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ASCULTĂ ZILNIC
UTILE

ACTUALITATE

Mişcarea fizică regulată îmbu-
nătăţeşte performanţele şcolare 
ale adolescenţilor, conform unui 
studiu britanic. Cercetătorii de la 
Universitatea Dundee, Scoţia, au 
studiat în jur de 5.000 de tineri 
britanici, care au fost urmăriţi 
de la naştere, la începutul anilor 
'90, până la vârsta adolescenţei, 
pentru a li se compara performan-
ţele fizice şi şcolare la vârsta de 
11 ani, 13 ani şi 16 ani. Durata şi 
intensitatea activităţilor fizice a 
fost măsurată cu un accelerome-
tru pe o perioadă care varia de la 
trei până la şapte zile.

Preşedintele Klaus 
Iohannis a semnat decre-
tul de promulgare a Legii 
privind pensiile militare de 
stat, anunţă Adminstraţia 
Prezidenţială.

Actul normativ a fost 
adoptat pe 30 iunie de 
Camera Deputaţilor şi 
prevede ca baza de calcul 
folosită pentru stabilirea 
pensiei militare de stat este 
media tuturor veniturilor 
brute realizate în şase luni 
consecutive, din ultimii cinci 
ani de activitate.

Sportul îmbunătățește 
performanțele școlare

Iohannis a promulgat Legea 
privind pensiile militare de stat

Voucherele de vacanță 
se pot folosi numai la 
unitățile autorizate ANT

16
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ECONOMIE 11

Ucraina a mobilizat 
7.000 de militari la 
frontiera cu Transnistria

EXTERNE 12

Mădălina Seghete, 
la chica rumana 
de Silicon Valley

ESPAÑOL 15

Peste 6.000 de români cer păstrarea 
directivelor Natura 2000 în forma actuală

Peste 6.000 de români se numără printre cei aproape o jumătate de milion de 
europeni care au semnat petiţia, susţinută de peste 100 de ONG-uri de mediu din 
Europa, prin care se cere păstrarea directivelor Natura 2000 în forma actuală. 8
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CONTACT

Ambasada României în 
Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 

28016 Madrid
Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale: 

+34 913507356
Fax: +34 913452917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro

Secţia Consulară a Ambasadei 
României la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 

Madrid
Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro 
Informațiile consulare: secretariado@con-

suladoderumania.es;
Preluare cereri de pașaport: luni–joi, 

9.00–15.00.
Eliberare pașapoarte: luni–joi, 14.30–16.30.
Pentru programări pașapoarte: secre-

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu 
este nevoie de o programare prealabilă.

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 649656032

Program de lucru cu publicul: luni–joi, 9.00–
17.00; vineri 9.00–16.00

Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 
Castilia și León (Avila, Burgos, Leon, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora),  Insulele Canare (Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife).

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entre-

planta derecha, 28014 Madrid
Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/

Program: luni–vineri, 9.00–17.00

Consulatul General al 
României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis, 

08022 Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22)
Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220; +34 

934 344 223
Fax: +34 934 341 109
Web: http://barcelona.mae.ro
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@tele-

fonica.net
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, 

Lerida, Tarragona), Insulele Baleare.
Program de lucru cu publicul: luni–

vineri, 09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere 
cereri;  15.30–16.30 eliberare documente).

Consulatul General al 
României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 

Sevilla
Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070; +34 

954 230 947; +34 954 624 053
Fax: +34 954627108
E-mail: secretariat@cgrosevilla.e.telefo-

nica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, 

Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), Regi-
unea Murcia , Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eli-
berare documente).

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao
Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net

Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30  depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berarea documentelor); vineri (09.30–11.30 
preluare cereri și eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, audiențe etc.- cu programare, 15.30–16.30 
vize - cu programare).

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 

50008 Zaragoza (Intrare pentru public: prin 
spatele clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: consulat@zaragoza.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Ara-

gon–provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri 

(9.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente).

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 

Castellón de la Plana (esq. con Rambla de la 
Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764; +34 
964216171; +34 964203331; +34 964203234

Fax.: +34 964257053
E-mail: secretariat@consulatcastellon.e.te-

lefonica.net
E-mail (informaţii servicii consulare): info@

consulatcastellon.e.telefonica.net
Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană–pro-

vinciile Valencia, Castellón și Alicante.
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 
eliberare documente); vineri (09.00–11.30 
preluare documente, 12.00–13.00 eliberare 
documente, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, pro-
bleme cetățenie, audiențe etc.–cu programare, 
15.30–16.30 vize - cu programare).

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real
Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, 

Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadala-
jara),  Extremadura (Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berare documente); vineri, 14.00–17.00, pot 
fi programate audienţe, oficieri căsătorii, 
depuneri jurământ, vizite penitenciare etc.

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 

46, 04009 Almería
Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro; contact@informa-

tiiconsulare.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 eli-
berare documente).

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Imnul Naţional este unul 
dintre simbolurile funda-
mentale ale statului român 
şi o mărturie a parcursului 
ţării ca naţiune, iar ziua con-
sacrată acestui eveniment îi 
omagiază pe înaintaşii care 
s-au jertfit pentru libertatea, 
independenţa şi integritatea 
teritorială a ţării, a transmis 
ministrul Afacerilor Interne, 
vicepremierul Gabriel Oprea.

„Imnul Național al 
României este unul dintre 
simbolurile fundamentale 
ale statului român și o 
mărturie a parcursului nostru 
ca națiune. Însăși istoria 
imnului național "Deșteaptă-te 
române", acceptat sau interzis 
în funcție de regimul politic, 
este mărturia continuității 
spiritului viu al acestui popor 
și a dorinței sale de dreptate 
și libertate. Ziua Imnului 
Național este un moment de 
omagiere a înaintașilor, a celor 

care, prin jertfa lor, ne-au 
oferit privilegiul libertății, 
independenței și integrității 
teritoriale a României”, se 
precizează în mesajul vice-
premierului cu ocazia Zilei 
Imnului. Potrivit acestuia, 
Imnul Naţional al României 

este un moment de reamin-
tire a sacrificiului militarilor 
români care au pecetluit cu pro-
pria viaţă jurământul faţă de 
ţară, în teatrele de operaţii sau 
în misiuni pe teritoriul naţio-
nal. În acest context, Gabriel 
Oprea îi îndeamnă pe români 

să apere şi să respecte simbo-
lurile naţionale.

„Vă invit, așadar, să 
respectăm, să apărăm și 
să reflectăm la simbolurile 
naționale, pentru a le transmite 
nealterate copiilor noștri, 
conștienți fiind de parcursul 

istoric și de destinul nostru 
european”, se subliniază în 
mesaj. Vicepremierul Oprea 
a participat miercuri la cere-
monia dedicată sărbătoririi 
Zilei Imnului Naţional, eve-
niment care a avut loc în Piaţa 
Tricolorului.

Imnul Național, simbol fundamental al statului

mailto:marketing@elrumano.net
mailto:marketing@elrumano.net
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În intervenţia sa, ministrul delegat a apreciat evoluţia relaţiilor 
dintre DPRRP şi mediul asociativ şi a subliniat importanţa coe-
ziunii în ceea ce priveşte elaborarea unor proiecte de mai mare 
anvergură, precizează sursa citată. „Dimensiunea comunității 
românești din Italia obligă la o abordare specială din perspectiva 
instituțiilor atât din România, cât și din Italia. Mă bucur că, 
ideea de a avea în delegație reprezentanți ai Ministerului 

Muncii, Ministerului Economiei și Secției Consulare din cadrul 
Ambasadei României la Roma, ne-a oferit posibilitatea să 
răspundem cu promptitudine și în mod specific problemelor pe 
care românii le ridică”, a afirmat Tîlvăr, potrivit comunicatului.

Totodată, potrivit MAE, atât ministrul delegat, cât şi repre-
zentanţi ai comunităţii româneşti au subliniat importanţa 
programelor şi a proiectelor din domeniul educaţiei, precum 

şi strângerea legăturilor dintre mediul asociativ din centrul şi 
sudul Italiei şi cel din regiunile istorice, care au mare nevoie 
de sprijin. „Reprezentanții comunității românești, prezenți la 
întâlnire, au abordat și aspecte legate de eventuala revenire 
în România, cu accent pe necesitatea ca reintegrarea să fie 
un proces foarte bine pregătit de autoritățile române”, se 
mai arată în comunicat.

Ministrul Angel Tîlvăr s-a întâlnit cu reprezentanți 
ai comunității românești din centrul și sudul Italiei

Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit cu mediul 
asociativ, reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi mass-media de limba română din centrul şi sudul 
Italiei, potrivit unui comunicat al MAE.

Orice încercare de modificare a procedurii de numire a 
procurorilor șefi–o acțiune împotriva intereselor României
Europarlamentarul Monica Macovei îi soli-

cită ministrului Justiţiei, Robert Cazanciuc, să 
spună dacă a propus sau susţine schimbarea 
procedurii de numire a procurorilor cu funcţii 
de conducere de la DNA, DIICOT şi Parchetul 
General, apreciind că o astfel de acţiune ar fi 
împotriva intereselor României.

„Orice modificare a actualei proceduri de 
numire a procurorului general, procurorilor 
șefi de la DNA și DIICOT, a adjuncților acestora 

și a șefilor de secții încalcă Mecanismul de 
Cooperare și Verificare și este o acțiune 
împotriva intereselor României, inclusiv 
acela de a intra în Spațiul Schengen. Ministrul 
Justiției, Robert Cazanciuc, tace nejustificat în 
legătură cu întâlnirea de la CSM, din 24 iulie, 
la care au mai participat președintele CSM 
și președintele Comisiei juridice din Camera 
Deputaților, Bogdan Ciucă, anchetat penal”, 
susţine Macovei, într-un comunicat.

Fostul ministru al Justiţiei menţionează 
că sunt îngrijorătoare informaţiile din presă, 
potrivit cărora la această întâlnire s-a discu-
tat inclusiv despre schimbarea procedurii de 
numire a procurorilor cu funcţii de conducere.

„Orice încercare de modificare a procedurii de 
numire a procurorilor cu funcții de conducere 
este o acțiune împotriva intereselor României, 
care va determina un alt raport negativ al 
Comisiei Europene și îndepărtarea tot mai 

mult a României de Spațiul Schengen și 
de imaginea unei țări cu onoare, care își 
respectă angajamentele. Pentru români, o 
astfel de schimbare ar însemna eliminarea 
responsabilității individuale pentru numirile 
și revocările procurorilor șefi DNA, DIICOT 
și la Parchetul General, cu scopul de a opri 
anchetele și judecățile din dosarele de corupție, 
spălare de bani și crimă organizată”, se mai 
spune în comunicatul citat.
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Copreşedintele PNL Alina Gorghiu 
a comentat alegerea lui Liviu Dragnea 
ca preşedinte interimar al PSD, susţi-
nând că prima concluzie a acestei decizii 
a social-democraţilor ar fi că "aşa arată 
reforma în acest partid".

„PSD înaintează în criza în care se 
află de ceva vreme. Ședința aceasta 
nu este decât un nou pas în această 
criză. Ce trebuie să înțeleagă Victor 
Ponta, PSD și aliații săi de guvernare 
este că trebuie operată o schimbare în 

fruntea Guvernului. România nu poate 
fi condusă de ce se rebutează la PSD. Nu 
cred că lucrurile în PSD se vor liniști, că 
taberele se vor reconcilia prea curând. 
Problema este că disputele din acest partid 
afectează guvernarea. Mi se pare grav 
că PSD încearcă, în ultima vreme, să 
mascheze criza din partid, intoxicând 
opinia publică cu tot felul de proiecte 
populiste. De fapt, cu toții sunt concentrați 
în lupta pentru supremație în interiorul 
partidului, guvernarea devine o chestiune 

marginală”, a declarat Gorghiu. În opi-
nia sa, PSD se află "într-un proces de 
disoluţie", iar în privinţa dreptei politice 

"lucrurile stau complet diferit".
„Noul PNL este un proiect politic de 

amploare, un proiect solid care are un 
singur drum: înainte. Ultimele sondaje 
arată că ne consolidăm prima poziție 
în opțiunile electoratului — oamenii ne 
validează acțiunea politică, programul 
de guvernare, atitudinea serioasă și pro 
integritatea în politică”, a afirmat Gorghiu.

Gorghiu, despre interimatul lui Dragnea  
la PSD: „Așa arată reforma în acest partid”

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a declarat că, având 
în vedere că impactul bugetar generat de ordonanța pri-
vind indemnizațiile înalților demnitari este unul mic, 600 
de mii de lei, este posibil ca aplicarea actului normativ să 
înceapă de la 1 august.

„Ordonanța este în vigoare, aplicarea ei începe de la 
1 august. Vom avea rectificare bugetară și vom decide 
atunci dacă va începe aplicarea ei de la 1 august. Având 
în vedere că impactul bugetar este foarte mic, sub 600 
de mii de lei, este posibil să înceapă și această aplicare a 
ordonanței. Mai ales că, acest prim pas de creșteri salariale 
este legat de continuarea implementării, după adoptarea 
legii salarizării”, a afirmat Plumb, la sediul central al PSD, 
întrebată ce se va întâmpla cu acest act normativ.

Ea a explicat că, este vorba despre o parte compo-
nentă a legii salarizării. „Deci este parte componentă a 
legii salarizării. Noi o vom finaliza până la sfârșitul lunii 
august, astfel încât în septembrie să poată să intre în 
dezbatere în Parlament. După cum știți, este gata, s-a 
discutat cu federațiile sindicale, așteptăm amendamentele 
lor, observațiile lor, după care o vom finaliza. Încercăm să 
o bugetăm, așa cum am discutat, de la 1 decembrie 2015”, a 
spus ministrul Muncii.

Președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a com-
pletat: „Este firesc să înceapă bugetarea, este firesc”. 
Rovana Plumb, președinte al Consiliului Național al PSD, a 
avut la sediul central al partidului, o discuție cu președin-
tele interimar al social-democraților pe tema eficientizării 
activității departamentelor PSD.

Ordonanța privind  
salariile demnitarilor s-ar 
putea aplica de la 1 august

Preşedintele UDMR, Kele-
men Hunor, a declarat că 
invitaţia la dialog a PNL pe 
teme de interes major, inclusiv 
Codul Fiscal, este binevenită, 
o întâlnire urmând să aibă loc 
după data de 15 august.

„Eu cred că este binevenită o 
astfel de inițiativă, o astfel de 
invitație la dialog. Noi am spus 
că, sigur, vom stabili împreună 
data, ora, locul. Astăzi am 
avut o discuție telefonică cu 
doamna președintă Gorghiu 
și am stabilit că după 15 ne 
vom întâlni. Încă nu știm 
exact când, dar după 15 
august și vom discuta toate 
aceste subiecte, care sunt 
într-adevăr importante”, a 

declarat Kelemen Hunor. El 
a susţinut că se poate merge 
pe linia măsurilor adoptate în 
Codul Fiscal, acestea putând 
fi aplicate şi etapizat.

Kelemen a reafirmat că, mai 
ales în perioade mai dificile, tre-
buie să existe dialog între Putere 
şi Opoziţie pe teme majore, care 
preocupă întreaga societate.

„Sunt câteva teme care ar 
trebui să ne preocupe pe noi toți, 
fiindcă este vorba de agenda 
generală a tuturor celor care 
trăiesc în România și nu e 
vorba de agenda opoziției sau a 
celor care se află la guvernare, 
la putere și Codul Fiscal, 
retrimiterea Codului Fiscal, 
discuția pe Codul Fiscal este 

un astfel de subiect, precum și 
câteva domenii, câteva reforme 
necesare”, a arătat preşedin-
tele UDMR.

El a adăugat că, încă de la 
începutul anului, Uniunea a 
propus o dezbatere şi chiar 
un acord „în ceea ce privește 
problemele din învățământ, 
din sănătate, chiar o abordare, 
hai să spunem așa, normală 
între opoziție și putere, între 
majoritate și minoritate, în 
ceea ce privește relațiile 
româno-maghiare sau relațiile 
între majoritate și minoritățile 
etnice”.

PNL propune tuturor lide-
rilor partidelor parlamentare 
demararea şi organizarea în 
perioada următoare a unor 
consultări asupra temelor 
''care pot schimba România în 
bine'', fiind necesar, pe aceste 
subiecte, un acord politic, a 
declarat luni copreşedintele 
liberal Alina Gorghiu.

Kelemen Hunor, despre 
invitația la dialog a PNL
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Începând cu data de 6 iulie până 
pe 30 octombrie, sala principală a 
Spitalului Universitar din Torrejón 
va avea un ghişeu de informaţii cu 
traducători în limba română pentru 

a informa toate persoanele interesate 
despre diferitele demersuri medicale 
necesare în vederea obţinerii cardului 
de sănătate şi în acest mod să bene-
ficieze de îngrijirea sanitară publică 

a Spitalului Universitar din Torrejón. 
Desigur, este vorba de un serviciu 
gratuit oferit de Departamentul de 
Imigrare a primăriei oraşului Torre-
jón, căruia i se alătură spitalul, pentru 

a oferi cel mai înalt nivel de infor-
mare pentru toţi cei interesaţi.

Acest serviciu va răspunde la 
întrebări cu privire la procedurile 
de obţinere a unui card de sănătate 
şi toate întrebările care ar putea apă-
rea. Acesta va fi disponibil începând 
cu 6 iulie până pe 30 octombrie, în 
sala principală a Spitalului Univer-
sitar din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torre-
jón a pus la dispoziţia pacienţilor 
o nouă secţie pentru accidente vas-
culare cerebrale, cu ajutorul căreia 
să se poată oferi atenţie specializată 
persoanelor care suferă un accident 
vascular cerebral.

Noua secţie deţine 4 saloane de 
spitalizare dotate perfect pentru 
tratarea şi monitorizarea acestor 
pacienţi. Mai mult decât atât, spi-
talul a stabilit un program de gardă 
de neurologie 24 de ore din 24, 365 
de zile pe an, pentru a oferi aten-
ţie continuă persoanelor care suferă 
un accident vascular cerebral, dar şi 
pentru tot felul de boli neurologice.

„Scopul nostru este de a oferi 
servicii excelente pacienților care 
au avut un accident vascular cerebral, 
o afecțiune în care fiecare minut 
contează, deoarece tratamentul este 
mai eficient dacă este administrat în 
primele ore de la debutul simptomelor 
și eficiența sa scade progresiv, pe 
măsură ce trece timpul și, de aceea, 
este esențială detectarea din timp 
a simptomelor”, a declarat dr. Gon-
zález Salaices.

Simptomele accidentului vas-
cular cerebral depind de regiunea 
creierului afectată şi, de obicei, au 
un început brusc: pierderea puterii 
sau a sensibilităţii la faţă sau mem-
bre, instabilitate sau dezechilibru, 
pierderea vederii şi vorbire neclară, 
printre altele. Șederea pacienţilor 
cu accident vascular cerebral în sec-
ţia de accident vascular cerebral şi 

tratamentele administrate au demon-
strat, din punct de vedere ştiinţific, că 
reduc mortalitatea şi sechelele neu-
rologice. „Suntem singurul spital din 
Corredor del Henares care beneficiază 
de o secție pentru accidente vasculare 
cerebrale și de un neurolog de gardă 
24 de ore din 24. Acesta este un factor 

cheie pentru că, pe lângă rapiditate, 
este esențial ca pacienții care suferă 
un accident vascular cerebral să fie 
îngrijiți de către un neurolog cât mai 
repede”, a explicat Dr. Marta Gon-
zález Salaices, şefa Departamentului 
de Neurologie al Spitalului Univer-
sitar din Torrejón.

Detectarea accidentului 
vascular cerebral
În cazul în care suspectăm că o 

persoană suferă un accident vascu-
lar cerebral putem să ne asigurăm 
de acest lucru prin trei modalităţi 
simple. Primul este să-l rugăm să 
ne zâmbească sau să ne arate dinţii. 
Dacă observăm asimetrie pe chipul 
lui atunci când face acest lucru sau 
observăm că ambele laturi ale feţei 
se mişcă inegal sau că una dintre 
laturi „cade“ sau „atârnă“, este foarte 
probabil ca persoana respectivă să 
sufere de accident vascular cerebral.

Al doilea mod este să-i cerem să 
închidă ochii şi să ducă braţele la 
frunte pentru 10 secunde. Ar trebui 
să suspectăm că persoana respectivă 
suferă de accident vascular cerebral 
dacă nu poate să ridice braţele sau 
dacă unul din braţe îi cade.

În al treilea caz trebuie să-i cerem 
persoanei să repete o frază comună şi 
pe care noi o putem recunoaşte. Dacă 
lungeşte cuvintele, foloseşte cuvinte 
incorecte sau nu poate vorbi, este 
foarte probabil că suferă un accident 
vascular cerebral.

În oricare din cazurile menţionate 
mai sus trebuie să sunăm la 112 să 
cerem ajutor şi să informăm serviciul 
de urgenţă că persoana respectivă ar 
putea suferi de accident vascular cere-
bral. Dacă locuiţi în zona de nord-est 
a Madridului, reţineţi că singurul cen-
tru care are o unitate specifică pentru 
îngrijirea persoanelor cu accident vas-
cular cerebral este Spitalul din Torrejón.

În caz de accident vascular cerebral trebuie să se 
intervină rapid, cu tratament într-o secție specializată

SĂNĂTATE

Ghișeu cu traducător român pentru 
informații despre demersurile medicale

Cum se cere  
o programare 
la Spitalul 
din Torrejón
În Comunidad de Madrid, 

oricine are dreptul să aleagă 
liber spitalul în care dorește să 
fie îngrijit. Pentru a alege Spi-
talul Universitar din Torrejón, 
aveţi nevoie doar de cardul 
public de sănătate. Aveţi două 
variante: dacă medicul dum-
neavoastră de familie v-a 
spus că trebuie să vă prezen-
taţi la un specialist la spital, 
vă va înmâna un document 
numit „Parte de Interconsul-
tas” (bilet de trimitere) și o 
dovadă a solicitării de progra-
mare, care cuprinde un număr 
de identificare a cererii. Medi-
cul va transmite această cerere 
la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de 
unde veţi fi contactat prin 
telefon în câteva zile, pen-
tru a primi programarea. În 
acest moment puteţi cere să 
fiţi primit la Spitalul Universi-
tar din Torrejón și operatoarea 
vă oferă programarea cu spe-
cialistul de care aveţi nevoie. 
Dacă deja sunteţi îngrijit la 
un alt spital și doriţi să vă pre-
zentaţi la Spitalul Universitar 
din Torrejón, luaţi legătura 
cu Secţia de Primire (Uni-
dad de Admisión) a spitalului 
respectiv și explicaţi că doriţi 
o programare la Spitalul din 
Torrejón. Angajaţii de la secţia 
respectivă vor gestiona solici-
tarea și vă vor înmâna biletul 
de trimitere (Parte de Inter-
consulta). Mai multe informații 
pe internet www.hospitalde-
torrejon.es/eligenos

Pagină oferită de Uniunea 
Muncitorilor Români din Spania, în 
colaborare cu Spitalul Universitar 

din Torrejón de Ardoz

Spitalul Universitar din Torrejón inaugurează o secţie pentru accidente vasculare 
cerebrale cu un neurolog de gardă 24 de ore din 24, pe toată durata anului
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Prima rectificare bugetară 
din acest an a fost aprobată în 
şedinţa de Guvern. Executi-
vul a aprobat două ordonanţe 
care vizează bugetul de stat pe 
anul 2015 şi, respectiv, bugetul 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2015. Finanţele, Munca şi 
Internele sunt printre ministe-
rele câştigătoare la rectificarea 
bugetară.

„Forma completă a actului 
privind rectificarea urmează 
să fie publicată pe site-ul 
Ministerului Finanţelor”, a 
precizat purtătorul de cuvânt 
al Guvernului.

Porivit Biroului de presă de 
la Palatul Victoria, Guvernul ia 
în calcul o creştere economică 
de 3,3% anul acesta, în creş-
tere de la 2,5%, cât se estima la 

elaborarea bugetului de stat pe 
anul 2015, potrivit proiectului 
de rectificare bugetară postat 
pe site-ul Ministerului Finan-
ţelor Publice.

În aceste condiţii, se propune 
majorarea atât a veniturilor, 
cât şi a cheltuielilor bugetului 
general consolidat, pe sold, cu 
suma de 4,46 miliarde de lei, 
astfel încât deficitul bugetului 

general consolidat să se men-
ţină nemodificat ca valoare 
nominală, respectiv 13,004 
miliarde de lei. Ca pondere 
în PIB, deficitul creşte de la 
1,83% la 1,86%, ca urmare a 
modificării nivelului PIB esti-
mat pe anul 2015.

Finanţele, Munca şi Inter-
nele sunt printre ministerele 
câştigătoare la rectificarea 
bugetară, în timp ce Trans-
porturile şi Sănătatea se vor 
vedea cu bugetele diminuate, 
reiese din proiectul de ordo-
nanţă privind rectificarea 
bugetară publicat pe site-ul 
Ministerului Finanţelor Publice.

Executivul va aproba şi 
un proiect de hotărâre pen-
tru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pri-
vind acordarea voucherelor de 
vacanţă, aprobate prin Hotărâ-
rea Guvernului nr. 215/2009.

Un alt proiect de hotărâre, 
care va fi supus aprobării în 
şedinţa de Guvern, este şi cel 
privind organizarea şi funcţi-
onarea Agenţiei Naţionale de 
Achiziţii Publice.

ACTUALITATE

„Protejarea persoanelor 
aparținând minorităților 
naționale nu poate să 
justifice, sub nicio formă, 
violența, utilizarea forței sau 
încălcarea normelor de drept 
internațional. Diversitatea 
culturală este un câștig valoros 
pentru societate în ansamblul 
său. Coexistența minorităților 
și diversitatea culturală nu 
trebuie văzute ca o problemă 
de securitate a statului, ci, din 
contră, ca un avantaj. (...) 
Pariul este câștigat de societate, 
în ansamblul său, dacă 
minoritatea și majoritatea 
interacționează constructiv, 
iar minoritatea participă 
la luarea deciziilor privind 
societatea în ansamblul său, 
întrucât atunci vorbim de 
dezvoltare, de diversitate și 
de interconexiuni veritabile 
în toate domeniile”, a declarat 
ministrul de Externe, potri-
vit unui comunicat de presă 
al MAE. Potrivit lui Aurescu, 
interculturalismul, ca etapă 
superioară a multiculturalismului, presupune, 

"dincolo de co-existenţă şi prezervare a iden-
tităţii, o interacţiune valoroasă şi un schimb 
reciproc avantajos de valori culturale".

Bogdan Aurescu a explicat că statul român 
a luat, de-a lungul timpului, măsurile nece-
sare pentru protecţia minorităţilor naţionale 
şi pentru implicarea lor în viaţa publică. 

„Astfel, este recunoscut faptul că România 
a dezvoltat, cu o importantă contribuție a 
membrilor minorităților naționale ce locuiesc pe 
teritoriul său, un veritabil model în materie de 

promovare a interculturalității 
și de angajament asumat 
pentru consolidarea sistemului 
de protecție a drepturilor 
persoanelor aparținând 
minorităților naționale, 
depășind standardele 
internaționale în domeniu”.

În comunicatul de presă se 
mai arată că prelegerea susţi-
nută de către Bogdan Aurescu 
se încadrează în demersurile 
MAE de a marca, în 2015, 
împlinirea a 20 de ani de la 
adoptarea Convenţiei-Cadru 
a Consiliului Europei privind 
Protecţia Minorităţilor Naţi-
onale, România fiind primul 
stat care a ratificat acest impor-
tant instrument. Școala de vară 
pe teme de diplomaţie a UN 
Youth Association of Roma-
nia este un proiect ajuns la 
a treia ediţie, ea reunind în 
acest an 40 de studenţi din 
14 ţări (România, Republica 
Moldova, SUA, Spania, China, 
Liban, Mexic, Polonia, Slovacia, 
Rusia, Marea Britanie, Olanda, 

Ucraina, Portugalia) şi un număr de 20 de lec-
tori — diplomaţi, profesori universitari, experţi 

— care ţin prelegeri pe teme conexe activităţii 
diplomatice şi relaţiilor internaţionale.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a susţinut o prelegere în cadrul Școlii de vară în domeniul 
diplomaţiei „Ucraina. Dincolo de știri”, organizată de Asociaţia Tineretul ONU din România, care a vizat, 
în principal, protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi diversitatea culturală.

Coexistența minorităților și diversitatea culturală nu 
trebuie văzute ca o problemă de securitate a statului

Președintele Klaus Iohannis a salutat semnarea 
Acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Euro-
peană 3 din Republica Moldova.

„Îmi exprim încrederea că noua alianță de guvernare 
va continua și va aprofunda procesele de reformă care 
să asigure parcursul european al Republicii Moldova. Am 
speranța că noua alianță va fi una solidă și stabilă, în 
măsură să răspundă așteptărilor cetățenilor Republicii 
Moldova și partenerilor europeni, mai ales în ceea ce 
privește consolidarea instituțiilor statului și materializarea 
angajamentelor asumate prin Acordurile de asociere și liber 
schimb cu Uniunea Europeană”, se arată într-un comuni-
cat al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului și-a reafirmat, în acest context, sus-
ținerea fermă și sprijinul României pentru eforturile 
autorităților de la Chișinău, în direcția consolidării dru-
mului spre Uniunea Europeană, precum și continuarea 
dialogului politic cu forțele proeuropene.

Liderii partidelor proeuropene de la Chișinău au sem-
nat acordul de constituire a noii coaliții de guvernare 
în Republica Moldova — Alianța pentru Integrare Euro-
peană 3. Acordul, parafat a fost semnat de Vlad Filat 

— liderul Partidului Liberal Democrat, Marian Lupu — 
președintele Partidului Democrat și de Mihai Ghimpu 

— liderul Partidului Liberal.

Prima rectificare bugetară 
din acest an a fost aprobată

Iohannis salută constituirea 
alianței de la Chișinău
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Împreună la fi ecare masă!
Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.

Te rasfățăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricație proprie, 100% din carne atent selecționată și 

condimente naturale.

100%carne

Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 
pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.

Te rasfățăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricație proprie, 100% din carne atent selecționată și 

condimente naturale.

1 Zaragoza C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
2 Zaragoza C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma

3 Calatayud C/ Benedicto XIII, 4
4 Arganda del Rey C/ Misericordia loc 3.4, vizavi de galerie

5 Coslada C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol

6 Madrid C/ Maqueda, 132, aproape de stația de metrou 
Aluche 

7 Alcala de Henares C/ Juan de Austria, 5
8 Getafe C/ Ramon y Cajal, 10

9 Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)
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Aș vrea să nu mai vorbim 
despre justiție, ea trebuie 
să se întâmple și punct

Peste 6.000 de români cer păstrarea 
directivelor Natura 2000 în forma actuală

Liviu Dragnea este noul șef al PSD: „Victor 
Ponta va fi sprijinit să rămână premier”

În luna mai, în contextul în 
care directivele Păsări şi Habi-
tate au intrat într-un proces 
de evaluare derulat timp de 
un an de către Comisia Euro-
peană, pentru determinarea 
eficienţei mai multor acte 
normative, patru ONG-uri de 
mediu, reprezentate în România 
de WWF şi Societatea Orni-
tologică Română, au lansat o 
campanie comună de salvare a 
celor două acte normative din 
domeniul conservării naturii, 
la aceasta aderând până în pre-
zent peste 120 de ONG-uri din 
toată Europa.

Petiţia online "Alertă pentru 
natură", lansată de ONG-uri, 
invita cetăţenii din cele 28 de 
state UE să participe la con-
sultarea publică organizată 
de Comisie pe această temă 
şi să salveze astfel, cele două 
directive Natura 2000 care pro-
tejează cele mai valoroase zone 
naturale din Europa.

În mai puţin de trei luni, 
aproape jumătate de milion de 
cetăţeni din Europa au semnat 
petiţia comună şi peste 50.000 
de mesaje au fost trimise, pe 

reţeaua de socializare Twit-
ter, vicepreşedintelui Comisiei 
Europene Frans Timmermans 
şi comisarului pentru mediu 
al UE Karmenu Vella.

Potrivit ONG-urilor de 
mediu, graţie celor două direc-
tive, Europa are acum cea 
mai mare reţea de arii natu-
rale protejate, Natura 2000, 
care acoperă 20 la sută din 
teritoriul UE şi 4 la sută din 
siturile marine. În România, 
există 531 de situri Natura 

2000, acoperind circa 23 la 
sută din suprafaţa ţării. Cele 
două directive oferă pârghii 
importante de protecţie legală 
pentru siturile Natura 2000 din 
ţară, precum Podişul Hârtiba-
ciului din Transilvania, Munţii 
Ţarcu, Masivul Buila-Vântura-
riţa, Parcul Natural Grădiştea 
Muncelului-Cioclovina, Mun-
ţii Apuseni sau Delta Dunării, 
şi numeroase specii de floră 
şi faună, cum ar fi urşii, râşii, 
ciocănitorile şi berzele, vidrele 

sau fluturii. ONG-urile mai 
arată că, România ocupă pri-
mul loc în Europa din punct 
de vedere al biodiversităţii şi 
deţine ultimele ecosisteme 100 
la sută naturale de pe conti-
nent, astfel că, în cazul în care 
directivele Natura 2000 sunt 
deschise spre revizuire, Româ-
nia va avea probabil cel mai 
mult de pierdut din punct de 
vedere al diversităţii naturale 
şi al zonelor sălbatice (precum 
pădurile virgine, defilee, râuri 
sau pajişti naturale).

Peste 6.000 de români au 
semnat petiţia pentru păstra-
rea directivelor Natura 2000 
în forma actuală.

Iniţiativa a fost promovată 
de unele dintre cele mai impor-
tante ONG-uri de mediu de la 
nivel european: BirdLife (din 
care face parte şi Societatea 
Ornitologică Română), Euro-
pean Environmental Bureau, 
Friends of the Earth Europe 
şi WWF.

Directivele Natura 2000–
Directiva Păsări şi Directiva 
Habitate–sunt în vigoare din 
anul 1979, respectiv 1992.

Social-democraţii şi-au ales preşe-
dintele interimar: Liviu Dragnea. El va 
conduce partidul până la congresul din 
16 noiembrie, după ce colegii l-au prefe-
rat în devafoarea Rovanei Plumb.

Un număr de 65 de voturi a obţinut 
Dragnea, în timp ce ministrul Muncii doar 
18. Premierul Victor Ponta a anunţat că 
o susţine pe Rovana Plumb şi şi-a averti-
zat colegii că Dragnea este vulnerabil, din 
cauza condamnării la un an de închisoare 
cu suspendare în "Dosarul referendumul". 
Nu de aceeaşi părere au fost Ion Iliescu 
şi mulţi dintre liderii PSD.

Numele celui care va conduce în peri-
oada următoare PSD-ul a fost stabilit 
înaintea şedinţei Comitetului Executiv 

al PSD, susţin surse din partid. Cele două 
tabere au avut zeci de întâlniri informale 
cu posibili susţinători. Ultima a avut loc, 
de altfel, chiar cu câteva minute înaintea 
şedinţei conducerii PSD. Greii partidu-
lui s-au întâlnit cu Victor Ponta în biroul 
lui Valeriu Zgonea de la Parlament. De la 
întâlnirea informală, în care s-a decis în 
mare măsură cine va conduce interimar 
partidul, Rovana Plumb a lipsit...

Potrivit unor surse din PSD, primul care 
a anunţat că merge pe mâna lui Dragnea 
a fost preşedintele Camerei Deputaţi-
lor Valeriu Zgonea. Acestuia i-a urmat 
Marian Oprişan, care şi-a anunţat cole-
gii că votează tot cu Dragnea, chiar dacă 
şi-a declarat dragostea colegială faţă de 

Rovana Plumb. Declaraţiile de susţinere 
pentru fostul vicepremier au continuat, 
acesta atrăgându-l de partea sa şi pe Ion 
Iliescu, care a afirmat despre Dragnea că 
este "indispensabil" pentru PSD.

În aceste condiţii, Rovana Plumb a 
rămas cu o susţinere şubredă, însă a avut 
votul premierului Victor Ponta. Acesta 
şi-a anunţat colegii că o vrea pe minis-
tra Muncii în fruntea PSD, motivând că 
Liviu Dragnea este vulnerabil din cauza 
condamnării la un an de închisoare cu 
suspendare în "Dosarul referendumu-
lui". Ponta şi-a anunţat, în acelaşi timp, 
colegii de partid că este gata să renunţe 
la fotoliul de la Palatul Victoria, dacă PSD 
nu îl mai susţine.

Președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a decla-
rat într-o conferință de presă, că ar dori să nu mai vadă 
politicieni comentând despre justiție, întrucât, în opinia 
sa, justiția trebuie doar să se înfăptuiască.

„O să am o atitudine foarte interesantă față de justiție. 
Adică aș vrea să nu mai vorbim despre ea. Foarte mulți 
vorbesc despre justiție. Justiția trebuie să se întâmple și 
punct. Eu nu aș vrea să mai văd politicieni... pot vedea 
analiști, moderatori. E firesc, pentru că presa, până la 
urmă, este a patra putere în stat. Dar, ca un om politic să 
vină să își dea cu părerea despre justiție, că justiția e bună 
sau rea... Justiția e una singură și face dreptate. Unii care 
primesc sentințe nefavorabile sunt supărați, unii care 
primesc sentințe favorabile sunt bucuroși și o laudă, dar 
cu sentințele e ca și cu legile — pot fi legi care te supără 
dacă ai o afacere sau altceva, dar pe care ești obligat să le 
respecți. Așa este și cu justiția”, a declarat Liviu Dragnea, 
întrebat care va fi atitudinea sa în calitate de președinte 
interimar al PSD vizavi de justiție în cazul în care vor mai 
exista pe viitor cereri de ridicare a imunității unor parla-
mentari ai formațiunii.

Potrivit legii, baza de calcul folosită pentru stabili-
rea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor 
brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de 
activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de 
pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. 
a)—c). La media obținută se adaugă un spor de până la 
15% în condițiile stabilite prin ordin comun al conducăto-
rilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii 
publice și securității naționale.

Actul normativ prevede totodată că au dreptul la pen-
sie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, polițiștii și 
funcționarii publici cu statut special, în activitate, care au 
împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de 
vârstă, au o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, din 
care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Președintele Iohannis a mai promulgat Legea pri-
vind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru 
modificarea și completarea Art. 10 din Legea nr. 152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locu-
ințe și Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 
248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului 
Economic și Social.

Președintele Iohannis a 
promulgat Legea privind 
pensiile militare de stat
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Bugetul general consolidat 
a încheiat primul semestru al 
anului 2015 cu un excedent de 
4,2 miliarde lei, respectiv 0,6% 
din PIB, faţă de un deficit de 
3,5 miliarde de lei, respectiv un 
minus de 0,5% din PIB, înre-
gistrat la aceeaşi dată în anul 
2014, potrivit datelor publi-
cate de Ministerul Finanţelor 
Publice.

Veniturile bugetului gene-
ral consolidat, în sumă de 
110,6 miliarde lei, reprezen-
tând 15,8% din PIB, au fost 
cu 10,2% mai mari în termeni 
nominali faţă de aceeaşi peri-
oadă a anului precedent.

Potrivit datelor MFP, s-au înre-
gistrat creşteri faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent la înca-
sările din TVA (18,3%), impozitul 
pe venit (14,2%), venituri nefiscale 
(11,1%) şi accize (8,6%).

Încasările din contribuţii de asi-
gurări sociale au scăzut doar cu 1,3% 

faţă de anul anterior, fiind influ-
enţate de reducerea cu 5 puncte 
procentuale a contribuţiilor anga-
jatorilor, cât şi creşterea pe anul 
2015 cu 0,5 puncte procentuale a 
cotei de contribuţie către pilonul II 
de pensii. La nivelul administraţi-
ilor locale s-au înregistrat creşteri 
faţă de anul precedent la impozite 

şi taxe pe proprietate cu 3,4%, taxe 
pe utilizarea bunurilor cu 7,5% şi 
venituri nefiscale cu 1%. Cheltuie-
lile bugetului general consolidat, 
în sumă de 106,4 miliarde lei, au 
crescut în termeni nominali cu 2,5% 
faţă de aceeaşi perioadă din anul 
precedent, dar s-au diminuat cu 
0,4 pp ca pondere în PIB.

În structură, pe principa-
lele titluri de cheltuieli s-au 
înregistrat reduceri în cazul 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
(2,4%). O reducere semnifi-
cativă s-a înregistrat în cazul 
cheltuielilor cu dobânzile (7,9%) 
ca urmare a sezonalităţii plăţi-
lor şi a scăderii randamentelor 
la titlurile de stat.

În paralel, se remarcă o creş-
tere semnificativă, cu 27,8% 
faţă de aceeaşi perioadă a anu-
lui precedent, a cheltuielilor 
efectuate pentru proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile.

Cheltuielile pentru investiţii, care 
includ cheltuielile de capital, pre-
cum şi cele aferente programelor 
de dezvoltare finanţate din surse 
interne şi externe, au fost de 9,6 
miliarde lei, respectiv 1,4% din PIB, 
în termeni nominali la acelaşi nivel 
cu cel înregistrat la aceeaşi peri-
oadă a anului trecut.

Scăparea de comunism, 
tranziţia rapidă la capita-
lism după anii '90 şi recenta 
interdependenţă economică de 
industria nemţească au făcut 
din zona euro o ţintă pentru 
clasa politică a ţării. Statelor 
membre UE li se cere oficial să 
se alăture zonei euro, după ce 
îndeplinesc criteriile de inte-
grare, printre care o inflaţie 
stabilă, deficit bugetar mic şi 
o datorie sustenabilă. Dane-
marca şi Marea Britanie au 
permisiunea de a rămâne în 
afara zonei euro, iar Suedia încă 
nu a îndeplinit criteriile fiscale 
şi monetare pentru aderare.

România a anunţat, la un moment dat, că 
intenţionează să adere la zona euro în 2019, dar 
chiar înainte ca ultima etapă a crizei din Gre-
cia să ia sfârşit, guvernatorul Băncii Naţionale, 
Mugur Isărescu, a încercat să tempereze aştep-
tările în privinţa faptului că ţara va respecta 
termenul de 2019 pentru a îndeplini cerinţele.

Apoi, în cursul negocierilor acordului de 
salvare a Greciei, Isărescu a iesit din nou cu 
declaraţii care au sugerat că, de fapt, Româ-
nia nu ar fi gata să intre în zona euro decât 
peste un deceniu sau mai mult. „După Bulgaria, 
România este a doua cea mai săracă țară din 
UE”, au adăugat aceștia. „Noi nu suntem atât 
de competitivi și pregătiți ca să ne alăturăm 
acestui club de elită”. Alina Bârgăoanu, decan 
al Școlii Naţionale de Studii Politice şi Admi-
nistrative (SNSPA), şcoală la care au învăţat 
numeroşi politicieni şi funcţionari publici români, 

a declarat că liderii ţării interpretează criza 
din Grecia ca un avertisment că România nu 
trebuie să intre în zona euro, până când eco-
nomia nu se dezvoltă mai mult.

„Uniunea monetară este bună pentru țările 
care sunt foarte, foarte competitive. Una dintre 
cauzele de bază ale crizei este diferența de 
competitivitate. Noi nu suntem atât de 
competitivi și pregătiți ca să ne alăturăm 
acestui club de elită”, a spus Bârgăoanu.

„După criza din Grecia, va fi foarte greu de 
explicat oamenilor care este costul aderării la 
zona euro”. Totodată, expertul în finanţe de la 
Universitatea din Boston, Cornel Ban, născut 
şi crescut în România, susţine că ţara noas-
tră urmează de multe ori exemplul Poloniei, 
o ţară mai mare şi mai bogată. El a precizat 
că scepticismul polonezilor despre aderarea 
la zona euro, după calvarul grecesc, face mai 

puţin probabil faptul că Româ-
nia se va alătura curând.

„După criza din Grecia 
va fi foarte greu de explicat 
oamenilor care este costul 
aderării la zona euro”, a 
spus Ban, adăugând că, în 
2009, românii ar fi acceptat 
fără să se gândească, dar că, 
acum, se uită la Grecia şi se tem 
să nu ajungă într-o asemenea 
situaţie. Cornel Ban susţine 
că românii au tendinţa de a 
se mira de faptul că grecii se 
plâng de unele condiţii, care 
sunt mult mai uşoare faţă de 
ceea ce au trăit ei în perioada 
comunismului, când Nicolae 

Ceauşescu, în încercarea de a plăti datoriile 
externe, a impus măsuri drastice şi a existat 
o lipsă de alimente şi alte bunuri de consum.

Pe de altă parte, atât Ban, cât şi Bârgăoanu 
susţin că măsurile de austeritate, impuse în 
România recent, i-ar putea face pe români să îi 
susţină pe greci, mai notează jurnaliştii străini, 
amintind de pachetul de măsuri de austeri-
tate care a dus la proteste în stradă şi demisia 
lui Emil Boc, din februarie 2012. Dar, spune 
Bârgăoanu, chiar dacă măsurile de austeritate 
au făcut ca România să fie puţin mai solidară 
cu Grecia, asta nu înseamnă că românii sunt 
împotriva zonei euro. Cornel Ban susţine că 
românii care au lucrat în Spania şi Italia, ţări 
lovite de măsurile de austeritate impuse zonei 
euro, pot spune foarte clar ceea ce înseamnă 
acest lucru şi le pot explica familiilor din Româ-
nia că nu este tocmai bine.

ECONOMIE

Excedentul bugetar a ajuns la 0,6% 
din PIB după primul semestru

Zona euro are necazuri, dar România 
vrea în continuare moneda europeană

Veste bună pentru 
români! Statul dă 
10.000 de euro

Statul român oferă o finanţare neram-
bursabilă de până la 10.000 de euro 
tinerilor români care își deschid pentru 
prima dată o afacere, conform calenda-
rului anunţat anterior de Agenţia pentru 
Implementarea Proiectelor și Programe-
lor pentru IMM-uri.

Planurile de afaceri se depun pe 
Internet. Dacă bugetul nu a fost epui-
zat, există posibilitatea deschiderii unei 
noi sesiuni de înscriere până la epuiza-
rea bugetului.

Programul de anul acesta benefi-
ciază de un buget de aproape 30 de 
milioane de lei (circa 7 milioane de euro), 
ceea ce înseamnă că cel puţin 700 de 
tineri români pot beneficia de finan-
ţare. Acesta va fi cel de-al șaselea an de 
funcţionare a programului SRL-D. În ulti-
mii cinci ani, de la lansarea programului 
pentru SRL-D-uri și până în prezent au 
fost înfiinţate aproape 21.000 de SRL-D-
uri. Cele mai mari dintre acestea au ajuns 
anul trecut la afaceri de peste 43 de mili-
oane de lei.

Domeniul auto este, pe lângă comerţ, 
sectorul pe care pariază cei mai muţi 
debutanţi în afaceri, o mare parte din 
SRL-D-urile înfiinţate în ultimii ani având 
ca activitate fie transportul rutier de 
mărfuri, fie comerţul cu autoturisme.

Se pot înscrie în program tinerii din 
România care nu au mai fost proprietari 
sau asociaţi în cadrul unui SRL până la 
depunerea solicitărilor. Un SRL-D poate 
fi înfiinţat de cel mult 5 întreprinzători. 
Una dintre cele mai importante condiţii 
impuse în planul de afaceri este anga-
jarea cu contract de muncă a cel puţin 2 
salariaţi pe toată durata funcţionării sub 
formă de microîntreprindere. Un SRL-D 
își pierde statutul de microîntreprin-
dere dacă obţine o cifră de afaceri anuală 
mai mare de 500.000 de euro. Pe de altă 
parte, angajatorii sunt scutiţi, în cadrul 
acestui program, de plata contribuţii-
lor de asigurări sociale pentru cel mult 
patru salariaţi.

Un alt avantaj oferit în cadrul progra-
mului poate fi reprezentat de garanţii 
acordate de Fondul Național de Garan-
tare al Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii pentru maxim 80% din 
valoarea unui credit bancar acordat, în 
limita sumei de 80.000 de euro.
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A doptarea pachetului fiscal va obliga, 
probabil, Banca Naţională a Româ-
niei (BNR) să facă un salt de 180 de 

grade şi să crească dobânda de politică mone-
tară. Această mişcare este necesară pentru a 
corecta excesele care se întâmplă în economie, 

a explicat economistul-şef al Băncii Naţionale 
a României, Valentin Lazea, la o conferinţă de 
specialitate, precizând că vorbeşte în nume 
propriu.

„Acest pachet fiscal, probabil, va obliga BNR 
să facă un salt actual de 180 de grade şi să 

devină o bancă aciclică. Dacă, până acum, au 
tot fost scăderi de dobânzi şi aşa mai departe 
este foarte posibil, pentru a corecta acele excese 
care se vor întâmpla în economie, să crească 
dobânda de politică monetară. Şi vă dau numai 
un exemplu, ca să înţeleagă toată lumea: pe acest 
trend de consum care vedem că se întâmplă, 
nu trebuie foarte mult ca preţurile imobiliare 
să înceapă să crească, nu cu 20%, cu 8% sau 
cu 10% pe an. Ce credeţi că vor face oamenii 
care au acum dobânzile de 2% în bancă, care 
de abia le acoperă inflaţia? Vom asista iarăşi 
la un "bubble", la o goană spre imobiliare 
şi acesta este numai un exemplu, o clasă de 
active. Deci, va fi nevoită Banca Naţională 
să reacţioneze pentru că se creează bule de 
această natură”, a spus Lazea.

Economistul-şef al BNR a spus că scăderea 
TVA şi a accizelor reprezintă o măsură puternic 
prociclică pentru o economie care deja creşte 
peste potenţial. Potrivit lui Lazea, creşterea 
potenţială a României este de 3%, iar „dacă 
avem o creştere de 4% sau 5% ne situăm peste 
creşterea potenţială şi ne aflăm în situaţia 
unui şofer care merge cu maşină la vale şi 
apasă pe pedala de acceleraţie”.

Scăderea taxelor obligă BNR să 
crească dobânda de referinţă!

Ministrul Energiei: 
Reducerea găurilor 
negre din energie, 
prioritară!

Reducerea găurilor negre găsite la 
complexurile energetice, generate nu 
doar de managementul defectuos, ci 
și de contractele dubioase încheiate în 
defavoarea companiilor de stat, repre-
zintă un obiectiv prioritar. Declarația a 
fost făcută recent, la Târgu Jiu, de minis-
trul Energiei, Andrei Gerea.

„Evident, va fi nevoie de restructurări, 
de investiții, pentru ca minele să respecte 
standarde de mediu și securitate și cel 
puțin un nivel minim de rentabilitate. 
Este ceea ce încercăm să facem atât la 
Complexul Energetic Oltenia, cât și la 
Hunedoara. Un obiectiv prioritar este și 
reducerea găurilor negre pe care le-am 
găsit la aceste complexuri generate nu 
doar de managementul defectuos, ci 
și de contracte dubioase încheiate în 
defavoarea companiilor de stat”, a spus 
Gerea. Andrei Gerea a efectuat o vizită 
de lucru de două zile, la Complexul 
Energetic Oltenia S.A. (CEO) în contex-
tul implementării urgente a planurilor 
de restructurare, astfel încât acesta să 
devină rentabil și competitiv pe piața de 
energie.

„Am venit să discutăm și să stabilim 
împreună o strategie pentru Complexul 
Energetic Oltenia pe care să o respectăm. 
Înțelegem cât de importantă este 
industria și sectorul de producere a 
energiei electrice pe bază de cărbune. 
Suntem în discuții cu Comisia Europeană 
și încercăm să îi convingem pe cei de 
acolo să accepte condiții mai bune pentru 
cărbune. Sperăm să obținem o altă 
abordare, pentru că, din punctul nostru 
de vedere este clar vorba de securitate 
energetică, iar rolul cărbunelui nu poate fi 
pus la îndoială”', a subliniat Andrei Gerea, 
prezent la Exploatarea de Carieră Motru.

ECONOMIE

Voucherele de vacanță se pot folosi 
numai la unitățile autorizate ANT

Autoritatea Naţională pentru Turism va eli-
bera voucherele de vacanţă, acestea fiind emise 
doar în sistem online de către unităţi autori-
zate de Ministerul Finanţelor Publice, conform 
proiectului ordonanţei de aplicare a Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor 
de vacanţă publicat pe site-ul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT).

Conform proiectului, beneficiarii pot utiliza 
voucherele de vacanţă pe baza actului de iden-
titate numai pentru achiziţionarea de servicii 
turistice de la unităţile afiliate, stabilite de Auto-
ritatea Naţională pentru Turism. Beneficiarii 

au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru 
achiziţionarea serviciilor turistice. Utilizarea 
de către beneficiar de vouchere de vacanţă pe 
suport hârtie sau suport electronic, necuve-
nite, îl va obliga pe acesta la plata contravalorii 
voucherelor către angajator.

Sistemul voucherelor de vacanţă pe suport 
electronic organizat de unităţile emitente, în 
colaborare cu angajatorii, trebuie să permită 
beneficiarilor voucherelor de vacanţă pe suport 
electronic accesul la informaţiile privind utili-
zarea şi soldul valorii nominale a voucherelor 
de vacanţă transferate beneficiarilor.

Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze bene-
ficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea 
voucherelor de vacanţă transferate pe supor-
tul electronic.

Conform notei de fundamentare, proiec-
tul de act normativ are impact pozitiv asupra 
mediului de afaceri, întrucât determină creş-
terea veniturilor din turism şi din activităţile 
conexe acestuia. Proiectul creează un impact 
pozitiv în rândul angajaţilor care au posibi-
litatea de a-şi petrece concediul efectiv prin 
achiziţionarea unui pachet de servicii turis-
tice, se arată în document.
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Premierul David Cameron intenţionează 
să organizeze în iunie 2016 referendumul 
privind apartenenţa Marii Britanii la Uniu-
nea Europeană. David Cameron probabil va 
anunţa data exactă a referendumului cu oca-
zia conferinţei anuale a Partidului Conservator 
britanic, programată în luna octombrie. Came-
ron a stabilit că cea mai bună perioadă pentru 

organizarea referendumului este iunie 2016. 
El a luat această decizie pentru a-şi spori şan-
sele de negociere cu liderii Uniunii Europene 
şi cu ţări precum Franţa şi Germania. În lua-
rea deciziei, Cameron a ţinut cont de actuala 
criză economică din Grecia, care a tensionat 
situaţia politică la nivelul Uniunii Europene. 
Premierul britanic a promis că va reconfigura 

relaţia Marii Britanii cu Uniunea Europeană 
şi că va organiza un referendum pe această 
temă până la sfârşitul anului 2017. Ministrul 
britanic al Finanţelor, George Osborne, începe 
duminică o vizită la Paris, unde va încerca să 
negocieze cu Administraţia Francois Hollande 
termenii apartenenţei Marii Britanii la UE şi 
politicile generale ale Bruxellesului.

Paza de Coastă din Italia a salvat un român 
care plutea în derivă de 12 ore, la bordul unei 
ambarcaţiuni, în Marea Adriatică, informează 
presa italiană. Românul plecase pe Marea Adri-
atică vineri după-amiază, cu o barcă motorizată 
având lungimea de cinci metri. Încerca să ajungă 
din zona Capoiale (Foggia, sudul Italiei) spre 
Insulele Tremiti. Dispariţia românului a fost 
semnalată de un prieten al acestuia, vineri în 
jurul orei 22.30 (23.30, ora României). Paza de 
Coastă italiană a început operaţiunile de căutare 

sâmbătă la ora 4.00 (5.00, ora României), cu 
câteva nave şi un avion de supraveghere de tip 
ATR 42. Românul a fost găsit în stare bună, la 
bordul ambarcaţiunii, în jurul orei 7.00 (8.00, 
ora României), la doi kilometri de Insulele 
Tremiti.Bărbatul a fost transportat pe Insula 
San Nicola (Tremiti), unde a primit îngrijiri 
medicale de rutină. Ambarcaţiunea a ajuns să 
plutească în derivă din cauza unei probleme la 
motor, a terminării carburantului sau pentru 
că românul nu s-a putut orienta cu precizie.

P reşedintele Klaus Iohannis s-a întâl-
nit recent la Salzburg, cu omologul său 
austriac, Heinz Fischer, cei doi şefi de 

stat discutând despre evoluţia relaţiilor bilate-
rale şi teme de actualitate ale agendei europene 
şi internaţionale, potrivit unui comunicat de 
presă al Administraţiei Prezidenţiale.

În ceea ce priveşte problematica europeană, 
cei doi preşedinţi au evidenţiat interesul de 
intensificare a cooperării pe teme de interes 
regional, în perspectiva deţinerii succesive 
de către Austria şi România a preşedinţiei 

Consiliului UE, în 2019. Un alt aspect al dis-
cuţiilor a vizat dinamizarea colaborării în cadrul 
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării şi în regiunea Balcanilor de Vest, cei 
doi exprimându-şi "satisfacţia" pentru nive-
lul "foarte bun" al dialogului între România 
şi Austria, precum şi dorinţa de consolidare 
a relaţiei bilaterale.

Întrevederea a avut loc cu ocazia partici-
pării preşedintelui la deschiderea oficială a 
Festivalului de la Salzburg, împreună cu soţia 
sa, Carmen Iohannis.

EXTERNE

Român care a plutit în derivă 12 ore pe Marea 
Adriatică, salvat de Paza de Coastă italiană

Cameron va organiza în iunie 2016 referendumul 
pe tema apartenenţei Marii Britanii la UE

Iohannis a discutat cu președintele austriac 
despre Strategia UE privind Regiunea Dunării

Ungaria se poartă cu imigranţii precum naziștii
Autorităţile ungare au transportat într-un 

vagon care avea uşile blocate zeci de imigranţi 
extracomunitari, inclusiv copii, într-un tren 
intercity, iniţiativa fiind criticată de adversarii 
Guvernului de dreapta de la Budapesta.

Un vagon suplimentar a fost adăugat unui tren 
intercity care a circulat pe ruta Pécs–Budapesta. 
Potrivit publicaţiei italiene Il Secolo XIX, vago-
nul în care erau zeci de imigranţi, inclusiv copii 
şi femei, a avut uşile blocate, pentru a se evita 
fuga extracomunitarilor.

Pe geamurile vagonului era următorul mesaj: 
"Acest vagon circulă cu uşile închise". Autorită-
ţile ungare au explicat că măsura a avut rolul 
de a evita coborârea imigranţilor şi dispariţia 
acestora pe teritoriul Ungariei. Cel mai probabil, 
persoanele transportate în acest vagon special 
au fost imigranţi extracomunitari depistaţi în 

sudul Ungariei şi transferaţi la centre speci-
ale din Budapesta. În ultima vreme, Guvernul 
de dreapta de la Budapesta a luat o serie de 
măsuri controversate pentru evitarea imigraţiei. 

Printre măsurile luate de Viktor Orban figu-
rează construirea unui gard metalic la frontiera 
dintre Ungaria şi Serbia. Politicieni şi presa 
de opoziţie din Ungaria au criticat transporta-
rea a zeci de extracomunitari într-un vagon de 
tren care avea uşile blocate, comparând situ-
aţia cu transferul evreilor, în anul 1944, spre 
lagăre de concentrare naziste.

Este o situaţie asemănătoare cu cea din anul 
1944, când o jumătate de milion de evrei din 
Ungaria au fost transferaţi cu trenuri spe-
ciale spre lagăre de concentrare naziste, a 
afirmat un politician de stânga, sub protec-
ţia anonimatului. „Lupta împotriva încălcării 
drepturilor omului în materie de imigraţie 
este deja pierdută”, a comentat cotidianul de 
centru-stânga Népszabadság, prima publica-
ţie care a relatat despre vagonul special. 

Ucraina a 
mobilizat 7.000 
de militari la 
frontiera cu 
Transnistria
Ucraina a mobilizat aproximativ 7.000 

de militari la frontiera cu regiunea sepa-
ratistă Transnistria și a creat posturi de 
atac, acuză Evgheni Șevciuk, liderul regi-
mului separatist de la Tiraspol.

Ucraina și-a concentrat forţele armate 
la graniţa cu Transnistria și a echipat și 
posturi de atac. Potrivit liderului de la 
Tiraspol, Evgheni Șevciuk, între 5.000 și 
7.000 de trupe ucrainene sunt la fronti-
era cu Transnistria.

„După evenimentele din Ucraina, 
simţim presiunea unor factori negativi. 
Unul dintre ele este concentrarea de 
trupe ucrainene, ale Forţelor Armate, ale 
Gărzii Naţionale, întărirea şi expansiunea 
numărului de grăniceri ucraineni, 
aducerea de echipamente adiţionale şi 
săparea de tranşee. Unele posturi de atac 
sunt echipate şi un număr semnificativ 
de trupe sunt concentrate acolo. După 
estimările noastre este vorba de 5-7.000 
de trupe în apropierea graniţei cu 
Transnistria”, a declarat Evgheni Șevciuk.

Pe 21 mai 2015, Parlamentul ucrai-
nean a denunţat acordul cu Rusia privind 
tranzitul personalului militar rus prin 
teritoriul ucrainean. Pe 29 mai, șeful gră-
nicerilor Viktor Nazarenko a declarat că 
ameninţarea militară a Rusiei vine din-
spre Transnistria.

Evgheni Șevciuk a ordonat mobiliza-
rea bărbaţilor cu vârste cuprinse între 
18 și 27 de ani în contextul temerilor pri-
vind izbucnirea unor confruntări armate 
în Transnistria. Decretul de mobilizare a 
rezerviștilor a intrat în vigoare imediat 
și va fi valabil până la sfârșitul anului 
2015. „Sunt chemaţi la ordine toţi recruţii 
cu vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani”, 
se arată în ordinul semnat de Evgheni 
Șevciuk.

În regiunea separatistă Transnis-
tria este staţionat un contingent rus de 
menţinere a păcii format din peste 1.000 
de militari. De la izbucnirea conflictu-
lui separatist în estul Ucrainei, în martie 
2014, tensiunile s-au amplificat în Trans-
nistria, regimul Șevciuk acuzând armata 
ucraineană că mobilizează forţe militare 
în apropierea frontierelor sale. 
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El tiempo maravilloso, desde la 
primavera hasta el otoño, y la arena 
dorada hacen de los complejos turísti-
cos de la costa rumana del Mar Negro 
un destino ideal para pasar las vaca-
ciones a orillas del mar.

Aquí puede encontrar todo lo que 
desea: hoteles dotados con todas las 
facilidades modernas, una vida de 
noche activa, una gran variedad de 
terrenos y salas de deporte y nume-
rosos objetivos de interés turístico en 
la costa, de los castillos a las viñas. 
Ahora, cuando el país se dirige hacia 
un nuevo futuro, la costa del Mar 
Negro vuelve en la agenda turística 
europea.

De la fauna y flora a los 
deportes náuticos
En su totalidad la costa rumana 

del Mar Negro se extiende sobre una 
distancia de 245 km (153 millas), del 
fascinante parque natural intacto del 
Delta del Danubio a los numerosos cen-
tros modernos de vacaciones. Mientras 
que la superficie del Delta está estric-
tamente protegida, la zona sur, de 72 
km (45 millas), fue transformada en 
una cadena de complejos turísticos 
y balnearios que satisfacen los más 
exigentes gustos. Además, práctica-
mente no hay marea en el Mar Negro, 
así que la natación puede practicarse 
en condiciones de seguridad mayor 
que en otras partes del mundo.

Constanta
Con un aeropuerto internacional, 

un puerto marítimo muy activo, trenes 
rápidos hacia Bucarest (dos horas y 

media) y una historia de más de 2500 
años (el poeta latino Ovidio pasó aquí 
sus años de exilio), Constanta es jus-
tamente el centro cosmopolita que 
uno necesita durante una vacación a 
orillas del mar. Hoteles, monumen-
tos antiguos, un espléndido Casino a 
orillas del mar, museos interesantes, 
todo esto es parte de las atracciones 
de esta ciudad. De aquí puede fácil-
mente llegar en tren o en autobús 
a cualquier complejo turístico de la 
costa del Mar Negro.

Mamaia
El principal complejo turístico situ-

ado al norte de Constanta es Mamaia, 
que se extiende sobre una distancia 
de siete kilómetros entre una esplén-
dida playa de arena increíblemente 
fina y un lago. Este complejo está 
particularmente adecuado para las 
familias con niños.

Se pueden practicar deportes como 
el buceo y el vuelo en parapente de 
mayo hasta octubre. Los restauran-
tes, bares y los clubs de noche ofrecen 
diversión cada tarde. Partiendo de 
Mamaia se pueden fácilmente visitar 
aldeas típicas de la región, las ruinas 
de la antigua fortaleza griega de His-
tria y el Delta del Danubio.

Al sur de Constanta–
bellezas y divinidades
Al sur de Constanta, unos 50 km 

de arena dorada se extienden hasta 
la frontera búlgara y aquí se hallan 
una serie de poblaciones con nombres 
de personajes femeninos celebres o 
inspirados de la mitología.

Los más bellos lugares a 
orillas del Mar Negro
Entre los complejos turísticos más 

buscados se encuentran Neptun y 
Olimp, inicialmente construidos como 
centros de vacaciones para los ricos 

del período comunista. Hoy en día 
aquí se puede gozar del conforte de 
unas villas de lujo o de unos hote-
les de cualidad excelente, algunos 
hallados en la playa, otros en el silen-
cio del bosque de Comorova, que se 
sitúa entre la costa y el lago.

Los gustos de los más exigentes 
turistas están satisfechos por los terre-
nos de tenis y para otros deportes, 
por los restaurantes al aire libre, las 
discotecas, los bares de noche y los 
cabarés.

Vacaciones más baratas 
para jóvenes también
Más al sur, los complejos turísticos 

Jupiter, Cap Aurora, Venus y Saturn 
ofrecen una gran variedad de hoteles 
muy accesibles, campings y habita-
ciones para alquilar. Costinesti es la 
ciudad que elige la mayoría de los 
jóvenes por los servicios baratos y 
las fiestas.

Mangalia está recomendada 
para las curas terapéuticas
Aquí, como también en los 

demás complejos turisticos Eforie 
Nord, Eforie Sud y Neptun, se puede 
aprovechar de una gran variedad 
de tratamientos como talasotera-
pia, incluso baños de cieno ricos en 
minerales. El personal médico está 
especializado y muy bien preparado 
y los hospitales y consultorios que-
dan abiertos durante todo el año. Así 
que puede combinar un tratamiento 
hecho por profesionales con todos 
los placeres de unas vacaciones a ori-
llas del mar.

Los complejos turísticos del Mar Negro
Vacaciones al estilo mediterráneo en playas maravillosas
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La red cambia el icono de amigos 
para que la mujer aparezca delante del 
hombre. Ni siquiera Facebook se escapa 
del debate sobre la igualdad de género. 
La red social ha cambiado el icono de las 
peticiones de amistad para que, donde 
antes aparecía la silueta de un hombre 
ligeramente más grande y por delante 
de la mujer, ahora ambas sean práctica-
mente del mismo tamaño y la femenina 
figure en primer lugar.

Una de las diseñadoras, Caitlin Win-
ner, ha explicado en la web Medium 
cómo detectó el problema y consi-
guió que la empresa hiciera el cambio. 
Cuando comenzó a trabajar en Face-
book, se dio cuenta de que la silueta 
de mujer que se utilizaba en el depar-
tamento de diseño tenía una pequeña 
hendidura en el hombro, justo en el 
lugar donde el icono del hombre debía 
ir colocado delante. „Asumí que no 
había mala intención, sino solo una falta 
de consideración. Pero soy una mujer 
con hombros robustos, así que eso me 
ofendió”.

Después de solucionar ese mínimo 
defecto y darle un repaso a la silueta 
femenina para modernizarla, Winner 
descubrió más fallos, como la costumbre 
de utilizar siempre la figura del hom-
bre para ilustrar acciones como la de 
añadir amigos. O el icono donde se regis-
tran todas esas solicitudes. „Era difícil 
no darse cuenta del simbolismo de esa 
imagen; la mujer estaba literalmente a la 
sombra del hombre”.

La diseñadora empezó entonces a 
hacer cambios por su cuenta. Primero 
intentó que ambas siluetas estuvieran 
en el mismo plano, pero no consiguió 
crear algo que no se pareciera a „una 
bestia mitológica de dos cabezas”, así que 
optó por dibujar a la mujer un poco más 
pequeña y situarla delante. También 
modificó la ilustración de los grupos: 
antes aparecían tres figuras, dos hom-
bres y una mujer (situada detrás), y 
ahora, sin cambiar la proporción, es la 
mujer la que está delante.

De forma “mágica”, los nuevos 
diseños de Winner empezaron a uti-
lizarse en la red social. Esta iniciativa 
por la igualdad no es una causa ais-
lada en Facebook. Winner explica que 
otra compañera, Julyanne Liang, ya 
había modificado en el icono del globo 
terráqueo (el que muestra las nuevas 
notificaciones) para que en lugar de 
mostrar siempre el continente ameri-
cano, se adaptara a la parte del mundo 
en la que vive cada usuario. „Como 
resultado de este proyecto, ahora intento 
cuestionar todos los iconos, sobre todo 
aquellos que me resultan familiares. 
Los símbolos importan”, escribe la 
diseñadora.

ESPAÑOL

"Google earth" – La mayor foto 
de la Tierra cumple diez años

El gesto 
feminista de 
Facebook

Bienaventurados sean los amantes de los 
datos: Google Earth es un festival de información 
curiosa. Este servicio de cartografía online arroja 
cifras espectaculares en su décimo aniversario: 
ha conseguido cartografiar el mundo entero 

—200 países y territorios, incluida la críptica 
Corea del Norte—, supera los 2.000 millones 
de descargas y ofrece más de mil millones de 
kilómetros transitables cada día.

Una de cada cinco consultas en Google se 
refiere a una búsqueda de ubicación; en los 
móviles, es una de cada tres. Es tan preciso que 
incluye los pequeños cambios derivados de la 
dinámica de placas tectónicas. ¿Más datos? La 
suma de todas las imágenes de Google Earth 
y su hermano para ciudades- Google Maps 
- supone 20 petabytes de información, el equi-
valente a una grabación en alta definición que 
hubiera empezado el mismo año en que naci-
eron Goethe y Laplace, nada menos que 1749.

Según ha informado hoy la compañía, Goo-
gle Earth cubre ya más del 45% de la superficie 
terrestre y el 90% de las zonas pobladas a reso-
luciones, como mínimo, de 2,5 metros. 18.000 
ciudades de 70 países ofrecen datos sobre trans-
porte público. Más de 100 agencias ofrecen 
información en tiempo real del tráfico. Ha ayu-
dado a geolocalizar las minas de Camboya y a 
desvelar la existencia de posibles pirámides 
egipcias tres veces mayores que la Gran Pirá-
mide, y numerosos yacimientos arqueológicos 
desconocidos.

El buscador, que ha alcanzado ya los 2.000 
millones de descargas, tuvo su bautizo de fuego 
con el desastre del Katrina, ocurrido en agosto 
de 2005. Así lo recuerda el director de ingeni-
ería de Google Earth, Sean Askay, „El Huracán 
Katrina nos mostró la gran utilidad de las 
herramientas para elaboración de mapas (como 
las que ofrece Earth) para ofrecer apoyo en 
momentos de crisis. Los equipos de rescate 
pudieron comparar imágenes de los terrenos 
afectados recopiladas por Google Earth antes 
y después de la catástrofe para, de esta forma, 
ayudar a localizar de mejor manera las personas 

en lugares de difícil acceso que precisaban 
ayuda”. En este momento el buscador permite 
sumergirse en nuevos arrecifes coralinos, via-
jar a la Luna y al espacio exterior. También ha 
permitido utilidades en principio imprevistas 
por parte de sus creadores, como encontrar 
a padres con los que se ha perdido contacto 
hace tiempo o realizar collages espectaculares 
a partir de recortes de barcos, vías de tren o 
edificios, como los que diseña Jenny O'Donnell.

Llega Voyeur
Google ha anunciado el lanzamiento de dos 

novedades. La más destacada es una nueva 
capa para Google Earth, llamada voyeur, con 
una lista de lugares espectaculares por los que 
se puede pasear a través de la aplicación. A 
monumentos como el Taj Majal o el Gran Cañón 
se añaden el Palacio de Westminster (Reino 
Unido), la Torre de la Libertad de Nueva York 
o la Torre de Tokio, todos ellos en 3D.

Dentro de la última actualización se incluye 
también Earth View, que es una aplicación 
para visualizar desde el aire el paisaje. Entre 
los destinos españoles encontramos Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla), Valencia o Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra); Ciudad de México, Los 
Vidrios, Sonora (México); y también hay varios 
destinos de Perú. Google ofrece imágenes de 
muy alta calidad, tomadas sin nubes e iguala-
das (esto es, sin grandes diferencias de color 
o contraste entre sus componentes). La alta 
resolución permite imprimirlas en muy alta 
calidad.

¿Cada cuánto se actualizan las imágenes 
de Google Earth? “Hay un abanico de uno a 
tres años”, señala Anais Figueras, directora 
de comunicación de Google en España. „Las 
imágenes de Google Earth proceden de terceros, 
normalmente institutos cartográficos, incluso 
a veces hacemos acuerdos con gobiernos para 
que nos cedan imágenes”.

Este plazo es mucho menor en el caso 
de zonas afectadas por catástrofes natura-
les. „Procuramos en esos casos que se pueda 

ver lo antes posible el antes y el después de 
esas zonas, porque las imágenes por satélite 
resultan de mucha ayuda para los equipos que 
trabajan las tareas humanitarias; facilitan, 
por ejemplo, el acceso a esas zonas”.

¿Y qué ocurre con países o regímenes cerra-
dos al exterior, como el de Corea del Norte? „De 
la zona de Corea del Norte, como de cualquier 
otra del planeta, los datos nos los proveen 
terceros, y siempre de varias fuentes. Google no 
tiene tecnología propia para captar imágenes 
por satélite, sino que integra en la aplicación 
esas imágenes recibidas”.

Desde su nacimiento, varios gobiernos han 
mostrado su molestia con la aplicación por reve-
lar aspectos indeseados de su geografía. ¿Cómo 
interactúa Google con estos gobiernos para que 
determinadas zonas aparezcan borrosas? „No 
las borramos nosotros: las facilitan así los 
proveedores. La empresa se limita a mejorar 
las imágenes que son de muy baja resolución 
porque hay ruido (grandes diferencias de color 
o de tono entre las diferentes partes de una 
foto). En ese caso, procesamos la imagen para 
igualarla y que se vea bien”.

En comparación con la velocidad de refresco 
de Google Earth, Google Maps es muy rápida. 
„Los cambios suelen tardar dos meses porque 
suelen ceñirse a cuestiones de uso diario como 
el nombre de una calle o la ubicación y el 
teléfono de un comercio, pero de media no 
superan el plazo de unos cuantos días”, apunta 
la directora de comunicación.

Son peticiones dirigidas directamente a Goo-
gle por los usuarios. ¿Y Street View, cada cuánto 
se actualiza? „Depende del destino, pero se 
priorizan las zonas más densamente pobladas. 
En el caso de España, el 80% del territorio 
español está captado de una forma u otra 
con Street View”.

Street View prioriza a la hora del refresco las 
zonas más densamente pobladas para mejo-
rar las búsquedas y el turismo. España es un 
país “prioritario” para la compañía “por interés 
turístico, cultural y demográfico”, señala Figueras.
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Mădălina Seghete, la rumana de Silicon Valley
Se fue de Rumania hace una década y media. Ahora Mădălina Seghete desarrolla proyectos de 

TI por valor de decenas de millones de dólares.

A principios de este año, el nom-
bre de una mujer rumana 
trajo noticias interesantes 

desde el extranjero. La empresa 
Branch Metrics, fundada por Mădălina 
Seghete, junto con otros tres com-
pañeros, obtuvo una financiación de 
15 millones de dólares.

La joven, de 32 años, se fue en 
busca de un mundo en el que pueda 
poner en práctica sus ideas, hace casi 
15 años, en 2001, cuando, después 
del bachiller, obtuvo una beca para la 
Universidad de Cornell en los Estados 
Unidos, donde se licenció en Inge-
niería Electrónica.

„De pequeña, mi madre me animó 
a leer mucho y a viajar. Ella fue la 
que se enteró por un artículo sobre 
la posibilidad de obtener becas para 
universidades en el extranjero, para lo 
cual se necesitaban buenos resultados 
en las olimpiadas. He aplicado en 
varias universidades y la Universidad 
de Cornell me ofreció una beca 
completa”, dijo Mădălina Seghete.

Así comenzó su aventura en los 
Estados Unidos. Después de su gradu-
ación, hizo un máster en “Management 
Science, Engineering and Design” 
(Ciencias de la Administración, Inge-
niería y Diseño) en la Universidad de 
Stanford, donde también obtuvo un 
MBA unos años más tarde. Antes de 
convertirse en un empresario de TI, 
trabajó para empresas como Siemens 
y Deloitte, pero le llamaban la aten-
ción las empresas de nivel start-up, 
cuando empezó a trabajar a princi-
pios de 2011 en Yola, una empresa 
start-up sudafricana con sucursal en 
San Francisco que ofrece soluciones 
de software para ayudar a las empre-
sas a crecer en línea.

Luego lanzó el primer proyecto por 
su cuenta, Kindred Prints – una apli-
cación que le ayuda a seleccionar las 
fotografías más importantes que ha 
realizado con su teléfono y los pone 
en un álbum de fotos, que la empresa 

imprime y lo envía a sus seres que-
ridos, en cualquier parte del mundo. 
La aplicación funciona como una sus-
cripción que cuesta 5 dólares al mes. 
Está idea le surgió de la necesidad 
de encontrar una manera de sentirse 
más cerca de su familia en Rumania, 

pero, en poco tiempo, la llevó a una 
nueva idea de negocio. „La idea de 
crear Branch Metrics surgió de las 
necesidades que sentía cuando creaba 
la aplicación Kindred. Apple da poca 
información a los programadores de 
aplicaciones móviles sobre la fuente 

de los nuevos usuarios y nosotros 
queríamos cambiarlo”, dice ella. Así, 
junto con compañeros de Stanford, 
Alex Austin, Dmitri Gaskin y Mike 
Molinet- con cuales colaboró para la 
realización de Kindred Prints- cre-
aron la empresa Branch Metrics que 

obtuvo en septiembre del año pasado, 
a través de New Enterprise Associ-
ates (NEA), una financiación de 3 
millones de dólares y otra financi-
ación de 15 millones de dólares el 
mes de marzo de este año.

Branch Metrics utiliza una tecno-
logía de tipo “deep link”, que permite 
la creación de unos enlaces (links) 
que se pueden transmitir a través 
de aplicaciones y los que acceden 
a estos enlaces pueden llegar a la 
información sin tener que instalar 
la aplicación. La tecnología se dirige 
especialmente a los desarrolladores 
de aplicaciones y se puede utilizar 
para una amplia gama de tipos de 
aplicaciones, haciéndolas también 
operar como unos sitios web.

„Por ejemplo, si alguien envía 
un enlace a una emisora de 
radio desde una aplicación como 
iHeartRadio, cuando otra persona 
instala la aplicación desde ese 
enlace, iHeartRadio sabe dirigirla 
a la emisora de radio que envió el 
remitente”, explica Mădălina Seghete. 
En cuanto a la competencia, reconoce 
que hay también otras soluciones rela-
tivamente similares, pero subraya 
el hecho de que Branch Metrics es 
la única solución de este tipo, open 
source (de código abierto), dedicada 
a los programadores.

Después de obtener la financiación, 
Branch Metrics fue valorada en 75 
millones de dólares.

El dinero obtenido de la financi-
ación se utilizará para hacer crecer 
a la empresa y expandirla a nivel 
mundial, sino también para aumen-
tar el personal–hasta marzo tenía 19 
empleados- pero pretende llegar a 45 
empleados hasta finales de este año.

Un equipo más grande ayudaría 
a Mădălina Seghete disfrutar de un 
poco de tiempo libre que, según ella, 
es casi inexistente. Tiempo libre, dice 
con firmeza, que le gustaría pasar 
con su familia en Rumania.
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Băuturile carbogazoase, con-
sumate cu regularitate, pot să 
determine o creştere a riscului 
de apariţie a diabetului de tip 
2, chiar şi în cazul persoanelor 
slabe, potrivit unui studiu rea-
lizat recent în Marea Britanie.

Acelaşi studiu sugerează că 
reducerea cantităţii de băuturi 
carbogazoase ar putea contri-
bui la scăderea numărului de 
persoane care dezvoltă diabet 
în Marea Britanie.

Alţi experţi afirmă, însă că 
greutatea corporală excesivă şi 
sedentarismul joacă un rol mai 
important (decât băuturile car-
bogazoase, n.r.) în dezvoltarea 
diabetului. Studiul, realizat de 
cercetătorii de la Universitatea 
Cambridge, a fost publicat în 
British Medical Journal.

Oamenii de ştiinţă aver-
tizează de multă vreme în 
legătură cu existenţa unei 
legături între obezitate, bău-
turi carbogazoase şi diabet. Însă puţine 
studii au analizat ipoteza potrivit căreia 
persoanele care consumă cantităţi mari 
de băuturi carbogazoase sunt mai predis-
puse la a dezvolta diabet, indiferent de 
greutatea lor corporală. Cercetătorii de 
la Universitatea Cambridge au analizat 

datele furnizate de 17 studii realizate în 
acest domeniu.

"Tiparul" statistic pe care l-au desco-
perit sugerează că băuturile răcoritoare 
care conţin mult zahăr ar putea fi asociate 
cu un risc sporit de diabet, indiferent de 
greutatea corporală. Profesorul Fumiaki 

Imamura, coordonatorul cerce-
tării, a declarat: „Studiul nostru 
sugerează că, dacă toată lumea 
îşi reduce consumul de băuturi 
carbogazoase, atunci toată 
lumea are de câştigat”.

Însă el recunoaşte că, au 
existat anumite limite în rea-
lizarea studiului. De exemplu, 
cercetătorii nu au luat în cal-
cul modificările adoptate de 
oameni de-a lungul anilor în 
ceea ce priveşte obiceiurile lor 
de consum şi stilul de viaţă. 
În plus, savanţii de la Univer-
sitatea Cambridge s-au bazat 
pe presupunerea că, băutu-
rile carbogazoase duc în mod 
direct la diabet–deşi o legătură 
directă nu a fost încă demon-
strată oficial.

Tom Sanders, profesor de 
nutriţie la Universitatea King's 
College din Londra, consideră 
că vârsta, obezitatea şi seden-
tarismul reprezintă principalii 

factori de risc asociaţi cu dezvoltarea dia-
betului de tip 2. El spune că majoritatea 
cazurilor noi de diabet de tip 2 sunt dia-
gnosticate la persoane de peste 50 de 
ani–o categorie de vârstă care nu este 
în mod tradiţional asociată cu consumul 
de băuturi carbogazoase.

UTILE

Consumul de băuturi răcoritoare carbogazoase 
poate fi periculos și pentru persoanele slabe
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L a 11 ani, băieţii făceau exerciţii fizice moderate, 
până la viguroase, timp de 29 de minute pe 
zi, iar fetele făceau mișcare 18 minute pe zi, cu 

toate că recomandările pentru acest segment de vârstă 
sunt de 60 de minute pe zi.

Comparând performanţele școlare ale copiilor la 
engleză, matematică și știinţe ale naturii, cercetătorii au 
descoperit o corelaţie directă între mișcarea fizică și rezul-
tatele bune la școală, cu un avantaj pentru fete în privinţa 
știinţelor exacte.

Corelaţia s-a dovedit cu atât mai semnificativă la vâr-
sta de 16 ani, dacă adolescenţii începuseră activităţile 
fizice la o vârstă timpurie, cu o creștere importantă a per-
formanţelor școlare cu fiecare 17 minute suplimentare de 
sport zilnic la băieţi și cu 12 minute pentru fete, începând 
cu vârsta de 11 ani.

„Este o descoperire importantă, mai ales în lumina 
programelor britanice şi europene ce vizează creşterea 
numărului de femei care activează în domeniul ştiinţific”, 
declară autorii studiului, condus de psihologul Josephine 
Booth.

Autorii studiului precizează că au ajustat rezultatele 
pentru a ţine cont de alţi factori susceptibili de a afecta 
rezultatele școlare, cum ar fi o mamă fumătoare în timpul 
sarcinii, greutatea mică a fătului la naștere, pubertatea și 
alţi factori socio-economici.

„Mai mult timp acordat exerciţiilor fizice nu este 
numai un lucru benefic pentru sănătate şi pentru starea 
generală a organismului, ci favorizează îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare”, se arată în studiul cercetătorilor 
britanici.

Sportul îmbunătățește 
performanțele școlare
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T ocurile înalte reprezintă 
o combinaţie inedită de 
iubire şi ură când vine 

vorba de picioarele noastre. 
Sunt plăcute ochiului şi ne 
fac să ne simţim mai elegante, 
mai frumoase.

Pe de altă parte, preţul plă-
tit pentru această senzaţie este 
unul destul de scump: defor-
marea piciorului, dureri de 
spate, monturi etc. E adevă-
rat că, mai ales dacă eşti mică 
de înălţime sau mai plinuţă, 
tocurile par o binecuvântare.

Te fac să pari mai înaltă, 
conturează forma piciorului 
şi o pereche de pantofi stile-
tto frumoşi sunt un panaceu 
pentru sufletul oricărei femei. 
Și totuşi, când mergi la cum-
părături şi vrei să-ţi cumperi 
o astfel de pereche de pan-
tofi, adu-ţi aminte de ultima 
ta experienţă cocoţată pe ast-
fel de tocuri înalte. Degetele 
de la picioare amorţite, un 
mont sau chiar două, articu-
laţii inflamate, dureri de gambe 
şi de spate, ca să nu mai spu-
nem de cele musculare. Prin 
urmare, ce alegi între frumu-
seţe şi confort? Greu de luat 
o decizie, aşa-i?

De ce sunt 
dăunătoare și care 
e înălțimea ideală
Conform specialiştilor, pur-

tarea tocurilor poate să aibă 
mai puţine urmări neplăcute 
pentru sănătate în anumite 
condiţii. Bineînţeles că, va 
trebui să faci câteva concesii, 

dar parcă acestea sunt totuşi 
mai uşor de acceptat decât o 
sănătate şubrezită.

În primul rând, ar trebui să 
optezi pentru încălţăminte cu 
toc mai mic de cinci centime-
tri, înălţimea ideală fiind cam 
de unu-trei centimetri. Tocu-
rile care depăşesc această 

înălţime deformează mersul, 
paşii sunt mai scurţi şi nu poţi 
să te deplasezi la fel de repede, 
iar greutatea se resimte la baza 
piciorului, ceea ce fixează cen-
trul de greutate şi pune presiune 
pe genunchi şi partea de jos 
a spatelui.

La ce să fii atentă
Pe de altă parte, nici încăl-

ţămintea cu talpă plată, cum 
ar fi sandalele joase şi baleri-
nii, nu este indicată, deoarece 
nu are o formă adaptată picio-
rului şi poate cauza durere, 
oboseală şi ciocuri în călcâi. 
Prin urmare, evită extremele 
şi asta înseamnă să nu porţi 
pantofi sau sandale prea înalte, 
dar nici talpă plată, ci încălţă-
minte care să aibă tocul între 
unu-trei centimetri.

Info
Dacă nu poţi să renunţi la 

pantofii cu toc înalt, încearcă 
măcar să reduci timpul în care 
îi porţi.

De exemplu, la un eveni-
ment sau o petrecere, îi poţi 
schimba cât stai la masă şi te 
odihneşti, pentru intervale 
scurte, cu pantofi mai comozi.

Ghimbirul este un condiment popular, care este cunos-
cut pentru proprietăţile lui benefice. Dacă în zilele toride, 
nu mai ești tentantă să îl consumi sub formă de ceai, îl 
poţi bea ca suc. Astfel, te vei răcori și, totodată, îţi vei 
îmbunătăţi starea generală de sănătate.

Previne cancerul
Un consum constant de suc de ghimbir previne apa-

riţia și dezvoltarea celulelor canceroase. În cazul unei 
tumori, sucul de ghimbir poate fi un bun adjuvant, deoa-
rece ajută la distrugerea celulelor canceroase existente.

Reduce tensiunea arterială
Ghimbirul este un anticoagulant natural, care pe lângă 

faptul că subţiază sângele, scade și tensiunea arterială. 
Așadar, dacă ai probleme de coagulare a sângelui, nu con-
suma ghimbir.

Combate durerile
Decât să iei un analgezic pentru durerea de măsea sau 

de cap, mai bine bea un pahar cu suc de ghimbir, deoa-
rece acest condiment are proprietăţi antiinflamatoare. 
Ghimbirul nu permite vaselor de sânge să se inflameze și 
îmbunătăţește circulaţia sângelui, eliminând astfel dure-
rile din corp.

Stimulează digestia
Dacă suferi de probleme digestive, precum indigestie, 

arsuri gastrice, gastrită sau constipaţie, sucul de ghimbir 
te va ajuta să scapi de toate aceste probleme. Ghimbi-
rul este cunoscut pentru proprietăţile sale de a elimina 
toxinele din corp și de a combate greaţa și crampele 
abdominale.

Scade colesterolul
Ghimbirul este un ingredient care face minuni când 

vine vorba de problemele cardiovasculare cauzate de 
colesterolul mărit. Pe lângă faptul că reduce nivelul gră-
similor rele din sânge, ghimbirul desfundă vasele și 
arterele, prevenind astfel apariţia infarctului sau a acci-
dentului vascular cerebral.

Cum se prepară sucul de ghimbir
Mai întâi curăţă o rădăcină mică de ghimbir și tai-o în 

cuburi. Apoi, pune bucăţile în storcătorul de fructe, după 
care strecoară lichidul obţinut. Sucul se consumă ca atare 
sau poate fi consumat în combinaţie cu puţină miere și, 
eventual, cu 2-3 cuburi de gheaţă.

UTILE

Tocurile: înălţime versus sănătate

C ataracta ar putea fi 
vindecată cu ajutorul 
unor picături speciale 

inventate de oamenii de ştiinţă 
americani, scrie iflscience.com. 
Potrivit unui studiu publicat 
în revista „Nature“, o echipă 
de cercetători de la Universi-
tatea California din San Diego 
a reuşit să pună bazele unui 
medicament care ar putea trata 
milioane de pacienţi care suferă 
de cataractă.

Cataracta este principala 
cauză a orbirii în rândul fiin-
ţelor umane şi este determinată, 
potrivit sursei citate, de opa-
cifierea cristalinului apărută 
odată cu înaintarea în vârstă, 
care duce la deteriorarea struc-
turii proteinelor cristalinului şi 
formarea unui strat de culoare 
albastru lăptos sau maro care 
împiedică vederea clară.

Noul medicament a fost 
deja testat pe cobai, iar rezulta-
tele sunt promiţătoare, susţin 
autorii studiului. În prezent, 
singurul tratament pentru paci-
enţii cu cataractă presupune 
intervenţia chirurgicală, care 
prezintă costuri destul de ridi-
cate. Peste 30 de milioane de 
oameni din întreaga lume sunt 
orbi şi mai bine de jumătate 

dintre cazuri au fost cauzate 
de cataractă, arată statisticile 
Fundaţiei Fred Hollows. Pică-
turile realizate de oamenii de 
ştiinţă se bazează pe un ste-
roid natural numit lanosterol, 
care se pare că ar opri prote-
inele defecte ale cristalinului 
să intre în starea de agregare 
şi să formeze cataracta.

Savanţii au testat picăturile 
pentru ochi pe bază de lanoste-
rol în trei tipuri de experimente. 
În primul rând, au lucrat cu 

cristaline umane de laborator 
şi au văzut o scădere în dimen-
siuni a cataractei.

Apoi au testat efectele asu-
pra iepurilor şi, potrivit Hanaei 
Armitage de la Science Mag, 
după şase zile, din totalul de 13 
pacienţi, doi care aveau forme 
severe de cataractă au ajuns 
la forme moderate, iar restul 
nu au mai avut nici un fel de 
cataractă. În cele din urmă, au 
testat picăturile pentru ochi pe 
câini care fac în mod natural 

cataractă. La fel ca în cazurile 
cristalinului uman de laborator 
şi al iepurilor, câinii au răs-
puns pozitiv la medicament, 
cei cu cataractă severă vinde-
cându-se complet sau aproape 
complet.

Următorul pas pentru cerce-
tători este de a afla exact cum, 
picăturile pentru ochi bazate 
pe lanosterol, provoacă acest 
răspuns din partea proteine-
lor cataractei şi de a trece la 
studiile pe fiinţe umane.

Sucul de ghimbir,  
un leac miraculos  
la îndemâna oricui

Picăturile care „dizolvă“ cataracta
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Sportivii români au cuce-
rit trei medalii de argint la 
Campionatele Mondiale de 
kaiac-canoe pentru juniori şi 
tineret din Portugalia, de la 
Montemor-o-Velho.

La tineret, o medalie a fost 
obţinută de echipajul feminin 
de Kaiac-4 pe 500 m format 
din Florida Ciută, Andra Sîrbu, 
Daniela Varona şi Iulia Croi-
toru, cronometrat cu timpul de 
1 min 34 sec 672/1000. Aurul 
a fost cucerit de Germania, în 
1 min 34 sec 176/1000.

Argintul a fost câştigat şi 
de românii Cristian Gheorghe 
şi Cosmin Simion în proba de 
Canoe-2 pe 1.000 m la Under-
23, cu timpul de 3 min 41 sec 

412/1000, sosit după ucrainenii 
Dmitro Ianciuk şi Taras Miş-
ciuk (03:39.228).

Cealaltă medalie de argint 
a României a fost adusă de 

juniorii Leonard Călin şi George 
Vasile în finala de la Canoe-2 
pe 1.000 m, cu timpul de 3 
min 44 sec 984/1000, în timp 
ce aurul a revenit polonezilor 

Jakub Rutkowski şi Marcel Hol-
dak (03:43.544).

În finala masculină de 
Kaiac-2 a juniorilor, pe 1.000 
m, Cosmin Vieru şi Ioan Povăl-
niceanu s-au clasat pe locul 
patru (03:24.036), la 1 sec 
400/1000 de locul al treilea, 
ocupat de germanii Benedikt 
Bachmann/Lennart Wermers.

În Finala B la Canoe-1 
juniori pe 1.000 m, George 
Vasile a ocupat ultimul loc 
(18 la general), nouă, cu tim-
pul de 05:01.440. În Finala B 
la Kaiac-2 masculin pe 1.000 
m la Under-23, Răzvan Oltean 
şi Dragoş Postelnic s-au clasat 
pe locul al doilea (11 la gene-
ral), cu timpul de 03:23.908.

Opt gimnaste din lotul de senioare al 
Franţei vor sosi la Izvorani, pentru un can-
tonament comun cu gimnastele din lotul 
României.

Potrivit anunţului FR Gimnastică, lotul 
Franţei va avea în componenţă opt din cele 13 
gimnaste senioare, şi anume: Louise Vanhille, 
Marine Brevet, Camille Bahl, Anne Kuhm, 
Valentine Pikul, Claire Martine, Grace Charpy 
şi Loan His. Ele vor fi însoţite de un colectiv 
tehnic format din Véronique Legras-Snoeck, 
Nelu Pop, Eric Boucharin, Hong Wang, toţi 

antrenori, respectiv Adriana Pop (coregraf) 
şi Cyril Godard (kinetoterapeut).

Stagiul de pregătire comun Româ-
nia-Franţa se va încheia în 2 august.

Lotul Franţei va reveni în România la 
un concurs bilateral, programat între 4-6 
septembrie, tot la Izvorani.

Pentru gimnastica feminină, evenimentul 
major din 2015 îl reprezintă Campionatul 
Mondial de la Glasgow, din luna octombrie, 
la care se vor decide sportivele şi echipele 
calificate direct la Jocurile Olimpice de la Rio.

Kaiac-canoe: România a cucerit trei medalii 
de argint la Mondialele din Portugalia

SPORT

Lotul feminin de gimnastică al 
Franţei, cantonament comun 
cu lotul României, la Izvorani

România debutează în preliminariile 
CM – 2018 pe teren propriu, cu Muntenegru

N aţionala de fotbal a României va 
debuta în grupa E a calificărilor 
pentru Cupa Mondială din 2018 

pe teren propriu, contra Muntenegrului, 
la 4 septembrie 2016, şi va încheia pre-
liminariile în deplasare, cu Danemarca, 
în 8 octombrie 2017.

La tragerea la sorţi a preliminariilor 
Cupei Mondiale din Rusia, România a fost 
repartizată în grupa E, alături de Dane-
marca, Polonia, Muntenegru, Armenia 
şi Kazahstan.

UEFA a anunţat programul 
jocurilor din calificările CM:
4 septembrie 2016: Danemarca–

Armenia, Kazahstan–Polonia (ora 19:00), 
România–Muntenegru (ora 21:45)

8 octombrie 2016: Armenia–Româ-
nia, Muntenegru–Kazahstan (ora 19:00), 
Polonia–Danemarca (ora 21:45)

11 octombrie 2016: Kazahstan–România 

(ora 19:00), Danemarca–Muntenegru, 
Polonia–Armenia (ora 21:45)

11 noiembrie 2016: Armenia–Munte-
negru (ora 19:00), Danemarca–Kazahstan, 
România–Polonia (ora 21:45)

26 martie 2017: Armenia–Kazahstan 
(ora 19:00), Muntenegru–Polonia, Româ-
nia–Danemarca (ora 21:45)

10 iunie 2017: Kazahstan–Danemarca 
(ora 19:00), Muntenegru–Armenia, Polo-
nia–România (ora 21:45)

1 septembrie 2017: Kazahstan–Dane-
marca (ora 19:00), Danemarca–Polonia, 
România–Armenia (ora 21:45)

4 septembrie 2017: Armenia–Dane-
marca (ora 19:00), Muntenegru–România, 
Polonia–Kazahstan (ora 21:45)

5 octombrie 2017: Armenia–Polonia 
(ora 19:00), Muntenegru–Danemarca, 
România–Kazahstan (ora 21:45)

8 octombrie 2017: Dane-
marca – România, Kazahstan – Armenia, 
Polonia – Muntenegru (ora 19:00).

Turneul final al Cupei Mondiale din 
2018 va avea loc în perioada 14 iunie–
15 iulie 2018.

Echipa Steaua București a devenit campioană nați-
onală la polo feminin, elevele antrenorilor Eugen 
Georgescu și Andrei Stoicuț fiind neînvinse în actuala 
ediție de campionat, cu cinci victorii și un egal, la finalul 
celor trei turnee.

În ultima fază a competiției, disputată la Oradea, ste-
listele și-au adjudecat titlul după ce au învins echipa 
gazdă, Crișul, cu 11-13 (2-4, 2-3, 3-2, 4-4), astfel că ultimul 
meci, disputat în compania adversarelor de la Torpi Târgu 
Mureș, nu mai era unul cu miză pentru roș-albastre. Cu 
toate acestea, ele au intrat în bazin hotărâte să obțină 
încă o victorie. Cu 30 de secunde înainte de fluierul final, 
când CSA Steaua București conducea cu 12-9, antrenorul 
de la Torpi Târgu Mureș și-a scos echipa din bazin. Arbi-
trii au decis să încheie partida cu scorul de 6-0 în favoarea 
campioanelor.

„Echipa a crescut mult în valoare față de anul trecut, 
când ne-am clasat pe locul secund. Este meritul fetelor, au 
muncit foarte mult, iar acest titlu li se datorează în primul 
rând lor. Mă bucur că am putut sa ne aducem și noi aportul 
la palmaresul CSA Steaua București din acest sezon. Cele 
mai multe dintre sportive sunt componente de bază în lotul 
național de junioare. Îmi doresc ca toate să ajungă să fie 
cooptate la naționala de senioare. Abia atunci pot spune că 
mi s-a împlinit cu totul visul pe care-l am de 10 ani”, a decla-
rat antrenorul stelist Eugen Georgescu.

Echipa de polo feminin seniori Steaua București a fost 
înființată în urmă cu un an, iar cele mai multe sportive 
sunt încă la vârsta junioratului. Ele au fost formate de 
ani buni de tehnicienii Eugen Georgescu și Andrei Stoi-
cuț. Clubul Sportiv al Armatei Steaua București a început 
acest proiect în urma cu 10 ani, încheind protocoale cu 
două școli din București, prin care antrenorii steliști pre-
dau gratuit înotul fetițelor din clasele 0 și I. În timp, cele 
talentate au fost îndrumate către polo, formând astfel o 
pepinieră pentru actuala echipă de senioare CSA Steaua 
București.

Steaua București, 
campioană națională 
la polo feminin
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Se caută șofer de tir experimentat cu carnet 
românesc și ADR pentru rută fixă de Spania – 
Franța. Tel: 642348903/603303259

Se caută un meseriaș, zidar universal, albañil de 1ª, 
cu experienţă în restaurări, arcade, coloane, zidărie 
rustică, visto și piatră decorativă și rustică, reforme 
etc. Caut o persoană serioasă, responsabilă și 
onestă. Informații la tel: 600721808

Se caută instalatori sudori profesioniști (electric, 
autogen), meseriași serioși, cinstiţi și cu poftă 
de a progresa în profesie, cu acte în regulă, dar 
și cu posibilitatea de a se face acte. Persoane cu 
experiență în domeniu și cunoștinţe necesare 
pentru instalaţii de apă, săli de caldere, instalaţii de 
gaz, depozite A.C.S., sudură în ţeavă și sudură prin 
fuziune P.P.R. Mai multe informații la tel: 619228770 
sau www.romgas.com

Firma Caser Seguros angajează mecanici auto 
pentru Madrid, Barcelona și Valencia. Mai multe 
informaţii la numărul de telefon: 642598975.

Licenţiată în Litere, limbile română și franceză, 
cunoscătoare de spaniolă și locuind în zona 
Madrid (Mejorada del Campo),doresc angajare 
ca translator sau recepţioner de hotel. Telefon 
642116450.

MATRIMONIALE

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279

Tânăr, 1.74 înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931

Doamnă serioasă, doresc să cunosc un domn 
adventist de ziua a 7-a. Să fie până în 50 de ani. Tel: 
642014608

Tânăr din Alcorcon, de 31 de ani, nefumător, caută 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relaţie 
serioasă. Tel: 642661420

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 Ion

Bărbat, 44 de ani, 1.80 m, 90 kg, din comunitatea 
Madrid, cu loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o doamnă până în 48 de ani, cu sau fără obligaţii, 
externă sau internă, pentru o relaţie serioasă. 
Doresc seriozitate. Tel: 642874567

Bărbat divorţat , 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159

Busco una mujer extranjera para amistad y posible 
relación de pareja. Soltero, 52 años, comunidad de 
Madrid. Tel: 687858760–Ángel Luis

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660

Chico español, de mediana edad, soltero, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, deseo 
conocer chicas hasta 45 años para una relación 
de amistad o matrimonio. Soy una persona culta, 
educada, empresario con buena presencia. Me 
gustaría conocer una chica educada y trabajadora. 
Tel: 657131211–José

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636

DIVERSE

Tânăr, 28 de ani, caut de muncă în Comunitatea 
Madrid, în domeniul vopsitoriei auto (10 ani de 
experienţă ca și vopsitor). Tel: 602464176

Se traspasa finca–restaurante rumano con opción 
a compra en condiciones muy ventajosas. Tel: 
642667795

Fotograf profesionist, ofer servicii pentru nunți, 
botezuri, sesiuni de familie, de portret, de modă 
etc. Albume și tablouri moderne în colaborare cu 
cei mai specializați producători în domeniu. 
Portofoliu: www.dantolgyi.com 
facebook.com/dan.tolgyi 
Tel: 663 795 470.

http://www.romgas.com
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DE MINUTE 

în reţeaua
Lycamobile din

Spania către
Italia si

România
Solicitaţi o cartelă SIM pe www.lycamobile.es sau sunaţi la 632100321

Los bonos Lycamobile Mundo 800 son para llamadas a fijos y móviles de España y a ciertas líneas fijas y móviles internacionales. Otro uso se facturará con las tarifas estándar. 
Las ofertas son válidas por 30 días a partir de la fecha de compra. Un cliente puede tener sólo una oferta y no puede comprar otra durante el período de validez de 30 días.
Cualquier crédito restante que quede después de 30 días no se trasladará al siguiente período de 30 días si el cliente decide renovar su bono. Tenga en cuenta que el crédito 
promocional (crédito que Lycamobile ha dado a los clientes de forma gratuita) no se puede utilizar para la compra de un bono. La promoción es válida hasta el 31/08/2015. 
*Los países incluidos en las ofertas: Rumania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos. Las ofertas son sólo para uso no comercial, privado y personal - Lycamobile se reserva el derecho 
de reemplazar o modificar la oferta o los Términos y Condiciones o de retirarla en cualquier momento con un preaviso razonable o incluso de desconectarla, si sospecha que la 
oferta se utiliza para propósitos comerciales, para conferencias, o si no se está utilizando en un teléfono (en una caja de SIM, por ejemplo), o si se está utilizando para tethering. 

Recargas on line o donde veas estos logos:
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