennttrruu  eelleevvii  aarr  iinncclluuddee

¿¿ii  sseexxoollooggiiaa,,  eelleevviiii  ddee  llaa  VVaalleeaa  CCiioorriiii  aarr  aavveeaa  bbuurrssee
ddee  mmeerriitt..  AA¿¿aa,,  eeii  nnuu  ssîînntt  ddeeccîîtt  nnii¿¿ttee  ppeerrvveerr¿¿ii  îînn
ddeevveenniirree  ccaarree  îî¿¿ii  eexxhhiibbãã  oorrggaanneellee  ggeenniittaallee  pprreeccuumm  aauu
vvããzzuutt  ppee  ppoossttuurriillee  ddee  tteelleevviizziiuunnee  ggeenneerraalliissttee  îînn
pprriimmee--ttiinnee..  ªªii  ããssttaa  ee  ddooaarr  îînncceeppuuttuull!! pagina 5

UUnn  rraappoorrtt  bbuuggeettaarr  ddee  ssffîîrr¿¿iitt  ddee
aann  ccoonnffiirrmmaa  ooffiicciiaall  cceeeeaa  ccee
IInnddeeppeennddeenntt aa  aaffiirrmmaatt  ttiimmpp  ddee  uunn
aann  îînnttrreegg::  IIaalloommii¡¡aa  ee  oo  ffeeuuddãã  PPSSDD
ccoonndduussãã  ddee  pprree¿¿eeddiinntteellee  SSiillvviiaann
CCiiuuppeerrccãã..  IIaarr  nnoottaa  ddee  ppllaattãã  oo  ppllããttiimm
ttoo¡¡ii,,  ccoonnttrriibbuuaabbiillii  ssaauu  nnuu..  AAssttaa  ee
vveesstteeaa  bbuunnãã!!  VVeesstteeaa  pprrooaassttãã  ee  ccãã
nniiccii  ccooppiiiiii  nnoo¿¿ttrrii,,  vvrreeoo  4400000000  llaa
aacceesstt  mmoommeenntt,,  nnuu  vvoorr  aavveeaa  oo  aallttffeell
ddee  vviiaa¡¡ãã......
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An nou, obiceiuri vechi

Ialomi¡a, feuda PSD
la dispozi¡ia vechilului
SILVIAN CIUPERCÃ
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Camera Deputa¡ilor
CCoolleeggiiuull  11,,
CCrriissttiinnaa  AAnnccuu¡¡aa  PPooccoorraa  ((UUSSLL)),,
vvoottaattãã  ddee  1144224400  ddee  aalleeggããttoorrii

Cristina Ancu¡a Pocora a acceptat sã
facã declara¡ii publice cãtre electorat
numai prin po¿ta electronicã. Probabil
pentru cã, la al doilea mandat fiind, ¿tie
mai bine decît mul¡i al¡ii cã «verba
volant», pe cînd bi¡ii rãmîn. Pentru cã
declara¡ia ei se întinde pe douã pagini
lungi, extragem din context. «În ceea ce
mã prive¿te, ca unic parlamentar liberal
al ialomi¡enilor, dar ¿i ca reprezentant al
jude¡ului în fa¡a colegilor mei din USL,
perioada 2013-2016 reprezintã timpul în
care proiectele oamenilor, proiectele
locale, proiectele pentru care m-am zbã-
tut în ace¿ti ani, vor deveni realitate. Voi
sus¡ine permanent în fa¡a colegilor voin¡a
alegãtorilor mei ¿i mã voi bate în conti-
nuare sã impun, cînd va fi cazul, amenda-
mente care sa sus¡inã oamenii ¿i locurile
de aici. În 2013, 2014, 2015, 2016 ¿i cît
voi face eu politicã voi fi permanent în
contact ¿i la dispozi¡ia cetã¡enilor din
Colegiul 1 Fete¿ti -Þãndãrei, dar ¿i din
toatã Ialomi¡a, pentru a le duce mai
departe pãsul, exprimat în memorii ¿i
pentru a gãsi solu¡ii la problemele lor. De
aceea, am cele douã birouri parlamentare
la Fete¿ti ¿i Þãndãrei, de aceea rãspund
la mesajele de pe e-mail
(cristina.pocora@cdep.ro), blog,
Facebook, sau ori de cîte ori cineva îmi
semnaleazã o problemã!».

LLiibbeerraalluull  CCrriissttiinnaa  PPooccoorraa  eessttee  sseeccrree--
ttaarruull  CCoommiissiieeii  ddee  MMuunnccãã  ¿¿ii  PPrrootteecc¡¡iiee
SSoocciiaallãã  ¿¿ii  mmeemmbbrruu  îînn  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu
EEggaalliittaattee  ddee  ªªaannssee  ddiinn  CCaammeerraa
DDeeppuuttaaþþiilloorr..
CCoolleeggiiuull  11,,
CCaallooiiaannuu  MMaarriioo  EErrnneesstt  ((PPPP--DDDD)),,
vvoottaatt  ddee  55885533  ddee  aalleeggããttoorrii

De¿i deputatul de import al PP-DD s-a
dovedit un parlamentar nesociabil ¿i
refractar la contacte «neprotejate» cu
cetã¡enii care l-au votat, am reu¿it sã-i
smulgem o declara¡ie laconicã, prin tele-
fon. «Sînt aici pentru voi...» ne-a declarat
el... Vã mai aminti¡i reclama cu marmota
de la TV?

PPooppuullaarruull  CCaallooiiaannuu  MMaarriioo  EErrnneesstt  ffaaccee
ppaarrttee  ddiinn  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  PPoolliittiiccãã
EEccoonnoommiiccãã,,  RReeffoorrmmãã  ¿¿ii  PPrriivvaattiizzaarree,,  pprree--
ccuumm  ¿¿ii  ddiinn  CCoommiissiiaa  UUNNEESSCCOO..
CCoolleeggiiuull  22,,
MMaarriiaann  NNeeaacc¿¿uu  ((UUSSLL)),,
vvoottaatt  ddee  1166885599  ddee  aalleeggããttoorrii

În mod paradoxal ¿i deputatul Marian
Nea¿cu a evitat o declara¡ie la cald pen-
tru alegãtorii sãi. Ne-a rãspuns însa gra¡ie
tehnologiei, printr-un mail transmis de pe
iPad-ul domniei sale. Ne ab¡inem de la
comentarii. «Buna ziua. Iatã cîteva
proiecte pentru Slobozia ¿i pentru
Ialomi¡a: 1. Sus¡inerea în plan legislativ
¿i de lobby pentru dezvoltarea mediului
de afaceri ¿i crearea de noi locuri de
muncã. Mã intereseazã în primul rînd
oamenii de afaceri locali ¿i de asemeni
aducerea la Slobozia de poten¡iali
investitori. 2. Sus¡inerea proiectelor
autoritã¡ilor locale ialomi¡ene, cu
finan¡are nerambursabilã sau guverna-
mentalã. 3. Alocarea cel pu¡in a aceluia¿i
bagaj de timp pentru întîlnirile din terito-
riu cu primarii ¿i consilierii locali dar ¿i
cu cetã¡enii, prin audien¡e ¿i deplasãri în
cartiere ¿i comune. 4. Întãrirea
rela¡ionãrii cu mass- media».

SSoocciiaall--ddeemmooccrraattuull  MMaarriiaann  NNeeaacc¿¿uu
ffaaccee  ppaarrttee,,  ccaa  ¿¿ii  îînn  pprriimmuull  mmaannddaatt,,  ddiinn
CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  PPoolliittiiccii  EEccoonnoommiiccee,,
RReeffoorrmmãã  ¿¿ii  PPrriivvaattiizzaarree  ¿¿ii  eessttee,,  ttoott  ccaa  ¿¿ii  îînn
pprriimmuull  mmaannddaatt,,  lliiddeerruull  GGrruuppuulluuii
PPaarrllaammeennttaarr  PPSSDD  ddiinn  CCaammeerraa
DDeeppuuttaa¡¡iilloorr..
CCoolleeggiiuull  33,,
MMiihhããii¡¡ãã  GGããiinnãã  ((UUSSLL)),,
vvoottaatt  ddee  1133114477  ddee  aalleeggããttoorrii

Deta¿at în interes de partid de la
Senat la Camera Deputa¡ilor, Mihãi¡ã
Gãinã s-a dovedit a fi un parlamentar
relaxat ¿i încrezãtor în declara¡iile sale
cãtre electorat. «Îmi voi concentra aten¡ia
asupra problemelor sociale. Indexarea
pensiilor, ¿omajul, salariile, acestea sînt
preocupãrile mele pentru acest mandat.
Vreau ca ialomi¡enii sã ¿tie cã nu sînt
singuri ¿i sã se pot baza pe mine în
Parlamentul României!» a declarat
Gãinã.

SSoocciiaall--ddeemmooccrraattuull  MMiihhããii¡¡ãã  GGããiinnãã  eessttee
sseeccrreettaarr  aall  CCoommiissiieeii  ddee  MMuunnccãã  ¿¿ii
PPrrootteeccþþiiee  SSoocciiaallãã  ddiinn  CCaammeerraa
DDeeppuuttaa¡¡iilloorr..

CCoolleeggiiuull  44,,
GGhheeoorrgghhee  TTiinneell  ((AARRDD)),,
vvoottaatt  ddee  ((ddooaarr))  44447777  ddee  aalleeggããttoorrii

Un alt parlamentar extrem de volubil
s-a dovedit a fi deputatul Gheorghe Tinel,
cel care a avut pentru a doua oarã bafta
oarbã de a fi redistribuit în Parlamentul
României atunci cînd nimeni nu mai cre-
dea cã este posibil. «Îmi voi dedica activi-
tatea parlamentarã în urmãtorii patru ani
pentru ialomi¡enii din colegiul meu. Voi
continua proiectele demarate în timpul
mandatului trecut ¿i care nu au fost finali-
zate. Este vorba despre lucrãrile de con-
struc¡ie ale digului Adîncata-Ion Roatã,
reabilitarea cu banii oferi¡i de Banca
Mondialã a 8 ¿coli aflate în Colegiul 4
sau construc¡ia re¡elei de alimentare cu
gaze a localitã¡ilor Co¿ereni, Movili¡a ¿i a
ora¿ului Fierbin¡i Tîrg!». Frumos, nu-i
a¿a?! Aproape credibil...

DDeemmooccrraatt--lliibbeerraalluull  GGhheeoorrgghhee  TTiinneell
eessttee  mmeemmbbrruu  aall  CCoommiissiieeii  ppeennttrruu
AAggrriiccuullttuurrãã,,  SSiillvviiccuullttuurrãã,,  IInndduussttrriiee
AAlliimmeennttaarrãã  ¿¿ii  SSeerrvviicciiii  SSppeecciiffiiccee  ddiinn
CCaammeerraa  DDeeppuuttaa¡¡iilloorr..

PPSS:: Singurul care a refuzat cu obsti-
na¡ie sã rãspundã eforturilor noastre de a-l
cunoa¿te ¿i mediatiza este Aurelian
Ionescu, titularul unui fotoliu de deputat
în Colegiul 4. Venit la USL prin PC, dupã
ce ¿i-a tocit coatele costumului ca ¿i con-
silier local al PNL la Urziceni, deputatul
Aurelian Ionescu face ce-a fãcut ¿i
¡iganu’dupã ce s-a vãzut împãrat. ªi nu
vorbim aici de rela¡ia «fierbinte» pe care
o are cu noi, ori cu alegãtorii sãi trecu¡i ¿i
viitori. Vorbim de singura declara¡ie pu-
blicã pe care a fost obligat sã o facã la
preluarea oficialã a mandatului. «În zona
municipiului Urziceni, USL nu a
func¡ionat... Membrii marcan¡i ai PNL au
luptat împotriva USL, împotriva candi-
da¡ilor Uniunii ¿i au sprijinit competitorii
no¿tri electorali... Este vorba despre pri-
marul municipiului Urziceni, Constantin
Sava, avocatul Antonescu Lidun Cãtãlin
¿i consilierul local Dan Pavnev. Cei trei
au luptat împotriva USL ¿i a candida¡ilor
acestora...» a declarat acesta atunci, cons-
fin¡ind astfel intrarea sa în politica mare
din pozi¡ia «în genunchi, sub birou». De¿i
sîntem convin¿i cã n-a¡i pierdut nimic,
neavînd declara¡ia sa azi, promitem sã
insistãm. Poate, cine ¿tie?, domnul
Ionescu chiar este un deputat ocupat ¿i
dedicat problemelor colegiului. ªi nu are
timp sã socializeze prin intermediul nos-
tru cu electoratul sãu. Care, apropo, s-a
ridicat la cifra de 12163 de alegãtori
votan¡i. De ce atît de mul¡i? Fiindcã, dupã
cum ne explica un apropiat din staff-ul lui
de campanie: «Dacã la  noi, la USL,
puneau un sac de cartofi pe post de candi-
dat, ie¿ea ¿i ãla, pe onoarea mea!».

Senat
CCoolleeggiiuull  11,,
MMaarriiaann  PPaavveell  ((UUSSLL)),,
vvoottaatt  ddee  3311997744  ddee  aalleeggããttoorrii

Un alt paradox interesant în rîn-
durile parlamentarilor ialomi¡eni îl
reprezintã Marian Pavel. Ajuns pentru
prima oarã în Parlament (sã fie ¿i ulti-
ma?), el crede cã trebuie sã-¿i respecte
promisiunile din campanie. Asta chiar
cã ar fi o premierã! «Un parlamentar
care pierde legãtura cu teritoriul nu
existã! De aceea zilele acestea deschid
cabinete în întreg colegiul pentru a
rãspunde solicitãrilor celor care m-au
votat. Asta am promis în campanie ¿i
mã voi ¡ine de cuvînt...». Nu vrem sã
fim rãi ¿i sã spunem cã orice minune
parlamentarã ¡ine trei luni. A¿a cã le
a¿teptãm sã treacã!

SSoocciiaall--ddeemmooccrraattuull  MMaarriiaann  PPaavveell
eessttee  mmeemmbbrruu  îînn  ccaaddrruull  CCoommiissiieeii  ppeennttrruu
DDrreeppttuurriillee  OOmmuulluuii  ddiinn  SSeennaatt..
CCoolleeggiiuull  11,,
ªªtteeffaann  SSttooiiccaa  ((PPPP--DDDD)),,
vvoottaatt  ddee  1111002211  ddee  aalleeggããttoorrii

De¿i ne-a pãrut extrem de stresat ¿i
suprasolicitat de noile sale atribu¡ii, sen-
atorul ªtefan Stoica a ¡inut sã onoreze
solicitarea noastrã ¿i ne-a rãspuns dupã
cum urmeazã, promi¡înd detalii mai
ample pînã la sfîr¿itul lunii în curs.
«Din punctul de vedere al rãspunderii,
electoratul care m-a confirmat trebuie
sã ¿tie cã nu va fi dezamãgit. Ne con-
centrãm asupra unor probleme care
vizeazã bugetul, agricultura, investi-
torii... Evident, toate acestea raportate la
Ialomi¡a, jude¡ul pe care îl reprezint în
Parlament!».

PPooppuullaarruull  ªªtteeffaann  SSttooiiccaa  eessttee  mmeemm--
bbrruu  îînn  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  SSããnnããttaattee  ddiinn
ccaaddrruull  SSeennaattuulluuii..
CCoolleeggiiuull  22,,
IIoonn  TToommaa  ((UUSSLL)),,
vvoottaatt  ddee  2266331166  aalleeggããttoorrii

Omul invizibil al alegerilor parla-
mentare din Ialomi¡a, senatorul de
import Ion Toma, a rãspuns în mod sur-
prinzãtor invita¡iei noastre, grãbindu-se
sã mul¡umeascã încã o datã celor care i-au
oferit surpriza nesperatã a încã unui
mandat. Fie el ¿i de Ialomi¡a! «Cele mai
frumoase gînduri de la un om care va fi
cu tot sufletul ¿i cu faptele alãturi de cei
care au fost lîngã mine!» ne-a declarat
acesta, promi¡înd, de asemenea, cã va
organiza o conferin¡ã de presã în care se
va face cunoscut opiniei publice.

SSoocciiaall--ddeemmooccrraattuull  uunneeppeerriisstt  ((??))  IIoonn
TToommaa  eessttee  mmeemmbbrruu  îînn  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu
PPrriivvaattiizzaarree  ddiinn  SSeennaatt..

IIaalloommii¡¡aa  aarree  99  ppaarrllaammeennttaarrii..  ªªttiimm  ccãã
¿¿ttii¡¡ii,,  ddaarr  nnooii  oo  rreeppeettããmm  ppeennttrruu  ccãã  nnuu  nnee
ppuutteemm  rreevveennii......  ªªii  66  nnii  ssee  ppããrreeaauu  pprreeaa
mmuull¡¡ii,,  dd--aappããii  99......  DDee  aacceeeeaa,,  iinnaauugguurrããmm
aannuull  aacceessttaa  oo  nnoouuãã  rruubbrriiccãã,,
««PPaarrllaammeennttaarruull  ssããppttããmmîînniiii»»..  ÎÎnn  ccaaddrruull  eeii,,
ppee  ppaarrccuurrssuull  uurrmmããttoorriilloorr  44  aannii,,  vvoomm
îînncceerrccaa  ssãã  vvãã  ooffeerriimm  iinnffoorrmmaa¡¡iiii  lleeggaattee  ddee
vviiaa¡¡aa  ppuubblliiccãã  aa  cceelloorr  99  iiaalloommii¡¡eennii  ppee  ccaarree
ii--aa¡¡ii  aalleess,,  aammããnnuunnttee  lleeggaattee  ddee  vviiaa¡¡aa  lloorr
pprriivvaattãã,,  ddaaccãã  vvaa  ffii  ccaazzuull,,  ddaarr  mmaaii  aalleess
iinnffoorrmmaa¡¡iiii  ccee  vviizzeeaazzãã  aaccttiivviittaatteeaa  lloorr  ccaa
rreepprreezzeennttaann¡¡ii  aaii  jjuuddee¡¡uulluuii  îînn  PPaarrllaammeennttuull
RRoommâânniieeii..  PPeennttrruu  îînncceeppuutt  îînnssãã,,  îînn  sseemmnn
ddee  ccuurrttooaazziiee,,  îîii  vvoomm  llããssaa  ppee  ffiieeccaarree  îînn
ppaarrttee  ssãã  vvãã  vvoorrbbeeaassccãã  aa¿¿aa  ccuumm  ssee  pprrii--
cceeppee,,  îînn  pprriimmeellee  ddeeccllaarraa¡¡iiii  ppuubblliiccee  ooffii--
cciiaallee  ddee  llaa  iinnssttaallaarreeaa  îînn  ffuunncc¡¡iiee..

Parlamentarul sãptãmînii
3x3
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RReeaalleess  îînn  vvaarraa  aannuulluuii  ttrreeccuutt  ccuu  8822449988
ddee  vvoottuurrii,,  pprree¿¿eeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddee¡¡eeaann  IIaalloommii¡¡aa,,  SSiillvviiaann  CCiiuuppeerrccãã,,  aa
aannuunn¡¡aatt  îînn  pprriimmaa  ssaa  ccoonnffeerriinn¡¡ãã  ddee  pprreessãã
ddiinn  aacceesstt  aann  ccãã  vvaa  ccoonndduuccee  jjuuddee¡¡uull  llaa  ffeell
ccaa  ¿¿ii  ppîînnãã  aaccuumm..  PPrriioorriittãã¡¡iillee  mmaannddaattuulluuii
vvoorr  ffii  rrããmmîînn  iinnvveessttii¡¡iiiillee  îînn  iinnffrraassttrruuccttuurraa
rruuttiieerrãã  aa  jjuuddee¡¡uulluuii,,  iinnffrraassttrruuccttuurraa  ddee  ssããnnãã--
ttaattee  ¿¿ii,,  oo  pprriioorriittaattee  nnoouuãã,,  iinnffrraassttrruuccttuurraa
eenneerrggeettiiccãã..  PPee  hhîîrrttiiee,,  ttoottuull  ppaarree  ooppttiimmiisstt  ¿¿ii
ttoonniicc..  ÎÎnn  ssppaatteellee  cciiffrreelloorr  îînnssãã,,  ¿¿eeffuull
CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddee¡¡eeaann  aassccuunnddee    aacceelleeaa¿¿ii
pprraaccttiiccii  ccaarree  ii--aauu  mmaarrccaatt  ¿¿ii  mmaannddaatteellee
aanntteerriiooaarree::  ddrreennaarreeaa  bbaanniilloorr  ppuubblliiccii  ccããttrree
cclliieenn¡¡iiii  ppoolliittiiccii,,  iinnvveessttii¡¡iiii  iinnuuttiillee  ssaauu
ffiinnaann¡¡aattee  îînn  rreeggiimm  pprreeffeerreenn¡¡iiaall,,  oobbiieeccttiivvee
îînn  ccoonnsseerrvvaarree  ¿¿ii......  ««ppaassiiuunneeaa»»  ddeeccllaarraattãã
ppeennttrruu  ppoodduurrii  ¿¿ii  ppooddee¡¡ee..

Nu aduce anul, ce aduce...
execu¡ia bugetarã

La zece zile de la debutul anului 2013,
pe 10 ianuarie, pre¿edintele Consiliului
Jude¡ean Silvian Ciupercã a organizat o
conferin¡ã de presã în care a prezentat
public execu¡ia bugetarã a anului 2012.
Conform datelor prezentate, aceasta«a fost
derulatã în condi¡ii de echilibru» ¿i chiar a
înregistrat un modest excedent. Astfel, la
31 decembrie 2012, «nu au fost înregis-
trate plã¡i restante, veniturile proprii au
fost realizate în procent de 100%, iar
excedentul de 2,2 milioane lei va fi utilizat
în anul 2013 pentru cheltuielile de dez-
voltare». Ceea ce pare însã perfect pe hîr-
tie, se dovede¿te a fi, în fapt, o realitate
ternã ¿i lipsitã de orizont. Sala de specta-
cole a jude¡ului Ialomi¡a, unul dintre cele
mai mediatizate proiecte de investi¡ii ale
anului trecut, rãmîne închisã ¿i se aflã în
conservare, dezvoltarea parcului de afaceri
din Urziceni continuã sã fie o utopie
administrativã, iar investi¡iile în infrastruc-
tura rutierã a jude¡ului, cea mai popularã
arie melodicã a administra¡iei Ciupercã,
sînt finalizate par¡ial pe majoritatea
¿antierelor unde s-a lucrat în 2012. Este,
bunãoarã, cazul tronsoanelor de drum
Mãrcule¿ti-Sudi¡i-Sãveni (stadiul fizic de
realizare-39%), Bue¿ti-Albe¿ti (stadiul
fizic de realizare-67%), Þãndãrei-Fete¿ti-
M. Kogãlniceanu (stadiul fizic de realizare

84%)... ªi exemplele pot continua! Iar
dacã adãugãm la aceste acuza¡ii, confir-
mate oficial de datele prezentate în buget,
¿i scandalurile publice în care a fost impli-
cat Consiliul Jude¡ean ¿i pre¿edintele aces-
tuia Silvian Ciupercã pe parcursul anului
2012 (vezi wwwwww..iinnddeeppeennddeennttoonnlliinnee..rroo),
tabloul trecutului recent, al prezentului
incert ¿i al viitorului sumbru al investi¡iilor
în jude¡ se apropie de realitate.

Declara¡ii de început de an
În pofida eviden¡elor însã, pre¿edin-

tele Consiliului Jude¡ean Ialomi¡a contin-
uã sã facã declara¡ii... profetice! Potrivit
acestora, în cursul acestui an, eforturile
bugetare ale administra¡iei jude¡ene se
vor concentra asupra celor 4 prioritã¡i
declarate ale mandatelor precedente,
respectiv infrastructura rutierã, sãnãtatea,
învã¡ãmîntul ¿i cultura. De¿i nu a fãcut

precizãri concrete, Silvian Ciupercã a
declarat cã investi¡iile vor continua în
acela¿i ritm ca ¿i pînã acum. «Am chel-
tuit în 2012 un procent de 32% din
totalul cheltuielilor bugetare. Ne prop-
unem ca ¿i în anul 2013 sã pãstrãm
acela¿i procent. (...) Din obiectivele
finan¡ate în 2012 am finalizat cinci. Este
vorba despre consolidarea Spitalului
Jude¡ean, douã obiective de infrastruc-
turã rutierã jude¡eanã, un acces pe un
drum jude¡ean important la Fierbin¡i-Tîrg
¿i reabilitarea Casei Memoriale „Ionel
Perlea“. Principalele nerealizãri sînt
legate de sala de spectacole (...) ¿i parcul
de afaceri de la Urziceni. (...) În 2013
vom investi în infrastructura rutierã,
infrastructura de sãnãtate ¿i infrastructura
energeticã. (...)ªi, dupã cum ¿ti¡i, am o
pasiune declaratã pentru poduri pentru cã
ele construiesc accesul facil al dumnea-

voastrã cãtre viitor...».
Reamintim cã bugetul total al

jude¡ului Ialomi¡a pentru 2012 a fost de
118,7 milioane lei. Din aceastã sumã, a¿a
cum a precizat ¿i Silvian Ciupercã, numai
32 de procente au fost utilizate pentru
dezvoltare, restul de 68 la sutã reprezen-
tînd cheltuieli de func¡ionare. Cea mai
mare parte a acestor cheltuieli, peste
50%, sînt reprezentate de sus¡inerea
Direc¡iei Generale de Asisten¡ã Socialã ¿i
Protec¡ia Copilului Ialomi¡a. Conform
datelor oficiale, în Ialomi¡a exista circa
8000 de persoane care au nevoie de asis-
ten¡ã socialã. Dintre ace¿tia, circa 1500
suferã de boli neuropsihice. În pofida
acestor cifre alarmante ¿i a sumelor uria¿e
cheltuite pentru sus¡inerea serviciilor de
asisten¡ã socialã, mai pu¡in de 10% din
cei 1500 de bolnavi neuropsihici sînt
institu¡ionaliza¡i. ((AA..  PPAANNAAIITT))

An nou, obiceiuri vechi
Ialomi¡a, feuda PSD la dispozi¡ia

vechilului Silvian Ciupercã

An nou, obiceiuri vechi
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AAjjuuttooaarreellee  aalliimmeennttaarree
ooffeerriittee  ddee  UUnniiuunneeaa  EEuurroo--
ppeeaannãã  aatteenntteeaazzãã  llaa  bbuuggeettuull
jjuuddee¡¡uulluuii..  CCoonnssiilliiuull  JJuuddee¡¡eeaann
IIaalloommii¡¡aa  eessttee  nneevvooiitt  ssãã
ssuupplliimmeenntteezzee  ffoonndduurriillee  aalloo--
ccaattee  ppeennttrruu  ddiissttrriibbuu¡¡iiaa  ¿¿ii
ddeeppoozziittaarreeaa  ffããiinniiii  ¿¿ii  uulleeiiuu--
lluuii,,  îînnttrruuccîîtt  aacceessttee  pprroodduussee
nnuu  aauu  ffoosstt  aaccoorrddaattee  ttuuttuurroorr
bbeenneeffiicciiaarriilloorr..  EEssttee  vvoorrbbaa
ddeesspprree  oo  ccaannttiittaattee  ttoottaallãã  ddee
774499  ddee  ttoonnee,,  ccaarree  uurrmmeeaazzãã
ssãã  aajjuunnggãã  îînn  IIaalloommii¡¡aa  ttoocc--
mmaaii  ddiinn  BBuullggaarriiaa......

Ajutoarele
europene costã

Potrivit planului de
acordare a ajutoarelor ali-
mentare oferite de Uniunea
Europeanã, nevoia¿ii din
Ialomi¡a beneficiau de un
numãr de 11 produse: fãinã,
paste fãinoase, biscui¡i,
orez, ulei, fasole boabe,
mazãre în conservã, bulion,
ro¿ii în bulion, zahãr ¿i
mãlai. În 28 de localitã¡i din
jude¡ fãina ¿i uleiul nu au
fost încã distribuite. Este
vorba despre o cantitate de

peste 749 de tone din totalul
de 859, cît reprezentau res-
pectivele produse alimentare.
Întrucît cele douã alimente
sînt aduse tocmai din Bul-
garia, reprezenta¡ii Consiliului
Jude¡ean Ialomi¡a sînt nevo-
i¡i sã cheltuie mai mul¡i bani
pentru recep¡ia, distribu¡ia
¿i depozitarea fãinii ¿i uleiu-
lui care urmeazã sã ajungã
în casele beneficiarilor. «Cel
mai probabil, cauza acestei
întîrzieri o reprezintã seceta
din vara trecutã...» a expli-
cat Ioan Martin, vicepre-
¿edintele Consiliului Jude-
¡ean Ialomi¡a. Un alt efect al
întîrizierii distribuirii fãinii
¿i uleiului îl reprezintã ¿i
modificarea datei pînã la
care cele douã produse vor
fi acordate sãracilor. Dacã
termenul limitã ini¡ial era
data de 31 decembrie 2012,
acum s-a prelungit pînã la
data de 28 februarie 2013...

Pensionarii,
beneficiari-record

De ajutoarele alimentare
oferite de Uniunea Euro-

peanã beneficiazã persoa-
nele cuprinse în patru cate-
gorii sociale defavorizate.
Este vorba despre asista¡ii
sociali în baza Legii 416,
privind venitul minim
garantat, ¿omerii, pension-
arii cu venituri de pînã la
400 lei pe lunã, persoanele
cu handicap grav, precum ¿i
invalizii, veteranii sau vã-
duvele de rãzboi. Raportat
la nivelul jude¡ului Ialo-
mi¡a, cei mai mul¡i dintre
beneficiarii ajutoarelor ali-
mentare comunitare sînt
pensionarii cu venituri de
pînã la 400 lei pe lunã, în
numãr de 18808 de per-
soane. Ace¿tia sînt urma¡i
de asista¡ii sociali, ¿i anume
7935 de persoane. De
asemenea, printre benefi-
ciari se numãrã ¿i cei 6791
de ¿omeri, precum ¿i cele
5890 de persoane cu handi-
cap grav. În ultima cate-
gorie defavorizatã, cea a
invalizilor, veteranilor ¿i
vãduvelor de rãzboi, se în-
cadreazã doar 37 de per-
soane... ((MM..  SSOOFFRROONNIIEE))

2013, anul epurãrilor

ªefi noi în descentralizatele ialomi¡ene
SSeemmnnee  bbuunnee  aannuull  aarree,,  ddee......  sscchhiimmbbaarree!!  PPrriimmeellee  ddoouuãã  ssããppttããmmîînnii  aallee  aannuulluuii  22001133

aauu  aadduuss  ¿¿eeffii  nnooii  îînn  ffrruunntteeaa  uunnoorr  ddeesscceennttrraalliizzaattee  ddiinn  jjuuddee¡¡uull  IIaalloommii¡¡aa..  VVaalluull  eeppuurrããrriiii
ppoolliittiiccee  aa  ¿¿eeffiilloorr  ddee  iinnssttiittuu¡¡iiii  ppuubblliiccee  eessttee  aabbiiaa  llaa  îînncceeppuutt..  SSee  aannuunn¡¡ãã  sscchhiimmbbããrrii
mmaajjoorree  ppee  ttooaattee  ffrroonnttuurriillee......

Sic transit gloria...
Prima schimbare de cadre din Ialomi¡a s-a desfã¿urat la Serviciul Jude¡ean de

Ambulan¡ã Ialomi¡a. Deoarece în campania electoralã pentru alegerile parla-
mentare a fluierat în biserica USL, împãr¡ind ziare de campanie anti-administra¡ia
Ciupercã, Radu Paros a fost demis din func¡ia de manager al Serviciului Jude¡ean
de Ambulan¡ã Ialomi¡a. Fotoliul sãu a fost preluat de directorul medical al
institu¡iei, medicul Aliona Suvac. Func¡ia de director medical i-a revenit, astfel,
medicului Olimpia Popescu. Cea de-a doua schimbare importantã s-a petrecut la
Inspectoratul Teritorial de Muncã Ialomi¡a. Directorul executiv Marian Nedelcu a
fost înlocuit cu Marius Petcu, unul dintre consilierii pre¿edintelui Silvian
Ciupercã ¿i om de încredere al PSD Ialomi¡a. Valul de schimbãri politice va lovi
¿i Garda de Mediu Ialomi¡a. Cel mai probabil fotoliul de comisar-¿ef al Gãrzii îi
va reveni consilierului local PSD Cornel Vasile, cel care de¡ine o firmã de salu-
brizare bine înfiptã în bugetele locale ale unei duzini de localitã¡i din Ialomi¡a...

Casa de Sãnãtate, o ecua¡ie cu douã necunoscute
Singura institu¡ie unde se constatã o stare de incertitudine este Casa Jude¡eanã

de Sãnãtate Ialomi¡a. Programat pentru finele acestei luni, concursul pentru
reocuparea postului de manager îi aliniazã la start pe actualul director economic
Mihai Geantã ¿i pe juristul Spitalului Jude¡ean Ialomi¡a, Vasile Zamfir. În cazul
primului, situa¡ia e clarã. Nesigur pe re¡eta sa electronicã de reconfirmare în
func¡ie, acesta a intrat în concediu ¿i înva¡ã. Oficial, ne-a declarat el, nu se teme
de nimic. «La acest concurs are dreptul sã se înscrie oricine... Nu ¿tiu cine sînt
contracandida¡ii mei ¿i nici nu vreau sã comentez acest aspect. Va ocupa func¡ia
cel care va ob¡ine cel mai mare punctaj!» sus¡ine Mihai Geantã. Însã cel mai
mare punctaj îl are tocmai contracandidatul sãu, Vasile Zamfir. Vorbim de puncta-
jul politic, evident, pentru cã pe lîngã CV-ul ¿chiop pe care ¿i l-a confec¡ionat,
juristul spitalului beneficiazã de sus¡inerea necondi¡ionatã a PSD, partid în care s-a
reînregimentat imediat dupã ce PD-L, fostul sãu partid, a ie¿it din scenã.
Contactat telefonic, Vasile Zamfir a negat vehement totul. «M-am rãzgîndit.
Dosarul meu a fost admis, e totul în regulã, dar nu mai candidez...» a declarat
acesta. Noi îl credem, cã n-o fi glumã sã declari pe propria rãspundere cã ai fost 5
ani manager, cînd tu doar ai ¿ters de praf clan¡ele managerului Olaru, directorul
Spitalului Jude¡ean. Dar nu ne grãbim sã dãm verdicte, pentru cã în cazul lui
Vasile Zamfir nu se ¿tie niciodatã... ((MM..  SSOOFFRROONNIIEE))

Nu face fa¡a, cît face a¡a

Consiliul Jude¡ean Ialomi¡a rateazã
distribu¡ia ajutoarelor europene
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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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Anun¡
pprriivviinndd  vvîînnzzaarreeaa  aaccttiivveelloorr
ddiinn  ppaattrriimmoonniiuull  ddeebbiittooaarreeii
SSCC IImmoobbiill  CCoonnssttrruucctt  SSRRLL

--îînn  ffaalliimmeenntt
PRO CONSULTING IPURL,
lichidator judiciar al
SSCC  IIMMOOBBIILL  CCOONNSSTTRRUUCCTT  SSRRLLSSCC  IIMMOOBBIILL  CCOONNSSTTRRUUCCTT  SSRRLL
-dosarul nr. 553/98/2009
-Tribunalul Ialomi¡a anun¡ã vînzarea
bunurilor imobile, proprietatea
SSCC  IIMMOOBBIILL  CCOONNSSTTRRUUCCTT  SSRRLLSSCC  IIMMOOBBIILL  CCOONNSSTTRRUUCCTT  SSRRLL,
parte componentã din complexul
rezidenþial «Ferdinand», situat
în str. Ferdinand, loc. Slobozia,
jud. Ialomi¡a:
1. tteerreenn  44999911  mmpp
((44007777  mmpp  pprroopprriieettaattee  eexxcclluussiivvãã
--lloottiizzaatt  îînn  88  lloottuurrii++991144  mmpp  pprroopprriieettaattee
iinnddiivviizzãã--ccaallee  aacccceess))
--pprree¡¡  ppoorrnniirree  lliicciittaa¡¡iiee--117799668855  eeuurroo
2. construc¡ii în diverse stadii
de execu¡ie ¿i teren aferent:
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//22--
eexxeeccuuttaatt  9955%%,,  tteerreenn  551199  mmpp
++111166  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--224444888866  eeuurroo
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//22--
eexxeeccuuttaatt  9955%%,,  tteerreenn  444400  mmpp
++9999  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--224411334488  eeuurroo
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//88--
eexxeeccuuttaatt  8800%%,,  tteerreenn  449955  mmpp
++111111  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--226699779922  eeuurroo
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//1100--
eexxeeccuuttaatt  ffuunnddaa¡¡iiee  110000%%,,  ccooffrraagg
22,,2255  mm  îînnããll¡¡iimmee,,  tteerreenn  551199  mmpp
++111166  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--6677888866  eeuurroo
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//1122--
eexxeeccuuttaatt  ffuunnddaa¡¡iiee  110000%%,,  ccooffrraagg
11,,00  mm  îînnããllþþiimmee,,  tteerreenn  551133  mmpp
++111155  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--6611003377  eeuurroo
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//1144--
eexxeeccuuttaatt  ffuunnddaa¡¡iiee  110000%%,,  tteerreenn
551144  mmpp++111155  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--5555664455  eeuurroo
--ccaassãã  ddee  llooccuuiitt  PP++11++MM,,  lloott  996622//1166--
ssããppããttuurrãã  ffuunnddaaþþiiee,,  tteerreenn
551111  mmpp++111155  mmpp  iinnddiivviizziiuunnee--2222552211  eeuurroo
Vînzarea bunurilor se va desfã¿ura
prin licita¡ie publicã organizatã
în temeiul art. 116 din
Legea nr. 85/2006 ¿i în conformitate
cu hotãrîrea Adunãrii Creditorilor din
data de 29.02.2012.
Prezentarea activelor, a condi¡iilor
obligatorii privind participarea
ofertan¡ilor la procedura de
valorificare, precum ¿i a informa¡iilor
referitoare la desfã¿urarea
propriu-zisã a licita¡iilor sînt puse la
dispozi¡ia tuturor celor interesa¡i la
sediul lichidatorului judiciar.
Garan¡ia de participare la licita¡ie
este de 10% din pre¡ul de pornire, iar
pre¡ul unui caiet de prezentare este
în sumã de 200 lei, exclusiv TVA.
Licita¡iile vor începe în data de
07.02.2013 ¿i vor avea loc
sãptãmînal, în zilele de joi,
orele 9,00, la sediul lichidatorului
PRO CONSULTING IPURL, situat în
bdul Matei Basarab, nr. 25,
loc. Slobozia, jud. Ialomiþa.

IInnffoorrmmaa¡¡iiii  ssuupplliimmeennttaarree  rreeffeerriittooaarree  llaa
ccoonnddii¡¡iiiillee  ddee  ppaarrttiicciippaarree  llaa  lliicciittaa¡¡iiee  ssee

ppoott  oobb¡¡iinnee  llaa  sseeddiiuull  lliicchhiiddaattoorruulluuii
PPRROO  CCOONNSSUULLTTIINNGG  IIPPUURRLL

¿¿ii  llaa  nnuummeerreellee  ddee  tteelleeffoonn
00224433//223300..000033,,  00773300//007799..444411

SSccaannddaall  sseexxuuaall  llaa  ªªccooaallaa
GGeenneerraallãã  ccuu  CCllaasseellee  II--VVIIIIII
ddiinn  VVaalleeaa  CCiioorriiii..  PPaattrruu  bbããiiee¡¡ii
ddee  ccllaassaa  aa  VVIIII--aa  ssîînntt  aaccuuzzaa¡¡ii
ccãã  ss--aarr  ffii  ddeezzbbrrããccaatt  îînn  ttiimmppuull
uunneeii  oorree  ddee  ccuurrss  ¿¿ii  ¿¿ii--aauu  aarrããttaatt
oorrggaanneellee  ggeenniittaallee  îînn  ffaa¡¡aa
ccoolleeggiilloorr,,  ffããrrãã  ccaa  pprrooffeessoorriiii  ssãã
iiaa  aattiittuuddiinnee..  EEssttee  rreeccllaammaa¡¡iiaa
ppee  ccaarree  aa  ffããccuutt--oo  llaa  PPoollii¡¡iiee,,
îînnaaiinnttee  ddee  vvaaccaann¡¡aa  ddee  iiaarrnnãã,,
mmããttuu¿¿aa  uunneeiiaa  ddiinnttrree  eelleevveellee
mmaarrttoorree  aa  ccoommppoorrttaammeennttuulluuii
oobbsscceenn..  OOaammeenniiii  lleeggiiii  aauu
ddeemmaarraatt  oo  aanncchheettãã  ¿¿ii  aauu
ddeemmoonnttaatt,,  uunnaa  ccîîttee  uunnaa,,
aaccuuzzaa¡¡iiiillee  ««ddiinn  lliippssãã  ddee
pprroobbee»»..  OOrriiccîîtt  ddee  nneeaaddeevvããrraattãã
aarr  ppããrreeaa  îînnttîîmmppllaarreeaa,,  ddiinn
ccaauuzzaa  ppoovvee¿¿ttiiii  ccuu  tteennttãã  sseexxuu--
aallãã  ddiirreeccttoorruull  iinnssttiittuu¡¡iieeii  ddee
îînnvvãã¡¡ããmmîînntt  ddee  llaa  VVaalleeaa  CCiioorriiii
aa  ddeemmiissiioonnaatt  ¿¿ii  rreeffuuzzãã  ddiiaa--
lloogguull......

Lec¡ia de obscenitã¡i
Incidentul cu tentã sexualã

de la ªcoala Generalã cu
Clasele I-VIII Valea Ciorii s-
ar fi petrecut cu cîteva zile
înainte ca primul semestru sã
se încheie. Patru adolescen¡i,
în vîrstã de 13 ani, elevi în
clasa a VII-a din cadrul
unitã¡ii de învã¡ãmînt, sînt
acuza¡i cã ¿i-ar fi aratat
organele genitale, în fa¡a
colegilor, în timpul unei ore
de curs fãrã ca profesorii sã ia
atitudine. Comportamentul
deplasat al celor patru bãie¡i a
lãsat-o fãrã cuvinte pe una

dintre colegele acestora.
Îngrozitã, adolescenta a
povestit acasã tot ceea ce a
vãzut la ¿coalã. O mãtu¿ã ¿i-a
fãcut curaj ¿i a sunat la 112,
unde a reclamat gestul obscen
al colegilor nepoatei sale.
Timp de cîteva zile, poli¡i¿tii
i-au audiat pe cei patru ado-
lescen¡i, dar ¿i pe profesorii ¿i
pãrin¡ii acestora. Rezultatul a
fost unul negativ. Cele sem-
nalate în urma reclama¡iei nu
s-au confirmat, «din lipsã de
probe». «Datele consemnate
de poli¡i¿ti în urma anchetei
demarate la ¿coala din Valea
Ciorii nu confirmã cele recla-
mate. Vom raporta toate
datele atît unitã¡ii de
învã¡ãmînt, cît ¿i Direc¡iei
Generale de Asisten¡ã ¿i
Protec¡ie a Copilului
Ialomi¡a» ne-a declarat
inspectorul Daniela Salaoru,
purtãtorul de cuvînt al
Inspectoratului de Poli¡ie al
Jude¡ului Ialomi¡a. 

Demisie la ordin
Oricît de irealã ar pãrea

«din lipsã de probe» povestea
plinã de obscenitã¡i a celor
patru elevi  din Valea Ciorii,
nu înseamnã cã reclama¡iile
sînt lipsite de un sîmbure de
adevãr. Imediat ce scandalul a
pãrãsit curtea ¿colii, profe-
sorul de educa¡ie fizicã
Cristina Dumitru, director al
institu¡iei de învã¡ãmînt, ¿i-a
semnat demisia. Mai mult,

oficialii din cadrul
Inspectoratului ªcolar
Jude¡ean Ialomi¡a sus¡in cã nu
este prima datã cînd la ªcoala
Generalã din Valea Ciorii ele-
vii fac gesturi obscene în tim-
pul orelor de curs. «Nu este
prima datã cînd avem sem-
nale cã la Valea Ciorii se
întîmplã asemenea lucruri.
Am avertizat-o în repetate
rînduri pe fosta doamnã
directoare sã ia atitudine ¿i sã
nu lase lucrurile sã scape de
sub control. A preferat sã-¿i
de demisia, în loc sã facã tre-
abã...» a declarat Otilia
Dumitru, inspectorul ¿colar
general al Inspectoratului
ªcolar Ialomi¡a. Reporterii
IInnddeeppeennddeenntt au încercat sã
ob¡inã un punct de vedere ¿i
din partea fostului director al
¿colii din Valea Ciorii, însã
profesoara Cristina Dumitru a
refuzat categoric orice dialog.
Singura care a fãcut declara¡ii
cu privire la întîmplarea cu
tentã sexualã a fost Ana-
Maria Marcu, noul director al
ªcolii Generale cu Clasele
I-VIII din Valea Ciorii. «Nici
noi nu ¿tim ce sã spunem
despre acest lucru... Vom face
¿i noi anchetã sã vedem
despre ce este vorba. Dacã
elevii vor fi gãsi¡i vinova¡i
vor fi, evident, sanc¡iona¡i...»
sus¡ine Ana-Maria Marcu.

((MM..  SSOOFFRROONNIIEE))

IInnssppeeccttoorraattuull  ªªccoollaarr  JJuuddee¡¡eeaann
IIaalloommii¡¡aa  ccoonnttiinnuuãã  ppoolliittiiccaa  ddee  eeppuurraarree  aa
ddiirreeccttoorriilloorr  ddee  ¿¿ccoollii  ddiinn  IIaalloommii¡¡aa..  UUllttiimmaa
««vviiccttiimmãã»»  aarr  ffii  ddiirreeccttoorruull  ¿¿ccoolliiii  ggiimm--
nnaazziiaallee  ««GGhheeoorrgghhee  VVââllssaann»»  ddiinn  AAmmaarraa..
SSpprree  ddeeoosseebbiirree  ddee  ssiittuuaa¡¡iiiillee  pprreecceeddeennttee
îînnssãã,,  ddee  aacceeaassttãã  ddaattãã  ccoommuunniittaatteeaa
pprrootteesstteeaazzãã  ppuubblliicc  îîmmppoottrriivvaa  aacceesstteeii
mmããssuurrii..  UUnn  ccoommuunniiccaatt  ddee  pprreessãã  rreemmiiss
ppuubblliicciittãã¡¡iiii  ddee  ccããttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall
AAmmaarraa  aaccuuzzãã  ««mmoodduull  aabbuuzziivv,,  iimmoorraall  ¿¿ii
pprriimmiittiivv»»  îînn  ccaarree  ss--aa  ffããccuutt  sscchhiimmbbaarreeaa......

ªase luni de jihad PSD
Numitã în func¡ie în luna iunie a anu-

lui trecut, inspectorul general Otilia
Dumitru promitea în prima sa declara¡ie
publicã «pace socialã» la Inspectoratul
ªcolar Ialomi¡a. «Nu voi face nicio
schimbare. Toatã lumea î¿i va pãstra
func¡iile...» declara atunci noul ¿ef al
institu¡iei. Imediat dupã numire însã, ati-
tudinea acesteia s-a modificat la 180 de
grade, iar epurãrile politice din ¿coli s-au
¡inut lan¡. De notorietate au fost schim-

bãrile de la Liceul Pedagogic «Matei
Basarab»Slobozia, Liceul Tehnologic
«Alexandru Ioan Cuza» Slobozia,
Grupul ªcolar «Mihai Eminescu»
Slobozia, precum ¿i Grupul ªcolar
Agricol Þãndãrei ¿i ªcoala Generalã Nr.
2 «Spiru Haret» Þãndãrei. A urmat scan-
dalul de la Sine¿ti, mediatizat la nivel
na¡ional, numirea abuzivã în func¡ie a
directorului ¿colii din Sãlcioara, Ilie
Maria, cunoscutã pentru simpatiile sale
pro-PSD... ªi exemplele pot continua!
Ultimul pe lista epurãrilor este însã
directorul ªcolii Gimnaziale «Gheorghe
Vâlsan» Amara, Atanasie Marinescu.
Acesta a fost înlocuit cu Cristina
Buzoianu, consideratã de colectivul
¿colii «prea tînãrã pentru o astfel de
responsabilitate»...

Protest public la Amara
Spre deosebire de celelalte ¿coli, în

cazul celei din Amara apare un prece-
dent care poate fi considerat periculos
pentru Otilia Dumitru. Deranja¡i de

maniera dictatorialã în care aceasta
schimbã directorii, primarul ora¿ului
Amara ¿i Consiliu Local au semnat un
protest public în care î¿i exprimã
nemul¡umirea. «Considerãm cã numirea
conducerii unei institu¡ii (...) nu se poate
face fãrã a consulta sau cel pu¡in infor-
ma în prealabil consiliul de administra¡ie
al ¿colii, consiliul profesoral, primãria
localitã¡ii, consiliul local, institu¡ii ¿i
organe care, printre altele, coordoneazã
activitatea ¿colii. Fa¡ã de cele men¡ionate
mai sus, dezaprobãm modul abuziv,
imoral ¿i primitiv în care s-a fãcut
aceastã numire» se aratã în comunicatul
remis publicitã¡ii.

În replicã la aceste acuza¡ii directe,
Otilia Dumitru ne-a declarat:
«Contractul de management al domnului
Marinescu ar fi trebuit sã expire pe data
de 7 ianuarie 2013. El a trimis o hîrtie
cãtre Inspectorat prin care cere
înlocuirea sa cu douã sãptãmîni înainte...
Noi am luat act de solicitarea dînsului...»
sus¡ine Otilia Dumitru. ((AA..  PPAANNAAIITT))

Primarul ora¿ului Amara condamnã politica de cadre a Otiliei Dumitru

Protest public împotriva
Inspectoratului ªcolar Ialomi¡a

Evaluare la
toate materiile 

EElleevviiii  iiaalloommii¡¡eennii  ddee  ccllaassaa
aa  VVII--aa  ¿¿ii  cceeii  ccaarree  aauu  iinnttrraatt  îînn
ttooaammnnaa  ttrreeccuuttãã  îînn  ccllaassaa  aa  VV--aa
vvoorr  tteerrmmiinnaa  cciicclluull  ggiimmnnaazziiaall
îînn  ccllaassaa  aa  IIXX--aa..  LLaa  ffiinnaalluull
cceelloorr  55  aannii  ddee  ssttuuddiiuu,,  eeii  vvoorr
ssuuss¡¡iinnee  uunn  eexxaammeenn  ddee
aaddmmiitteerree  llaa  lliicceeuu  ddiinn  ttooaattee
mmaatteerriiiillee  ppee  ccaarree  llee--aauu  îînnvvãã¡¡aatt
llaa  ¿¿ccooaallãã..  SSîînntt  sscchhiimmbbããrriillee  ppee
ccaarree  llee  aadduuccee  nnoouuaa  LLeeggee  aa
EEdduuccaa¡¡iieeii  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivvee¿¿ttee
îînnvvãã¡¡ããmmîînnttuull  ggiimmnnaazziiaall......

Dormi lini¿tit, Ministerul
veghezã pentru tine

Noua Lege a Educa¡iei aduce
schimbãri majore în ceea ce
prive¿te învã¡ãmîntul gimna-
zial. O datã intra¡i în clasa a
V-a, elevii vor termina gim-
naziul în clasa a IX-a, care
devine obligatorie, ¿i nu în
clasa a VIII-a a¿a cum se face
în prezent. Regula se aplicã
genera¡iilor care acum studi-
azã în clasa a VI-a ¿i celor
care toamna trecutã au intrat
în clasa a V-a. Mai mult, la
finalul ciclului gimnazial ele-
vii vor sus¡ine o evaluare la
toate materiile pe care le-au
învã¡at în cei 5 ani de ¿coalã.
«La finalul clasei a IX-a vor
sus¡ine un examen scris la
limba ¿i literatura românã, o
probã scrisã trans-disciplinarã
la matematicã, fizicã, chimie
¿i biologie, o probã scrisã la o
limbã de circula¡ie interna¡ionalã,
precum ¿i douã probe practice
de utilizare a calculatorului ¿i
de evaluare a competen¡elor
civice ¿i sociale» a explicat
Otilia Dumitru, inspectorul
¿colar general. Rezultatele ob-
¡inute de elevi vor fi trecute
într-un portofoliu educa¡ional,
pe baza cãruia elevii se vor
putea înscrie la liceu...

Cursuri fãrã perdea
SCANDAL SEXUAL

la ªcoala Generalã
Valea Ciorii
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Sute de ¿oferi
s-au cãlcat în
picioare pentru
un nou permis

DDee  mmaaii  bbiinnee  ddee  oo  ssããppttããmmîînnãã,,
llaa  SSeerrvviicciiuull  PPuubblliicc  CCoommuunniittaarr  RReeggiimm
PPeerrmmiissee  ddee  CCoonndduucceerree  ¿¿ii  ÎÎnnmmaattrriiccuullaarree  aa
VVeehhiiccuulleelloorr  ee  ccooaaddãã  llaa  gghhii¿¿eeee..  SSuuttee  ddee
¿¿ooffeerrii  iiaalloommii¡¡eennii  ssee  îînngghheessuuiiee  ssãã--¿¿ii
pprreesscchhiimmbbee  ppeerrmmiisseellee..  ÎÎmmbbuullzzeeaallaa  eessttee
ffiirreeaassccãã  îînn  ccoonnddii¡¡iiiillee  îînn  ccaarree,,  ppîînnãã  llaa  ddaattaa
ddee  1199  iiaannuuaarriiee  22001133,,  ccoonndduuccããttoorriiii
aauuttoo  ppoott  bbeenneeffiicciiaa  ddee  ccaarrnneettee  nnooii
ffããrrãã  aa  ffii  nneevvooii¡¡ii  ssãã--¿¿ii  eeffeeccttuueezzee  vviizziittaa
mmeeddiiccaallãã  ppeennttrruu  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ssãã  ppllããtteeaassccãã
ppîînnãã  llaa  220000  lleeii......

Cozi infernale
Miercuri, 9 ianuarie 2013, peste 250

de ¿oferi profesioni¿ti sau amatori a¿tep-
tau în fa¡a ghi¿eelor Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de
Conducere ¿i Înmatriculare a Vehiculelor
sã-¿i preschimbe permisul de conducere.
Unii dintre ei au venit chiar înainte de
ivirea zorilor, însã tot n-au reu¿it sã
prindã un loc mai în fa¡ã. Este ¿i cazul
fete¿teanului Nicolae Toma, care a a¿tep-
tat încã de la ora 3 diminea¡a sã-¿i
preschimbe permisul, dar eforul sãu a
fost zadarnic. «De trei zile mã tot plimb
pe aici... Am zis ca dacã vin mai din
timp o sã intru printre primii, dar n-a fost
sã fie. Se mi¿cã ¿i ã¿tia ca ochiu’ mortu-
lui...» ne-a declarat ¿oferul revoltat. La
fel ca el, cîteva sute de conducãtori auto
a¿teaptã cu orele la ghi¿ee, în fiecare zi,
de mai bine de o sãptãmînã. Totul pentru
a nu plãti vizita medicalã, care devine
obligatorie pentru to¡i ¿oferii care î¿i vor
preschimba permisele începînd cu data
de 19 ianuarie 2013.

Solicitãri record
Angaja¡ii Serviciului Public

Comunitar Regim Permise de
Conducere ¿i Înmatriculare a Vehiculelor
fac fa¡ã cu greu avalan¿ei de solicitãri.
Din prima zi a anului 2013 ¿i pînã în
prezent, în Ialomi¡a au fost preschimbate
peste 2000 de noi carnete de conducere.
Acestã cifrã reprezintã bilan¡ul unui an
întreg de activitate, în niciun caz al unei
singure sãptãmîni. Cu toate acestea,
Serviciul nu func¡ioneazã dupã un pro-
gram de lucru special. «Nu avem de ce
sã suplimentãm orele de lucru. Începem
activitatea la ora 9,00, terminãm la ora
15,00, însã mai stãm ¿i dupã program
cîte o jumãtate de orã... Eu, cel pu¡in ieri,
a¿a am fãcut!» ne-a declarat comisarul
Ilie ªtefan, ¿eful Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de
Conducere ¿i Înmatriculare a Vehiculelor
Ialomi¡a. ((MM..  SSOOFFRROONNIIEE))

MMiieerrccuurrii,,  1122  ddeecceemmbbrriiee  22001122,,
GGuuvveerrnnuull  RRoommâânniieeii  aa  aapprroobbaatt  oo
OOrrddoonnaann¡¡ãã  ddee  UUrrggeenn¡¡ãã  ccaarree  pprreevveeddee  ccãã
oobblliiggaattiivviittaatteeaa  iinnffoorrmmããrriiii  ddeesspprree  mmeeddiieerree
ssee  vvaa  aapplliiccaa  ddee  llaa  11  ffeebbrruuaarriiee  22001133,,  ccîînndd
iinnttrrãã  îînn  vviiggooaarree  NNoouull  CCoodd  ddee  PPrroocceedduurrãã
CCiivviillãã..  IIaalloommii¡¡aa  ssee  pprreeggããttee¿¿ttee  llaa  rrîînndduu--ii
ppeennttrruu  aacceessttee  sscchhiimmbbããrrii  lleeggiissllaattiivvee  oobbllii--
ggaattoorriiii..  JJooii,,  1100  iiaannuuaarriiee  22001133,,  AAssoocciiaa¡¡iiaa
MMeeddiiaattoorriilloorr  AAuuttoorriizzaa¡¡ii  IIaalloommii¡¡aa  aa  oorrggaa--
nniizzaatt  oo  pprriimmãã  ¿¿eeddiinn¡¡ãã  ddee  oorrggaanniizzaarree  aa
aaccttvviittãã¡¡iiii  îînn  aannuull  22001133..  ««IInntteenn¡¡iiaa  nnooaassttrrãã
eessttee  ddee  aa  mmeeddiiaattiizzaa  aacceessttee  pprreevveeddeerrii
lleeggaallee  ppeennttrruu  ffaacciilliittaarreeaa  aacccceessuulluuii  cceelloorr
iinntteerreessaa¡¡ii  llaa  sseerrvviicciiiillee  ppee  ccaarree  llee  ppooaattee
ooffeerrii  AAssoocciiaa¡¡iiaa!!»»  aa  ddeeccllaarraatt  aavvooccaattuull
CCllaauuddiiuu  DDrrããggããnnooiiuu,,  pprree¿¿eeddiinntteellee  aacceesstteeii
ssttrruuccttuurrii  jjuurriiddiiccee  nnoouu--îînnffiiiinn¡¡aattee..
RReeaammiinnttiimm  ccãã,,  ppoottrriivviitt  nnooiilloorr  rreegglleemmeenn--
ttããrrii  lleeggaallee,,  nneerreessppeeccttaarreeaa  pprroocceedduurriiii
iinnffoorrmmããrriiii  aattrraaggee,,  dduuppãã  ssiinnee,,  rreessppiinnggeerreeaa
aacc¡¡iiuunniiii  ccaa  iinnaaddmmiissiibbiillãã......

Medierea a devenit
obligatorie

Joi, 10 ianuarie 2013, la Centrul
Cultural «Ionel Perlea» din Slobozia,
circa 40 de juri¿ti, avoca¡i ¿i invita¡i din
domenii conexe au participat la prima

¿edin¡ã de lucru a Asocia¡iei Mediatorilor
Autoriza¡i Ialomi¡a. Structura, înfiin¡atã
la sfîr¿itul anului trecut, î¿i propune
mediatizarea activitã¡ii pe care o
desfã¿oarã, cre¿terea numãrului de mem-
bri cotizan¡i, precum ¿i un program
sus¡inut de activitã¡i specifice care sã
permitã dezvoltarea ¿i pozi¡ionarea aces-
tei structuri locale pe plan na¡ional. «Nu
este obligatoriu sã fii jurist sau avocat
pentru a face parte din Asocia¡ie. Po¡i sã
ai studii economice sau po¡i sã nu le ai...
Important pentru noi este sã mediatizãm
ordonan¡a de urgen¡ã care modificã
Legea Medierii. Potrivit acesteia,
începînd cu 1 februarie 2013, orice pro-
ces civil sau comercial, înainte de a
ajunge în instan¡ã, trebuie sã fie precedat
de o ¿edin¡ã de informare sub sanc¡iunea
inadmisibilitã¡ii cererii.  Drept urmare,
orice litigiu patrimonial cu o valoare de
pînã la 50 mii lei nu mai poate fi depus
direct la instan¡ã fãrã acel înscris...» a
precizat pre¿edintele Asocia¡iei,  Claudiu
Drãgãnoiu.

La întîlnirea de joi, pe lîngã statutul
noii structuri, a fost stabilit, de asemenea,
¿i programul de activitate pentru noul an.
Printre obiectivele anun¡ate de cãtre
vicepre¿edintele Asocia¡iei, avocatul

Aurelia Ciupercã, se numãrã ¿i organi-
zarea de cursuri de specialitate, partici-
parea la întîlnirile na¡ionale ale struc-
turilor similare din ¡arã, stabilirea unor
strategii concrete de dezvoltare a organi-
za¡iei, dar ¿i întîlniri cu judecãtorii ialo-
mi¡eni cu responsabilitã¡i în domeniu. În
România sînt în prezent în jur de 3000
de mediatori, aceastã profesie fiind rela-
tiv nouã ¿i de aceea mai pu¡in cunoscutã.
Ea a fost instituitã o datã cu Legea
192/2006 (devenitã, din varã, Legea
115/2012). O datã cu modificãrile aduse
acestei legi, situa¡ia existentã va suferi
schimbãri notabile. Reamintim cã
medierea se aplicã în litigiile civile ale
cãror valoare nu depã¿e¿te 50000 de lei
¿i nu prive¿te cazurile în care s-a pro-
nun¡at o hotãrîre executorie a procedurii
de insolvenþã. O datã cu pronun¡area
hotãrîrii, instan¡a va dispune, la cererea
pãr¡ii interesate, restituirea taxei judiciare
de timbru plãtitã pentru învestirea aces-
teia, cu excep¡ia cazurilor în care conflic-
tul solu¡ionat pe calea medierii este legat
de transferul dreptului de proprietate,
constituirea altui drept real asupra unui
bun imobil, partaje ¿i cauze succesorale
pentru care nu s-a eliberat certificatul de
mo¿tenitor... ((AA..  PPAANNAAIITT))

A apãrut încã o profesie liberalã

Mediatorul, cea mai nouã
meserie din Ialomi¡a
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ÎÎnn  pprriimmeellee  ssããppttããmmîînnii  aallee
nnoouulluuii  aann  22001133,,  îînn  IIaalloommii¡¡aa  aauu
ffoosstt  eelliibbeerraattee  ppeessttee  1155000000  ddee
rree¡¡eettee  eelleeccttrroonniiccee..  SSttaattiissttiiccaa
ppllaasseeaazzãã  jjuuddee¡¡uull  ppee  llooccuurriillee
ffrruunnttaa¿¿ee  llaa  nniivveell  nnaa¡¡iioonnaall  îînn
cceeeeaa  ccee  pprriivvee¿¿ttee  iimmppllee--
mmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  ssiisstteemm..  AA¿¿aa
ccuumm  eerraa  ddee  aa¿¿tteeppttaatt,,  rreeaalliittaatteeaa
ddee  llaa  ffaa¡¡aa  llooccuulluuii  ccoonnttrraazziiccee
eessttiimmããrriillee  ooffiicciiaallee..  AAjjuunn¿¿ii  llaa
ffaarrmmaacciiee,,  bboollnnaavviiii  pprriimmeesscc  ccuu
ggrreeuu  mmeeddiiccaammeenntteellee  pprreessccrriissee
eelleeccttrroonniicc  ddee  mmeeddiiccii......

Re¡ete electronice
pe bandã rulantã
Ministerul Sãnãtã¡ii a emis

în vara anului trecut un ordin
potrivit cãruia tratamentul
bolnavilor trebuie prescris cu
ajutorul re¡etelor electronice.
La început, în Ialomi¡a sis-
temul a func¡ionat destul de
greu. Medicii de familie fie
nu erau familiariza¡i cu uti-
lizarea calculatorului, fie nu
dispuneau de logistica nece-
sarã eliberãrii re¡etelor elec-
tronice. În urmã cu o sãp-
tãmînã, oficialii din cadrul
Casei Jude¡ene de Asigurãri
de Sãnãtate Ialomi¡a au
readus în discu¡ie modul în
care se desfã¿oarã la nivelul
jude¡ului prescrip¡ia  electro-
nicã. Oficial, stãm foarte bine!
Statistica aratã cã numai în
primele sãptãmîni ale noului
au în Ialomi¡a au fost eliberate
peste 15000 de re¡ete elec-
tronice. «Este o diferen¡ã
majorã în ceea ce prive¿te
startul din varã, cînd au fost
eliberate primele re¡ete, ¿i
situa¡ia de acum. Medicii
no¿tri de familie ¿i cei din spi-

tale cunosc foarte bine proce-
dura, au logistica necesarã...
Deci putem spune cã nu
avem probleme din punct de
vedere al eliberãrii re¡etelor
electronice...» ne-a declarat
Mihai Geantã, directorul eco-
nomic al Casei Jude¡ene de
Asigurãri de Sãnãtate
Ialomi¡a.

Sistemul dã eroare
A¿a cum era de a¿teptat,

realitatea de la fa¡a locului
contrazice estimãrile oficiale.
Sistemul electronic de elibe-
rare a re¡etelor cedeazã în
momentul în care bolnavii

ajung la farmacii pentru a-¿i
cumpãra medicamentele pres-
crise de medici. Dupã cum ei
în¿i¿i declarã, sistemul dã
eroare în momentul în care
datele personale ale unui
pacient sînt introduse în cal-
culator ¿i se blocheazã.
Deblocarea survine, cel mai
devreme, abia dupã 4 ore. S-a
întîmplat ¿i în cazul bãtrînei
Ioana Apostolache, în vîrstã
de 75 ani. Femeia a mers la
farmacie sã-¿i ia medicame-
tele, însã a fost nevoitã sã
revinã dupã 4 ore, cînd sis-
temul i-a eliberat tratamentul.
«M-am dus acolo ¿i mi-a zis

cã nu poate sã îmi dea re¡eta.
Am a¿teptat o orã, dupã care
farmacista mi-a zis sã-i las
numãrul de telefon ¿i mã sunã
ea... Au trecut 4 ore pînã cînd
am primit telefonul. E bãtaie
de joc...» ne-a declarat femeia
revoltatã. În alte cazuri,
oamenii au fost nevoi¡i sã
a¿tepte cu orele în fa¡a farma-
ciilor pentru a-¿i primi
medicamentele. Revenirea la
vechiul sistem este imposi-
bilã, deoarece implementarea
re¡etei electronice a devenit
obligatorie începînd cu 3 ianu-
arie 2013...

((MM..  SSOOFFRROONNIIEE))

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

11  ffuunncc¡¡iiee  ppuubblliiccãã
ddee  eexxeeccuu¡¡iiee
tteemmppoorraarr  vvaaccaannttãã  ddee
ccoonnssiilliieerr  aassiisstteenntt
în cadrul
Centrului Local Cãzãne¿ti.
Concursul se va desfã¿ura
în zilele de 28.01.2013
-proba scrisã (ora 10,00)
¿i 30.01.2013
-interviu (ora 10,00)
la sediul institu¡iei.
Condi¡iile specifice de participare,
biografia, actele necesare pentru
dosarul de concurs se afi¿eazã la
sediul Agen¡iei.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul institu¡iei, în termen
de 8 zile de la data publicãrii
prezentului anun¡ în Monitorul Oficial
al României, partea a III-a ¿i în
presã, respectiv pînã la data de
23.01.2013, ora 15,00.
Rela¡ii suplimentare la
numãrul de telefon 0243/230.897

Re¡eta electronicã,
spaima ialomi¡enilor

Re¡eta electronicã,
spaima ialomi¡enilor
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Handbal
Douã noutã¡i
la CSM Unirea

Pe 3 februarie 2013 debuteazã returul
actualei edi¡ii de campionat. Pentru CSM
Unirea Slobozia prima etapã va fi una de
foc, în ora¿ul nostru urmînd sã vinã liderul
Neptun Constan¡a. Conducerea slobozeanã
î¿i dore¿te eficien¡ã maximã în acest retur;
drept urmare, în pauza competi¡ionalã
lotul a fost întãrit cu douã jucãtoare noi.
De la Activ Plopeni a venit Carmen Ve¿cã.
Carmen este inter-dreapta ¿i a fost tot tim-
pul printre remarcatele echipei ambi¡iosu-
lui Florin Ciupitu, în meciurile pe care
Activul le-a sus¡inut cu Unirea. Pe 26 mai
va împlini 25 de ani... Al doilea nume nou
este Raluca Elena Nãstase, venitã de la
prim-divizionara CSM Ploie¿ti. Raluca
este extremã, poate evolua pe ambele
laturi ale terenului, iar pe 25 mai va împli-
ni 26 de ani. Este posibil ca în urmãtoarele
zile sã aparã ¿i alte transferuri în rîndul
echipei lui Liviu Paraschiv. Îmbucurãtor
este ¿i faptul cã Denisa Pãduraru revine la
pregãtire ¿i se sperã ca, la finele lui februarie
2013, extrema slobozeanã sã fie aptã de joc...
((ppaaggiinnãã  rreeaalliizzaattãã  ddee  II..  VVÃÃGGÃÃOONNEESSCCUU))

DDuuppãã  uunn  aann  22001122  îînn  ccaarree  ssppoorrttuurriillee  ddee  eecchhiippãã  ¿¿ii,,  îînn  ssppeecciiaall,,  ffoott--
bbaalluull,,  aauu  aavvuutt  uunn  lloocc  îînnsseemmnnaatt  îînn  aacceeaassttãã  ppaaggiinnãã,,  îînncceeppeemm  22001133  pprriinn  aa
aallooccaa  uunn  ssppaa¡¡iiuu  îînnttiinnss  uunnuuii  ssppoorrtt  ccee  nnuu  aa  ffoosstt  rreemmaarrccaatt  ccîîtt  aarr  ffii  mmeerriittaatt::
ssccrriimmaa..  VVoomm  vvoorrbbii  ddeesspprree  ssaabbiiaa  iiaalloommii¡¡eeaannãã,,  cceeaa  ccaarree,,  ddee--aa  lluunngguull
ttiimmppuulluuii,,  aa  aadduuss  cceellee  mmaaii  mmuullttee  mmeeddaalliiii  ssppoorrttuulluuii  ddiinn  jjuuddee¡¡uull  nnoossttrruu,,
ccuu  ddiirreeccttoorruull  DDiirreecc¡¡iieeii  JJuuddee¡¡eennee  ppeennttrruu  SSppoorrtt  IIaalloommii¡¡aa,,  MMaarriinn  CCrruu¡¡uu,,
oommuull  ccaarree,,  aallããttuurrii  ddee  pprrooffeessoorruull  MMaarriiuuss  PPuu¿¿ccaa¿¿uu,,  ttrraannssppuunnee  îînn  rreeaallii--
ttaattee  ppeennttrruu  mmiicciiii  iiaalloommii¡¡eennii  iissttoorriiiillee  ddiinn  bbaassmmee  ssaauu  ddiinn  rroommaanneellee  lluuii
DDuummaass  ¿¿ii  FFeevvaall......

--DDoommnnuullee  pprrooffeessoorr  CCrruu¡¡uu,,  dduuppãã  33  aannii  îînn  ccaarree  ssccrriimmeerriiii  aauu  ffoosstt  ppee
pprriimmuull  lloocc  îînn  ttooppuull  ssppoorrttuulluuii  iiaalloommii¡¡eeaann,,  îînn  22001122  aacceeaassttãã  ppoozzii¡¡iiee  aa
rreevveenniitt  hhaannddbbaalluulluuii......  AA  ffoosstt  uunn  aann  mmaaii  ssllaabb  ppeennttrruu  ssccrriimmãã  ssaauu  uunnuull
ffooaarrttee  bbuunn  ppeennttrruu  hhaannddbbaall??

-A fost un an de excep¡ie al Lãcrãmioarei Stan de la CSS, ceea ce
mã bucurã. Cu 10 ani în urmã ne bucuram de titlul na¡ional adus de
handbalistele de la CSS, performan¡ã a colegului meu Marian
Simion, un profesionist care depune foarte mult efort pentru sport.
Iatã cã avem acum un alt motiv de mîndrie pentru handbalul
ialomi¡ean: participarea Lãcrãmioarei Stan la Campionatul Mondial
de Juniori unde, alãturi de na¡ionala de handbal feminin, a ocupat
locul IV. M-a¿ bucura ca om de sport sã vãd cã din pepiniera hand-
balului ialomi¡ean vor apãrea noi nume care sã alimenteze ¿i echipa
de senioare pentru cã importurile sînt efemere ¿i, de multe ori, nu-¿i
aratã roadele. Ca sã vorbim de perspectiva handbalului ialomi¡ean,
trebuie sã punem accent pe copii ¿i juniori, unde, cum am mai spus,
avem profesioni¿ti în rîndul antrenorilor...

--CCaa--nn  ttooaattee  ddiisscciipplliinneellee,,  ffooaarrttee  ppuu¡¡iinnee  ddiinn  ppããccaattee,,  ccaarree  aallccããttuuiieesscc
ttaabblloouull  ssppoorrttuulluuii  iiaalloommii¡¡eeaann..  SSãã  nnee  îînnttooaarrcceemm  llaa  ssccrriimmãã..  22001122  aa  ffoosstt
uunn  aann  mmaaii  bbuunn  ddeeccîîtt  22001111??

-Rezultatele celor 2 ani au fost undeva apropiate ca valoare.
2012 a adus în plus titlul na¡ional individual la juniori,
iar la echipe a fost al doilea an consecutiv cînd am urcat pe cea mai
înaltã treaptã a podiumului la Campionatul Na¡ional. Performan¡a
ob¡inutã de Iulian Teodosiu, Mãdãlin Bucur, Cãtãlin Mircioiu ¿i Sorin
Eftimie întrege¿te ani buni de muncã, pentru cã vorbim în mare parte
în genera¡ia care aduce titlul na¡ional ¿i în 2005 la copii. Faptul în
sine cã am reu¿it sã pãstrãm acest nucleu de echipã este îmbucurãtor
pentru cã sînt mul¡i copii buni care se pierd pe traseu. La capitolul
succese putem trece ¿i argintul pe echipe la tineret, pe care am fost
aproape sã-l transformãm în aur, dar am pierdut dupã o luptã
frumoasã cu Ia¿iul. Atunci, în echipã, în locul lui Sorin Eftimie,
a fost Mihai Cru¡u... Chiar ¿i transferurile Loredanei Dima ¿i a lui
Mihai Cru¡u la Steaua le pot trece la capitolul performan¡e pentru
cã rolul nostru la CSS este acela de a promova ¿i a cre¿te sportivi
pentru înalta performan¡ã...

--DDuummnneeaavvooaassttrrãã  vveeddee¡¡ii  pplleeccaarreeaa  cceelloorr  ddooii  ccaa  ppee  oo  ppeerrffoorrmmaann¡¡ãã  aa
CCSSSS......  DDaa¡¡ii--nnee  vvooiiee  ssãã  oo  pprriivviimm,,  llaa  rrîînndduull  nnoossttrruu,,  ccaa  ppee  oo  ccoonnttrraappeerr--
ffoorrmmaann¡¡ãã  aa  ssppoorrttuulluuii  iiaalloommii¡¡eeaann  îînn  ggeenneerraall,,  ppeennttrruu  ccãã,,  iiaattãã,,  ppiieerrddeemm
ddooii  ccooppiiii  ccaarree  ppuutteeaauu  eevvoolluuaa  llaa  sseenniioorrii  ppeennttrruu  SSlloobboozziiaa  ¿¿ii  ppuutteeaauu
aadduuccee  mmeeddaalliiii  oorraa¿¿uulluuii  ¿¿ii  llaa  aacceesstt  nniivveell..  CCee  nnee  ttrreebbuuiiee  ppeennttrruu  aa  aavveeaa  oo
eecchhiippãã  ppuutteerrnniiccãã  ddee  sseenniioorrii  llaa  SSlloobboozziiaa  ¿¿ii  ppeennttrruu  aa  ssttooppaa  mmiiggrraarreeaa
aacceessttoorr  ttiinneerrii  ccããttrree  cclluubbuurrii  ddiinn  aallttee  oorraa¿¿ee??

-Este foarte adevãrat ce spune¡i. Trebuie s-o spun, cu riscul de a
deranja, cã CSM trebuia, din punctul meu de vedere, sã fie clubul
fanion al jude¡ului ¿i sã absoarbã tot ce este valoros la nivelul
jude¡ului. Este adevãrat cã nu ne putem compara cu un club ca
Steaua, dar pãrerea mea este cã din partea CSM existã un oarecare
dezinteres nu doar pentru scrimã, ci ¿i pentru celelalte sporturi indi-
viduale. Nu este numai pãrerea mea, ci ¿i a altora, iar dovada este cã
mult sportivi renun¡ã la carierã pentru cã nu gãsesc în ora¿ul lor posi-
bilitatea de a performa... CSM Slobozia a înfiin¡at o sec¡ie de scrimã,
dar aceasta existã mai mult pe hîrtie. Spre exemplu, la Cupa
României organizatã pentru a doua oarã consecutiv la Slobozia, CSM
nu a înscris echipã. CSM a participat cu juniorii CSS, care au ocupat
un meritoriu loc trei...

--IIuulliiaann  TTeeooddoossiiuu  aa  ffoosstt  ssuurrpprriizzaa  ppllããccuuttãã  aa  aacceelleeii  ccoommppeettii¡¡ii......
-L-a învins pe Ciprian Gãlã¡eanu într-un meci în care cei prezen¡i

acolo au vãzut ce înseamnã adevãrata virtute în scrimã. Teodosiu este
un copil foarte tenace, ambi¡ios ¿i reu¿e¿te sã-¿i învingã adversari
chiar peste valoarea lui, datoritã acestor calitã¡i. Prevãd cã va urca
foarte mult în ierarhie. Nu ¿tiu dacã se cunoa¿te acest lucru, la ora
actualã patru dintre sportivii no¿tri se aflã în pregãtire cu lotul
na¡ional sub comanda lui Mihai Covaliu...

--MMiihhaaii  CCrruu¡¡uu  aa  pplleeccaatt  îînn  22001122......  CCîî¡¡ii  vvoorr  mmaaii  rrããmmîînnee
llaa  SSlloobboozziiaa  îînn  22001144??

-Cu siguran¡ã în 2013 Teodosiu ¿i Bucur vor pleca. Nu ¿tiu încã
dacã destina¡ia va fi Steaua sau Dinamo...

--IIaannccuu,,  CCrruu¡¡uu,,  pprreeccuumm  ¿¿ii  cceeii  ccaarree  aauu  rrããmmaass  llaa  SSlloobboozziiaa
aauu  ffoosstt  pprriinnttrree  rreemmaarrccaa¡¡iiii  lluuii  CCoovvaalliiuu  llaa  CCuuppaa  RRoommâânniieeii..  EEcchhiippaa  ddee
ssaabbiiee  mmaassccuulliinn  ssee  aaffllãã  îînn  rreeccoonnssttrruucc¡¡iiee..  CCee  ¿¿aannssee  ssîînntt  ccaa  uunnuull  ssaauu  mmaaii
mmuull¡¡ii  ssppoorrttiivvii  ccrreessccuu¡¡ii  llaa  SSlloobboozziiaa  ssãã  ssee  aaffllee  îînn  eecchhiippaa  RRoommâânniieeii  llaa
RRiioo  22001166??

-Greu de spus. Fiecare sportiv are ¿ansa lui. Mihai Covaliu îi are
în vizor, i-a chemat la pregãtire ¿i vor rãmîne în continuare în circuit.
Ce va fi peste 3 ani vom vedea, dar eu sînt singur cã sabrerii no¿tri
vor face o figurã frumoasã în continuare...

--CCaarree  ssîînntt  oobbiieeccttiivveellee  îînn  22001133??
-În 2013 ne vom bate pentru medalii ca ¿i pînã acum. Vom cãuta

sã apãrãm titlurile la juniori, dar avem ¿anse reale la medalii ¿i la
speran¡e, tineret sau cade¡i. Avem, de asemenea, o pleiadã de copii la
categoriile mici de care se ocupã domnul profesor Pu¿ca¿u, din rîndul
cãrora vom alcãtui echipe care sã continue tradi¡ia scrimei slobozene.
Visul meu a fost mereu ca Slobozia sã devinã un centru puternic de
scrimã, pentru cã are bazã materialã, are resurse umane, dar asta nu
se poate face decît cu o echipã de seniori puternicã...

Directorul Direc¡iei de Sport,
Marin Cru¡u î¿i dore¿te

ca Slobozia sã se transforme
într-un centru important

al sportului cu sabia 

«ªi în
2013 ne
vom bate
pentru
medalii!»
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PPee  SSeecc¡¡iiaa  PPeeddiiaattrriiee  aa  SSppiittaalluulluuii
JJuuddee¡¡eeaann  ddee  UUrrggeenn¡¡ãã  SSlloobboozziiaa  eessttee  oorraa
pprrîînnzzuulluuii..  MMeeddiiccuull  NNiinnaa  PPrreeccuupp  VVîîllcceeaa,,
aassiisstteennttaa  GGeeoorrggeettaa  TToohhããnneeaannuu  ¿¿ii  ttrreeii
iinnffiirrmmiieerree  aauu  iinnttrraatt  ddeejjaa  îînn  rroolluull  ddee
««mmaammee»»..  SSee  îînnddrreeaappttãã  ccããttrree  ssaalloonnuull  uunnddee
eessttee  iinntteerrnnaattãã  mmiiccuu¡¡aa  BBeeaattrriiccee  CCããlliinn,,  oo
ccoonnssuullttãã,,  îîii  sscchhiimmbbãã  hhããiinnuu¡¡eellee  ¿¿ii  îîii  ddaauu  ssãã
mmããnnîînnccee......  DDiinn  ccîînndd  îînn  ccîînndd,,  aallttee  aassiisstteennttee
¿¿ii  iinnffiirrmmiieerree  vviinn  ssãã  vvaaddãã  ccuumm  ssee  ssiimmttee
ffeettii¡¡aa..  BBeeaattrriiccee  ppooaattee  ffii  ccoonnssiiddeerraatt  cceell  mmaaii
nnoorrooccooss  ccooppiill  ddiinn  lluummee,,  ppeennttrruu  ccãã  4400  ddee
««mmaammee»»  aauu  ggrriijjãã  ddee  eeaa  îînn  ffiieeccaarree  zzii......

O poveste tristã
Sînt cinci ani de cînd Beatrice Cãlin

este internatã pe Sec¡ia Pediatrie a
Spitalului Jude¡ean de Urgen¡ã Slobozia.
A fost nãscutã ¿i abandonatã în Spitalul
«Emilia Irza» din Bucure¿ti, transferatã
la un orfelinat, iar apoi lãsatã în grija
medicilor de la Slobozia... Despre
pãrin¡ii micu¡ei se ¿tie doar cã au domi-
ciliul undeva în zona Urziceniului, dar
numele exact al localitã¡ii nu se cunoa¿te
nici pînã în momentul de fa¡ã...
«Probabil au renun¡at la ea în momentul
în care au aflat cã este grav bolnavã...»
ne-a declarat medicul pediatru Nina
Precup Vîlcea.

Da, Beatrice suferã cumplit... Încã de
la na¿tere a fost diagnosticatã cu sindro-
mul West, o boalã rarã ¿i deosebit de
gravã. Copila nu aude, nu vede, nu
vorbe¿te, este paralizatã complet ¿i are
creierul slab dezvoltat... Este al doilea caz
înregistrat în România, dupã Revolu¡ie. A
suferit mai multe interven¡ii chirurgicale,
respirã ¿i se hrãne¿te cu ajutorul a douã

sonde. Una implantatã în gît, cealatã în
stomac. Cu toate acestea, continuã sã trãi-
ascã... «În afarã de boala cu care a fost
diagnosticatã, alte probleme de sãnãtate
nu are... Noi avem grijã de ea...» adaugã
medicul Nina Precup Vîlcea.

Copilul cu cele mai multe
«mame» din lume

Salonul numãrul 10 al Sec¡iei
Pediatrie de la Spitalul Jude¡ean de
Urgen¡ã Slobozia este singura casã a lui
Beatrice. Are nevoie de îngrijire perma-
nentã, tocmai de aceea nu a putut fi trans-
feratã într-un orfelinat. Astfel, asistentele
¿i infirmierele, împreunã cu medicul

pediatru Nina Precup Vîlcea, ¿efa Sec¡iei,
¿i-au asumat rolul de «mame». În total,
40 la numãr... «O facem pentru cã ne
pasã de ea. În fiecare zi o hrãnim, o
spãlãm ¿i o ferim sã intre în contact cu
ceilal¡i copii, ca sã nu se îmbolnãveascã.
Dacã Dumnezeu i-a dat zile sã trãiascã,
trebuie sã avem grijã de ea...» ne-a
declarat asistenta Georgeta Tohãneanu,
una din «mamele» lui Beatrice.

O altã «mamã» a jucat rolul de
pãrinte spiritual, botezînd-o pe micu¡ã la
cîteva luni dupã ce a ajuns la Spitalul de
Urgen¡ã Slobozia. «A venit în preajma
sãrbãtorii Sfin¡ilor Constantin ¿i Elena,
iar infirmiera care a botezat-o a decis sã-i

punã numele Beatrice-Elena, ca sã aibã
un nume de sfînt» mai spune ¿efa Sec¡iei
Pediatrie. Chiar dacã sim¡urile îi sunt
¿tirbite de boalã, Beatrice î¿i aratã
recuno¿tin¡a fa¡ã de «mamele» sale
oferindu-le cîte un zîmbet. A¿a a fãcut ¿i
astãzi, în timp ce «mamele» Georgeta
Tohãneanu ¿i Nina Precup Vîlcea au
venit sã o consulte ¿i sã o schimbe.

«Chiar dacã nu aude, probabil simte
cumva prin vibra¡iile corpului ceea ce se
întîmplã în jurul sãu... ªi zîmbe¿te. Nu
cu to¡i face a¿a, doar cu persoanele pe
care, probabil, le simte mai apropiate.
Uita¡i ¿i acum a zîmbit...» adaugã
medicul pediatru. ((MM..  SSOOFFRROONNIIEE))

Copilul cu 40 de «mame»Copilul cu 40 de «mame»
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ÎÎnn  11992299,,  UUnniiuunneeaa  AAssttrroonnoommiiccãã
IInntteerrnnaa¡¡iioonnaallãã  aa  ddeeffiinniitt  îînn  lliimmiittee  ooffiicciiaallee
cceellee  8888  ddee  ccoonnsstteellaa¡¡iiii  ccaarree  eexxiissttãã  aassttããzzii..
EExxiissttãã  îînnssãã  ppaattrruu  ccoommppoonneennttee  mmaajjoorree  îînn
ggrraaffiicc..  EEllee  ssîînntt  ppllaanneetteellee,,  sseemmnneellee  zzooddiiaa--
ccuulluuii,,  aassppeecctteellee  ¿¿ii  ccaasseellee..  PPllaanneetteellee  aarraattãã
ppuutteerriillee  aaccttiivvee  iimmpplliiccaattee..  SSeemmnneellee  ddee
zzooddiiaacc  aarraattãã  ccaarraacctteerriissttiicciillee  ddee  eevveennii--
mmeennttee..  AAssppeecctteellee  ddiinnttrree  ppllaanneettee  aarraattãã  ddee
ccee  ssee  îînnttîîmmppllãã  cceevvaa,,  iiaarr  ccaasseellee  ddee  hhoorroo--
ssccoopp  aarraattãã  eeffeeccttuull,,  îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  aacceesstt
lluuccrruu  ssee  îînnttîîmmppllãã..

UUnn  hhoorroossccoopp  eessttee  ddiiaaggrraammaa  uunneeii  ppeerr--
ssooaannee  ccee  rreepprreezziinnttãã  ppoozzii¡¡iiiillee  eexxaaccttee  aallee
SSooaarreelluuii,,  LLuunniiii  ¿¿ii  ppllaanneetteelloorr  aattuunnccii  ccîînndd
eell//eeaa  ss--aa  nnããssccuutt..

AAcceeaassttaa  vvaarriiaazzãã  ddee  llaa  ppeerrssooaannãã  llaa  ppeerr--
ssooaannãã  dduuppaa  llooccuull,,  ddaattaa  ¿¿ii  oorraa  nnaa¿¿tteerriiii..

AAiiccii  vvee¡¡ii  ggããssii  iinnffoorrmmaa¡¡iiii  cceelleessttee  ¿¿ii  pprree--
vviizziiuunnii  rreelleevvaannttee  ppeennttrruu  ttooaattee  sseemmnneellee
zzooddiiaaccaallee..  CCee  vvãã  ffaaccee  ssãã  îînn¡¡eelleeggee¡¡ii  ppeerrssoo--
nnaalliittaatteeaa  ddvvss  iinntteerriiooaarrãã  ¿¿ii  dduuccee  oo  vviiaa¡¡ãã
ffeerriicciittãã,,  pplliinnãã  ddee  ddrraaggoossttee  ¿¿ii  ccoommppaattiibbiillii--
ttaattee  ccuu  lluummeeaa  ddiinn  jjuurr..

BERBEC (21.03-22.04)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Anul 2013 va fi dinamic, în toate

fazele de via¡ã. Rolul dvs în societate ¿i
familie va fi consolidat pentru o via¡ã mai
bunã. Trebuie sã dovedi¡i cã sînte¡i o
mînã de ajutor pentru cei din jur. Rela¡iile
vor fi la un nivel superior. Un fel de sin-
gurãtate s-ar putea stabili în via¡a dvs, dar
face¡i uz de aceasta pentru a gãsi pacea
interioarã ¿i libertatea. Face¡i concesii în
rela¡iile voastre pentru binele viitorului.

CCAARRIIEERRÃÃ
Partea creativã ¿i inventivã, va veni în

prim-plan. Ambi¡iile ¿i obiectivele dvs
vor fi îndeplinite cu u¿urin¡ã în acest an.
Încerca¡i sã aduce¡i un echilibru între
punctele delicate ¿i subtile din carierã,
prin încredere în dvs, pune¡i 100% în
domeniul profesional în acest an.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Rela¡ia de iubire va fi medie pentru

anul 2013. Dacã fermitatea ¿i rãbdarea
sînt exerci¡ii, atunci sînte¡i capabil de a
gãsi partenerul ideal de via¡ã. Pentru cei
cãsãtori¡i este momentul de a explora noi
cãi pentru a men¡ine jumãtatea.

FFIINNAANNÞÞEE
Multe cheltuieli financiare vor veni în

acest an, ca un început de afaceri sau pre-
ocupãri de carierã. Anumite obstacole s-ar
putea sã aparã, dar sã ac¡iona¡i cum
instinctul vã spune pe probleme financia-
re. Gîndi¡i-vã de douã ori înainte de a vã
deda la orice fel de cheltuieli extravagante.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Sãnãtatea dvs va fi în general bunã.

Stãrile generale de sãnãtate vor fi legate
de bunãstarea ¿i sãnãtatea celor din jur, în
special familia imediatã. Pune¡i-vã inima
într-un aspect mult mai pozitiv al vie¡ii.
Preocupãrile dentare sînt prioritare.

TAUR (23.04-20.05)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Via¡a va fi ca o melodie nouã pentru

dvs în acest an. Starea de via¡ã se
îmbunãtã¡e¿te dacã ve¡i ob¡ine tipurile de
confort dorite de mult timp. Intui¡ia ¿i
inteligen¡a vor fi cele mai mari active în
ceea ce prive¿te cursul profesional, ce
este luat în considerare pentru acest an.
Existã posibilitatea sã schimba¡i domeniul
de aplicare al profesiei.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Plãcerile dvs pentru pace ¿i calm în

zona de rela¡ii vor fi îndeplinite în acest
an. Existã posibilitatea de a atrage
poten¡ialii parteneri în acest an dacã
sînte¡i singur. Dacã sînte¡i deja într-o
rela¡ie, acest an vã va aduce mult mai
aproape de persoana iubitã. Rãbdarea este
cheia de oferte în rela¡ie. Armonia
prevaleazã ¿i, apoi, încrederea dvs va fi
stimulatã în mod natural.

FFIINNAANNÞÞEE
De reconciliere multã va fi nevoie în

partea financiarã pentru acest an. Existã
posibilitatea de a îmbunãtã¡i confortul în
via¡a dvs. La sfîr¿itul anului ve¡i fi a¿ezat
pe o recompensã uria¿ã a finan¡elor, care
ar putea fi din noroc sau o mo¿tenire.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
În anul 2013 energia dvs va fi utilizatã

la cel mai mare nivel posibil. Men¡ine¡i un
echilibru între activitate ¿i petrecere a tim-
pului liber. Da¡i, de asemenea, importan¡a
cuvenitã la igienã ¿i curã¡enie. Men¡ine¡i
temperamentul, dar asigura¡i-vã ¿i
men¡ine¡i echilibrul gastronomic. Doar a¿a
ve¡i evita problemele de sãnãtate nedorite.

GEMENI (21.05-21.06)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Ve¡i fi capabil sã vã consolida¡i pla-

nurile ¿i eforturile în acest an. Pozi¡iile
planetare vã vor ajuta sã vã atinge¡i obiec-
tivele în via¡ã. Noi cãi apar ¿i vã aduc mai
aproape de atingerea idealurilor stabilite
pentru via¡ã. Unele agita¡ii ar putea veni
în calea dvs, dar nu vã pierde¡i inima.
Deplasa¡i-vã într-o notã practicã ¿i ve¡i fi
binecuvîntat cu un stil de via¡ã mai bun
decît în anii preceden¡i.

CCAARRIIEERRÃÃ
Unele obstacole profesionale

sînt posibile în acest an. Dar solu¡iile
sînt, de asemenea, acolo pentru dvs,
într-un platou. Dvs trebuie sã fi¡i capabil
de a ob¡ine bunãvoin¡a, sprijinul
autoritã¡ilor ¿i colegilor de la locul de
muncã. Lansa¡i faptele la începutul anului
¿i ve¡i fi în mãsurã sã culege¡i roadele
spre sfîr¿itul anului. Fi¡i gata sã lua¡i
opiniile ¿i sugestiile co-lucrãtorilor.
Flexibilitatea, mai degrabã decît rigidi-
tatea, vor fi în mãsurã sã rezolve cele mai
multe dintre problemele dvs în acest
domeniu.

DDRRAAGGOOSSTTEE
În acest an via¡a dvs, în dragoste, va fi

mult mai stabilã decît în anii preceden¡i.
Va fi multã evolu¡ie constructivã în zona
rela¡iei. Ar trebui sã exprima¡i dragostea
¿i afec¡iunea într-un mod mult mai bun.
Ar trebui sã realiza¡i armonia în via¡ã cu
partenerul. În cazul în care sînte¡i singur,
acest an va fi un moment bun pentru a
vîna o jumãtate bunã. Dragostea la prima
vedere ar putea lucra chiar pentru dvs.

FFIINNAANNÞÞEE
Pozi¡iile planetare în acest sînt în

mãsurã sã îndeplineascã cerin¡ele finan-
ciare, dar asigura¡i-vã cã achizi¡iona¡i
ceea ce este esen¡ial doar pentru dvs. Nu
vã deda¡i la extravagan¡a nedoritã de via¡ã
pentru acest an. Acest lucru vã va ¡ine pe
drumul cel bun în domeniul financiar. În
mijlocul anului vor exista unele înurcãturi
financiare, dar dvs trebuie sã ie¿i¡i nevãtã-
mat. Nu ceda¡i la niciun fel de frustrãri, în
ceea ce prive¿te finan¡ele. Încerca¡i sã
evita¡i direc¡ii rele ¿i oferte rele, specula-
tive pentru acest an.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Sãnãtatea ¿i vitalitatea rãmîn satisfãcã-

toare pentru cea mai mare parte a anului,
de¿i mici probleme de sãnãtate nu pot fi
excluse Ar fi esen¡ial din partea dvs sã vã
men¡ine¡i dieta ¿i exerci¡iile fizice. Sã fi¡i
pregãtit sã vã relaxa¡i, sã pãstra¡i sãnã-
tatea. Unele probleme digestive sînt posi-
bile a se ivi la sfîr¿itul anului. Gestiona¡i
cu grijã stresul ¿i tensiunea din via¡a per-
sonalã ¿i profesionalã. Apoi ve¡i ob¡ine
sãnãtate.

RAC (22.06-22.07)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Mrejele dvs din anii anteriori vor aduce

rezultate bune în acest an. Nu va fi o
cre¿tere generalã în toate zonele din via¡a
dvs. Succesul va veni în pachete, spre deli-
ciul dvs. Rezolu¡iile dvs vor fi în mãsurã sã
ia aripi acum. Cele mai multe dintre
proiecte, fie personale sau profesionale,
vor un avea un sfîr¿it fericit în acest an. Nu
fi¡i nostalgic despre trecut, trãi¡i în schimb
prezentul ¿i planul pentru viitor, care este
la fel de luminos ca Soarele.

CCAARRIIEERRÃÃ
Nu va fi prea multã socializare. Ar tre-

bui sã depune¡i mult efort pentru a rãmîne
cu valul în via¡a profesionalã în acest an.
În destina¡iile de plasare planetarã se vede
cã inteligen¡a ¿i creativitatea sînt afi¿ate
pentru a vã lumina. Negocierile de orice
fel se încheie într-o notã pozitivã. Nu
face¡i compromisuri cu privire la obiec-
tivele dvs în zona de cariera.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Acest an vã ajutã pentru a ajunge la

visele dvs în dragoste. Asigura¡i-vã cã
da¡i libertate deplinã partenerului sã-¿i
exprime sentimentele spre dvs. Ve¡i avea

mult magnetism pentru a atrage sexul
opus. O flacãrã veche ar putea veni în
via¡a dvs, dintr-o datã. Este anul cu stabil-
itate în dragoste ¿i parteneriat.

FFIINNAANNÞÞEE
În acest an, finan¡ele vor fi pe un nivel

mediu, nu prea mult pentru a sãrbãtori ¿i
nu prea pu¡in sã vã face¡i griji despre.
Afla¡i cît de mult ave¡i nevoie pentru a
trãi o via¡ã decentã ¿i apoi restul pot fi
economii pentru lucrãri de caritate, dacã
mintea asta simte. Evita¡i orice fel de sen-
timentalism în zona dvs financiarã.
Permite¡i-vã aripile pentru a vã întinde în
mãsura în care se poate, dar pãzi¡i-vã de
capcane pe drum.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Unii agen¡i stresan¡i din acest an s-ar

putea sa vã epuizeze. Proteja¡i-vã de acest
lucru prin utilizarea ceaiurilor. Fi¡i calm ¿i
lãsa¡i pacea sã predomine în partea de
sãnãtate. Comunicarea nedoritã ar putea
bloca canalele energetice. Reduce¡i canti-
tatea de pe farfurie. Dar sã nu alunga¡i
substan¡ele nutritive necesare ¿i supli-
mente pentru a vã men¡ine echilibrul
energetic. Trebuie mult sport zilnic!

LEU (23.07-22.08)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Evenimentele vor veni ca o scînteie

bunã ¿i bine programatã în acest an.
Rela¡ii noi ¿i oferte, trebuie însã sã fi¡i
capabil sã culege¡i roadele proiectelor de
anul precedent. Unele momente de incer-
titudine ¿i de melancolie s-ar putea sã se
strecoare în partea de mijloc a anului, dar
nu vã pierde¡i cu firea. Urma¡i idealurile
¿i ambi¡iile în via¡ã. În acest an va fi mult
mai bine pentru dvs decît a¡i anticipat.

CCAARRIIEERRÃÃ
În domeniul carierei pa¿i mari pot fi

a¿tepta¡i în acest an. Aborda¡i problemele
cu mare precau¡ie. Asigura¡i-vã cã ve¡i
judeca oamenii din jur cu acela¿i ochi.
Munca în echipã trebuie sã se facã mult
mai bine în aceastã perioadã ¿i proiectele
dvs vor fi apte de a naviga fãrã probleme.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Via¡a în acest an se va înmuia consi-

derabil, mai mult spre deliciul dvs.
Asculta¡i partenerul, care-i este pãrerea în
aceastã privin¡ã. Sensibilitatea dvs nu ar
trebui sã vinã în rela¡ie din rãsfã¡. Dar
pozi¡iile planetare din acest an sînt în a¿a
fel încît o pace va domina rela¡ia. Cei
deja într-o rela¡ie sau cãsãtorie vor gãsi
timp pentru a în¡elege mai bine cealaltã
jumãtate. Emo¡ii puternice ¿i mi¿cãri
romantice sînt la vedere pentru dvs în
acest an.

FFIINNAANNÞÞEE
Schimbãri majore financiare sînt pro-

babile pentru dvs în acest an. Libertatea
de cheltuieli ¿i a cheltuielilor extravagante
sînt aproape de a se schimba în bine. S-ar
putea primi o parte majorã a finan¡elor
prin mo¿tenire în acest an. Planetele se
vor  asigura cã nevoile dvs sînt îndeplinite
¿i nu lãcomia dvs. Unele cheltuieli finan-
ciare legate de studii superioare ¿i dez-
voltarea de proiecte sînt probabile. Dvs ar
trebui sã pute¡i ajuta pe cei din jur prin
intermediul finan¡elor de data asta.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
În general, sãnãtatea dvs va fi excelen-

tã pe tot parcursul anului. Va fi o sursã de
energie reînnoitã în dvs care vã va ajuta
pentru a realiza aspira¡iile dvs în via¡ã.
Trebuie activitate fizicã multã în acest an.
Aceasta este, de asemenea, un moment
apt pentru a vã deda la un fel de activitate
sportivã care ar putea fi un impuls fizic ¿i
mental al bunãstãrii. Asculta¡i spiritul
interior, atunci cînd vine vorba de dietã.
Un fel de obosealã v-ar putea duce în
ocazional. Prin urmare, sã men¡ine¡i un
program strict de lucru ¿i odihnã, e obli-
gatoriu.

FECIOARÃ (23.08-22.09)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
Ritmul în acest an va fi foarte rapid în

toate eforturile. Lucrurile încep sã se con-
solideze în via¡a dvs. Un fel de
amenin¡are la adresa securitã¡ii vã va de-
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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/schimb aparta-
ment 4 camere, SSlloo--
bboozziiaa, str. Lacului, bl.
36, et. 4/4, supr. 100
mp, liber, cu apartament
2 camere, plus dife-
renþã, accept programul
Prima Casã, preþ rezo-
nabil. Rela¡ii la telefon
0721367133.
� Vînd apartament 4
camere, AAmmaarraa, zonã
centralã, îmbunãtãþiri,
CT, termopane. Rela¡ii
la telefon 0721759155.

� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, deco-
mandat, 78 mp, str.
Constructorilor, et. 3/4,
zonã excelentã ¿i li-
ni¿titã, izolat termic,
preþ negociabil. Rela¡ii
la telefon 0722248313,
0722206481.
� VVîînndd  aappaarrttaammeenntt  33
ccaammeerree,,  SSlloobboozziiaa,,  zzoonnaa
GGaarrãã,,  bbll..  UU2200,,  sscc..  BB,,  aapp..
6644,,  pprreeþþuull  zzoonneeii..  TTeellee--
ffoonn  00772233220033220011..  ((xx33))
� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, 75
mp, et. 4, bloc cu
¿arpantã, lîngã ªc. nr. 1,
pre¡ 45000 euro. Tele-
fon 0724733040.
� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, semi-
decomandat, deasupra
Hotel Central, et. 5/8,
suprafaþã 90 mp, meritã
vãzut! Rela¡ii la telefon
0723200920.
� Vînd/schimb aparta-
ment 3 camere, SSlloobboo--
zziiaa, str. Mihai Emi-
nescu, bl. 41, et. 2, pre¡
42000 euro negociabil,
cu aparament 2 camere
zona MB. Rela¡ii la
telefon 0766475559.
� Vînd/schimb aparta-
ment 3 camere, SSlloobboo--
zziiaa, zona Cuza-Vodã,
parter, cu garsonierã
conf. I. Rela¡ii la telefon
0766255497.
� Vînd apartament 3
camere, SSlloobboozziiaa, str.
Aleea Parcului, et. 4,
acoperi¿ refãcut 100%,
modern, îmbunãtãþiri,

gresie, faianþã, parchet,
termopan, izolat, CT,
balcon închis, refãcutã
instalaþie electricã, apã
individual, meritã vã-
zut!, zonã foarte lini¿-
titã, cadastru ¿i intabu-
lare, preþ negociabil
33000 euro. Relaþii la
telefon 0724092421,
0724032699.
� 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.
� 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.

� Schimb apartament 2
camere, SSlloobboozziiaa, semi-
decomandat, zona
Garã, parter, canalizare
separatã, full option, cu
apartament 3/4 camere
sau casã în Slobozia,
ofer diferenþa! Telefon
0720630075.
� Vînd apartament 2
camere, SSlloobboozziiaa, semi-
decomandat, zona ITM,
str. C.D. Gherea, bl. B16,
parter, CT, termopane,
parchet laminat, apã se-
parat, u¿ã intrare lemn,
izolat termic, preþ 28000
euro, u¿or negociabil.
Telefon 0766510262
(dupã ora 17,00).
� Vînd apartament 2
camere, SSlloobboozziiaa, et. 4/4,
fãrã probleme, toate
condiþiile, preþ 80000
lei, negociabil. Telefon
0725388403.

�Vînd teren, SSlloobboozziiaa,
intravilan, 3250 mp,
preþ 40 euro/mp, ¿i casã
4 camere, canalizare.
Telefon 0765419527.
� Vînd/închiriez teren,
SSlloobboozziiaa, intravilan, pe
termen lung, zonã
industrialã/comercialã,
suprafaþã 2500 mp sau
1250 mp, dublã des-
chidere, 32 m str. Fila-
turii/Cãlugãreni, utilitãþi
în zonã, pretabil cu
investiþii rezonabile
dezmembrãri auto, par-
care TIR, utilaje, pro-

ducþie, depozit, sere,
etc, posibilitãþi accesare
fonduri UE, preþ vîn-
zare 50 euro/mp nego-
ciabil, preþ închiriere
negociabil, în funcþie de
suprafaþã/termen, acte
proprietate, CF. Telefon
0729083991.
� Vînd casã, SSlloobboozziiaa
NNoouuãã, teren aferent
1000 mp, toate utili-
tãþile. Relaþii la telefon
0723044732. (x2)
� Vînd teren, SSlloobboozziiaa
NNoouuãã, intravilan, parce-
labil, str. ªcolii, asfalt,
apã, gaze, curent, ideal
construcþii rezidenþiale,
20 euro/mp. Rela¡ii la
tel. 0724405958.
� Vînd teren, SSlloobboozziiaa
NNoouuãã, intravilan. Tele-
fon 0726357049.
� Vînd teren, AAmmaarraa,
intravilan, str. Drumul
Fermei, la 5 minute de
lac, 800 mp, deschidere
la stradã 20 de metri,
preþ 23000 euro. Tele-
fon 0727297828.
� Vînd teren, AAmmaarraa,
intravilan, str. Draga-
lina, nr. 39, 870 mp,
utilitã¡i electricitate, apã
curentã, canalizare, preþ
11,5 euro/mp. Relaþii la
telefon 0761716148.
� Vînd casã, BBuuccuu,
teren aferent 1800 mp,
carte funciarã, apã
curentã, îmbunãtãþiri.
Telefon 0726879307.
�Vînd casã, CCiiuullnniiþþaa, 3
camere, 2 holuri, baie,
termopane, izolatã exte-
rior, apã curentã, solar,
pomi fructiferi, maga-
zii, alte construcþii, gaze
la poartã. Relaþii la tele-
fon 0727759605.
� Vînd teren, PPeerriieeþþii,
intravilan, 600 mp, preþ
3500 euro, negociabil.
Telefon 0767130192.
� Vînd teren, PPããllttiinnii¿¿,
intravilan, 1520 mp,
deschidere 33 m, str.
ªcolii, preþ 15000 euro.
Telefon 0722465291.
� Vînd casã, FFrrããþþiillee¿¿ttii,
batrîneascã, bunã, teren
aferent 1700 mp,
aproape de bisericã,
preþ 10500 lei. Telefon
0766255497.
� Vînd teren, VVllããddeennii,
intravilan, 1000 mp,
apometru, stîlp curent
tras, nivelat, curãþat,
acte în regulã, preþ ne-
gociabil. Rela¡ii la tele-
fon 0722948965, 0764-
538222.

� Ofer spre închiriere
apartament 3 camere,
SSlloobboozziiaa, zonã bunã,
CT, termopane, parter.

Telefon 0724088846.
� Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
Slobozia, nemobilat,
CT, bl. B32, et. 1, 500
lei/lunã. Rela¡ii la tele-
fon 0726032352.
� Închiriez garsonierã,
SSlloobboozziiaa, conf. I, bl.
MB14, plata în avans 5
luni, 400 lei/lunã. Te-
lefon 0760912024.
� Caut spre închiriere
garsonierã, SSlloobboozziiaa,
mobilatã sau nemobi-
latã, CT. Rela¡ii la tele-
fon 0749230654.
� Închiriez garsonierã,
ÞÞããnnddããrreeii, utilatã, mobi-
latã, CT, AC. Telefon
0723239972.

� Cumpãr teren, SSlloo--
bboozziiaa, intravilan, 100-
200 mp, zona Bazar,
Unirii, Tribunal, Sudu-
lui-Pepinierã, cu deschi-
dere min. 6 m, acte pro-
prietate, ofer preþul
zonei. Relaþii la telefon
0729083991.
� Cumpãr casã, Pla-
tone¿ti. Rela¡ii la tele-
fon 0721224947.

� Închiriez spa¡iu com-
ercial, SSlloobboozziiaa, 60 mp,
dotat cu toate utilitã¡ile,
recent renovat, situat la
stradã, zona Spitalul
Judeþean Slobozia, alar-
mã ¿i camere video, vad
comercial excelent, zo-
nã intens circulatã, ideal
pentru magazin alimen-
tar, birouri, pariuri spor-
tive, cabinet medical,
fast-food, farmacie, etc,
meritã vãzut! Telefon
0729632426.

� 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 Daewoo CIELO,
an fabr. 1997, 1500
cmc, benzinã, 187000
km rulaþi, AC, stare per-
fectã de funcþionare,
folii omolagate geamuri
faþã/spate, radio-cd
SONY, alarmã, închi-
dere centralizatã, 1500
euro, negociabil, posi-
bilitate facturã, multe
piese de schimb. Tele-
fon 0726099676.

� Vînd pãuni maturi ¿i
tineret, pãsãrile sînt
vaccinate periodic ¿i
bine îngrijite. Telefon

0755280644.
�Vînd o tonã grîu pro-
duc¡ie anul 2012, pre¡
1,1 lei/kg. Rela¡ii la tel.
0727759605.
� Vînd televizor color
marca SANYO. Relaþii
la telefon 0763664351.
�Vînd televizor marca
Saaba, imagine impeca-
bilã, fãrã reparaþii, an
cumpãrare 2005, diago-
nala 54, clasã energeticã
A, pre¡ 250 lei. Telefon
0722746092.

� Cumpãr fier vechi,
ofer 1,3 lei/kg, oriunde
în ¡arã, minim 5 tone,
banii pe loc! Telefon
0726524208.
� Tehnoredactare sau
realizare, dupã caz, lu-
crãri, proiecte, referate,
etc. Rela¡ii la telefon
720001485.
� Societate comercialã
angajeazã coafezã cu
experien¡ã. Relaþii la te-
lefon 0721194772.
� Executãm aparta-
mente, case, vile, la
cheie, zugrãveli, gleturi,
rigips, tapet, parchet,
lambriu, faianþã, gresie,
marmurã, granit, cera-
micã, pavele, decoraþiu-
ni faþade, izolaþie polis-
tiren, zidãrii, tencuieli,
fundaþii, acoperi¿uri.
Rela¡ii la telefon 0728-
689140.
� ªofer categoria B cu
experien¡ã pe furgonetã
capacitate de 3,5 to caut
de lucru. Rela¡ii la tele-
fon 0736564598.
� Posesor dubi¡ã Ford
Transit 2 tone doresc
angajare sau colaborare
firme transport marfã
oriunde în ¡arã. Rela¡ii
la tel. 0743522323.
� Caut fatã pt menaj
u¿or, maxim 35 ani,
serioasã, fãrã obliga¡ii,
drãguþã, suplã, deschisã,
cu bun-sim¡, pentru
domn singur, prezen-
tabil, Bucure¿ti, 3 zile
pe sãptãmînã, a¿tept
mail cu CV, descriere,
poze ¿i salariul dorit
la adresa de e-mail
marga_costin@yahoo.com
� 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. (x5)
� Doamnã serioasã,
fãrã obligaþii, doresc sã
îngrijesc bãtrîni/copii,
menaj. Rela¡ii la telefon
0731459661.
� SSoocciieettaattee  CCoommeerrcciiaallãã
aannggaajjeeaazzãã  zziiddaarrii,,  ffiieerraarr--
bbeettoonnii¿¿ttii..  EExxppeerriieennþþaa
ccoonnssttiittuuiiee  uunn  aavvaannttaajj..
RReellaa¡¡iiii  llaa  tteelleeffoonn  00773377--
220088336677..
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ranja. În general, toate domeniile dvs vor
vedea o performan¡ã mai bunã decât în
anii anteriori. Ac¡iunile mult constructive
sînt un magazin pentru dvs în acest an,
de¿i mediul din jur ar putea pãrea un pic
cam slãbit ¿i tulbure.

CCAARRIIEERRÃÃ
Via¡a profesionalã va avea elan în

acest an. O schimbare de pozi¡ie va fi
beneficã. Vor fi semne de recunoa¿tere
pentru munca dvs, dar este posibil sã nu
vinã mai repede decît a¡i anticipa. Pune¡i
tot efortul ¿i vã ve¡i trezi într-o nouã
pozi¡ie. Rãbdarea ¿i sinceritatea se achitã
în domeniul profesional prin progres.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Via¡a sentimentalã va ajunge la un

nou record în acest an. O mare parte din
pasiune ¿i plãcere sînt benefice în acest
an. În general, o atmosferã seninã va
domina în zona dragostei. O mare parte
din rãbdare ¿i pace va veni pentru dvs în
mod natural.

FFIINNAANNÞÞEE
Via¡a financiarã va fi idealã în acest

an. O mînã de ajutor este foarte bin-
evenitã, dar asigura¡i-vã cã ave¡i ceva în
suflet pentru dvs, ce dã bine. Planul pen-
tru un viitor financiar mai bun ¿i loc de
muncã este în obiectiv. Fi¡i aten¡i atunci
cînd vine vorba de creditare ¿i de împru-
mut, deoarece a¡i putea ateriza în ape tul-
buri.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
În acest an, nivelul de energie va fi

mai mare decît era de a¿teptat. Canaliza¡i
în mod corespunzãtor ¿i materializa¡i
ambi¡iile dvs ca obiective în via¡ã.
Ultimul trimestru al anului va fi mult mai
bun, în ceea ce prive¿te sãnãtatea fizicã ¿i
mentalã.

BALANºÃ (23.09-22.10)
AASSPPEECCTT  GGEENNEERRAALL
În acest an, multe dintre planurile dvs,

pe termen lung, prind via¡ã. Con¿tiin¡a ¿i
valorile vor fi puse la încercare de pro-
gres. O mare parte dintre nevoile finan-
ciare se materializeazã acum. Nu face¡i
contract de afaceri cu cei din jur, cei
apropia¡i ¿i dragi. Comunicarea cu ei va
veni la îndemînã în vremuri de nevoie.

CCAARRIIEERRÃÃ
Acesta este un an în care abilitã¡ile

dvs profesionale vor fi supuse testãrii. Ar
trebui sã ie¿i¡i din test neatins ¿i nevãtã-
mat. Promo¡ii ¿i o cre¿tere a salariului tre-
buie sã ob¡ine¡i ¿i recunoa¿terea
necesitã¡ii de a fi apt func¡iei, destul de
eludatã cîndva. Munca în echipã face
bine pentru dvs în acest an.

DDRRAAGGOOSSTTEE
Via¡ã, în general, bunã în acest an.

Ve¡i fi în mãsurã sã în¡elege¡i partenerul ¿i
rela¡iile într-un mod mult mai bun. Magia
dragostei trebuie sã de¡inã influen¡a sa
asupra personalitã¡ii dvs emo¡ionale.
Evita¡i gafele majore sau erorile în rela¡ie
anul acesta. Indiferent de statut, singur
sau în parteneriat, ve¡i gãsi armonie ¿i
pace.

FFIINNAANNÞÞEE
În acest an, tot ceea ce atinge¡i

se va transforma în aur, cu alte cuvinte,
tot ce are strãduin¡ã se materializeazã
într-o notã pozitivã. O iritabilitate finan-
ciarã ar putea veni din cînd în cînd, dar
nu ar fi nicio probleme majorã sã vã
face¡i griji. Proiectele dvs vor aduce ran-
damente bune.

SSÃÃNNÃÃTTAATTEE
Anul 2013 va aduce o nouã

fazã de energie în via¡a dvs.
Rata metabolicã generalã trebuie sã
ajungã la un nou record. Aceasta
ar fi o perioadã de cre¿tere pozitivã în
arena sãnãtã¡ii dvs. Unele tulburãri diges-
tive ¿i nervoase sînt prezise, dar se vor
recupera instantaneu. Planetele se asigurã
cã sta¡i în roz la sãnãtate pe tot parcursul
anului, de¿i crize ocazionale de sãnãtate
nu pot fi excluse.

((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  vviiiittoorr))

AAssttrroolloogg  HHII--QQ,,
NNiinnaa  BBeecciiuu
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