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O delegație formată din 28 de sportivi 
Special Olympics România au reprezentat 
țara noastră, între 25 iulie – 2 august, la 
Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics 
de la Los Angeles (SUA). Echipa României a 
fost însoțită la Los Angeles de Nadia Comă-
neci, membru al Boardului Special Olympics 
International. Jocurile Mondiale de Vară 
Special Olympics sunt organizate după mode-
lul Jocurilor Olimpice, de la care sportivii 
noștri s-au întors acasă cu 21 de medalii: 
7 medalii de aur, 7 de argint și 7 de bronz.

Lotul olimpic al Româ-
niei a obținut patru 
medalii–o medalie de aur, 
două de argint și o meda-
lie de bronz–la Olimpiada 
Internațională de Geografie 
2015. În clasamentul gene-
ral, România s-a clasat pe 
locul I. La competiția inter-
națională care s-a desfășurat 
în Rusia au participat peste 
150 de elevi, din 40 de țări.

Special Olympics România, un exemplu 
de voință pentru sportul românesc

Lotul olimpic al României, locul I la 
Olimpiada Internațională de Geografie 2015
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de construcții
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ANAF nu va controla conturile 
românilor care muncesc în străinătate

Aurelia Cristea, deputatul PSD care a introdus amendamentele la Codul Fiscal prin care 
ANAF va avea dreptul să colaboreze cu 52 de mari bănci din Europa și din lume, susține 
că acest lucru nu îi va afecta pe românii care muncesc și trăiesc în străinătate. 6
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În ultimii 20 de ani, româ-
nii au emigrat, în diferite etape, 
în Spania. Pe lângă cei care au 
emigrat în timpul regimului 
comunist, referindu-ne strict 
la perioada postdecembristă, 
avem o primă categorie formată 
din cei care au emigrat ime-
diat după revoluție, în anii ‛90 
când mirajul occidentului era 
cel mai accentuat și greutățile 
păreau ușor de depășit. Emi-
grau fără să îi aștepte nimeni, 
și fără frica de a nu găsi un 
loc de muncă, mai ales dacă 
cunoșteau foarte bine o meserie.

Urmează o a doua catego-
rie, un pic înainte și ușor după 
anul 2000, care era cât de cât 
pregătită sufletește pentru ceea 
ce vor găsi la sosirea în Spa-
nia, convinsă că va depune un 
efort intens și că la final, dato-
rită muncii depuse, vor avea 

bani pentru construirea unei 
case, cumpărarea unui apar-
tament sau îndeplinirea altor 
planuri mult visate în România. 
Mirajul occidentului începuse 
un pic să pălească, se pleca în 
drum spre Spania cu o dispozi-
ție totală a emigrantului român 
de a munci oricât și oricând. 
Din păcate, în această perioadă, 
începeau să apară în presa spa-
niolă și internațională, nu foarte 
dese, dar îndeajuns, articole 
cu fapte nelegiuite ale româ-
nilor. Nu se analiza amănunțit 
fapta, totul se concentra doar 
pe cuvântul român. Acest lucru 
a implicat consecințe neplăcute 
pentru muncitorii români cin-
stiți aflați deja în Spania, dar 
și pentru cei abia sosiți.

A treia categorie îi implică 
pe cei plecați după ce Româ-
nia a devenit membră UE, 

aderarea făcând să crească 
un pic mirajul occidentului 
care a pălit brusc, după ce în 
toamna anului 2008 s-a instalat 
criza economică. Pentru mulți 
dintre români, criza nu doar 
că le-a adus pierderea locului 
de muncă, dar și o întoarcere 
forțată în România.

A patra categorie este cea 
care a așteptat și a tot așteptat 
din diferite motive, dar care 

până la urmă, chiar dacă a fost 
avertizată că nu e simplu și 
criza economică nu se dă ple-
cată ușor, a îndrăznit să aibă 
curajul să spere la ceva mai 
bun, la o altă lume și la un 
alt sistem.

În tot acest timp, valuri și 
valuri de emigranți români 
au ajuns să formeze în Spa-
nia o comunitate de români 
puternică și cea mai numeroasă. 
Învățând ușor limba spaniolă 
și cu ambiția de a reuși ceea ce 
își propune, această comuni-
tate românească a învățat cât 
de important este să benefici-
eze de un sprijin și cât de bine 
este să găsească acele lucruri 
de care are nevoie. La aceste 
nevoi au răspuns tot mai mulți 
români care, cu o sumă fru-
moasă strânsă din economii, 
au pus bazele unor firme pe 

diferite domenii de activitate. 
Astfel, putem vorbi de diferite 
magazine cu produse românești, 
alimentare sau non-alimentare, 
firme de amenajări interioare, 
restaurante cu preparate româ-
nești, cluburi de distracții cu 
muzică românească și lista 
poate continua, totul con-
centrându-se pe ceea ce este 
românesc și dorul de România.

În prezent, românul care 
emigrează în Spania, are plă-
cuta surprindere să vadă că 
nu se află doar într-un spațiu 
necunoscut cu bariere create de 
limbă și tradiții greu de depășit. 
Va putea, într-o scurtă plim-
bare pe străzile oricărui oraș, 
să audă graiul românesc, să 
meargă la magazine românești, 
să poată lucra la o firmă cu 
patron român și să se alăture 
unei comunități puternice de 
români. Dacă are șansa să aibă 
familia aproape de el, românul 
emigrant în Spania va putea 
să considere țara adoptivă o 
nouă acasă, un cuvânt scris 
cu litere românești.

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

Țara adoptivă Spania, o nouă acasă, 
un cuvânt scris cu litere românești
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Partidul Mișcarea Populară (PMP) 
acuză PNL și PSD că se împotrivesc 
schimbării legii care ar permite româ-
nilor din afara țării să voteze “în 
condiții decente”.

„Partidul Național Liberal și Par-
tidul Social Democrat mimează 
preocuparea față de introducerea 
votului prin corespondență. În reali-
tate, ambele partide sunt împotriva 
schimbării legii care ar putea permite 
celor patru milioane de români de 
peste hotare să poată vota în condiții 
decente, așa cum votează cetățenii 
altor state ale Uniunii Europene”, 
se arată într-un comunicat al PMP, 
citat de AGERPRES.

Sursa citată reamintește că, în 
decembrie 2014, social-democrații 

și liberalii au respins legea votului 
prin corespondență, iar inițiativele 
legislative ale președintelui PMP, 
Eugen Tomac, pe această temă nu 
au fost încă luate în discuție.

„În data de 4 martie a acestui an, 
domnul deputat Eugen Tomac, preșe-
dintele Partidului Mișcarea Populară, 
a depus în Parlament din nou legea 
votului prin corespondență și legea 
votului electronic, ambele inițiative 
fiind de șase luni în Comisia comună 
a Camerei Deputaților și Senatu-
lui pentru elaborarea propunerilor 
legislative privind legile electorale, 
a propunerilor legislative privind 
modificarea Legii partidelor poli-
tice și a Legii privind finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor 

electorale. Din luna martie și până în 
prezent, Comisia creată special pen-
tru modificarea legislației, în ceea ce 
privește organizarea alegerilor, nu 

a organizat nici măcar o dezbatere 
pe marginea celor două inițiative și 
nici nu a comunicat vreun punct de 
vedere oficial față de acest demers”, 
se mai arată în comunicatul PMP.

Potrivit PMP, social-democrații și 
liberalii doresc „tergiversarea acestui 
proiect de lege care este în benefi-
ciul românilor, dar nu și al acestor 
partide vechi și rigide”.

„Între dreptul tuturor cetățenilor 
români de a-și alege prin vot condu-
cătorii și interesele meschine ale celor 
două partide, PNL și PSD, s-a optat 
pentru interesele de partid. Credem 
că românii din diaspora vor înțe-
lege și trata cum se cuvine această 
opțiune”, se precizează în comuni-
catul citat de AGERPRES.

PMP acuză PSD și PNL că sunt împotriva 
introducerii votului prin corespondență
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Partidul 
Național 
Liberal nu 
susține mărirea 
indemnizațiilor 
demnitarilor

Vicepreședintele 
PNL, Sulfina Barbu, 
a declarat că Par-

tidul Național Liberal susține 
respingerea în Parlament a 
ordonanței pentru mărirea 
indemnizațiilor demnitarilor.

„PNL susține respingerea în 
Parlament a ordonanței privind 
mărirea indemnizațiilor pentru 
cei 48 de demnitari, pentru a 
discuta această temă în ansam-
blul legii privind salarizarea 
bugetarilor. Implicit și pentru 
parlamentari, considerăm că 
este oportună discutarea sala-
rizării bugetarilor atât pentru 
demnitari, cât și pentru anga-
jații din sistemul bugetar. Este 
foarte important să știm care 
este anvelopa salarială, cât își 
poate permite economia Româ-
niei pentru creșterea salariilor 
bugetarilor, dar este foarte 
important, în egală măsură, să 
nu facem diferențieri între cate-
goriile de bugetari. Să vedem 
și profesorii la ce nivel de sala-
rizare pot să ajungă, și medicii. 
În consecință, dacă discutăm 
de demnitari, trebuie să discu-
tăm de tot aparatul bugetar”, 
a declarat Sulfina Barbu, la 
Palatul Parlamentului, îna-
inte de ședința Biroului Politic 
Național al PNL, informează 
AGERPRES.

În opinia sa, „nu este 
momentul oportun pentru a 
discuta despre dublarea indem-
nizațiilor parlamentarilor ca o 
categorie distinctă de demni-
tari”, având în vedere faptul că 
încrederea cetățenilor în parla-
mentari este foarte scăzută, a 
mai adăugat aceasta.

Foto: www.vivafm.ro

Politicienii români ar trebui să 
țină cont de părerile specialiștilor 
atunci când iau decizii pentru a se 
evita o altă criză cum a fost cea din-
tre anii 2009-2010, a declarat fostul 
premier Emil Boc, primar al munici-
piului Cluj-Napoca. Întrebat de presă 
cum comentează declarațiile guverna-
torului BNR, Mugur Isărescu, care a 
spus că “sâmburele unei crize finan-
ciare pleacă chiar din anii de succes”, 
Boc a spus că trebuie să se țină cont 
de părerea acestuia pentru că este 
cea mai avizată persoană.

„Persoana cea mai autorizată din 
România să facă astfel de estimări 
este guvernatorul BNR și e bine ca 
oamenii politici să țină cont și de 
părerile specialiștilor atunci când 
iau decizii politice, pentru că dacă 
nu se ține cont de aceste păreri, ne 

putem întoarce la crize de genul celor 
care au fost în 2009 — 2010. Aceste 
crize au fost generate de iresponsa-
bilitatea politicienilor la un moment 
dat. Eu am spus, în momentul în 
care președintele a solicitat o ana-
liză suplimentară a Codului Fiscal, 
că este o decizie responsabilă, că e 
bine să ne uităm de două ori înainte 
de a tăia o dată și că orice reflecție, 
pe marginea unui act normativ cu 
impact major asupra destinelor româ-
nilor în viitor, trebuie luată după o 
analiză profundă”, a spus Emil Boc, 
informează AGERPRES.

El a mai afirmat că declarația sa 
nu reprezintă o împotrivire la măsu-
rile de relaxare fiscală, dar că aceste 
măsuri trebuie făcute cu responsabi-
litate și într-un dozaj care să reziste 
pe termen lung.

Guvernatorul BNR, Mugur Isă-
rescu a declarat marți că, în opinia 
sa, în fiecare an de succes — iar 2015 
este un an de succes — se poate forma 
un nou sâmbure al crizei.

„Și, dacă nu acționăm din timp, se 
ajunge acolo. Dar eu cred că reacți-
onăm... De câte ori trebuie să dăm 
cu capul într-un perete ca să vedem 
că e tare?! Macrostabilitatea nu este 
o toană a BNR sau un pretext ca să 
ne aflăm și noi în treabă. Este baza 
pe care se poate construi durabil 
bunăstarea. Orice creștere de nivel 
de trai fără macrostabilitate este 
efemeră. Și nu doar atât...când faci 
ajustarea, duce la nedreptăți îngro-
zitoare. Trebuie să tai în carne vie. 
Ar fi culmea să nu fi învățat nimic 
din criza din 2007 — 2008”, a ară-
tat Isărescu, conform AGERPRES.

E bine ca oamenii politici să țină cont și 
de părerile specialiștilor când iau decizii

Foto: eclujeanul.ro
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Președintele Klaus Iohannis 
își dorește ca România să fie 
percepută pe măsura potenți-
alului ei ca stat.

Iohannis susține că „un stat 
puternic nu este unul izolat, ci 
unul care se bucură de respec-
tul și încrederea partenerilor, 
ai cărui reprezentanți comu-
nică și discută permanent cu 
omologii lor pentru a construi 
proiecte comune”. „Am avut 
privilegiul ca în aceste prime 
luni de mandat să îi reprezint 
pe concetățenii mei, din țară 
și din afara granițelor, în dis-
cuțiile cu președinții Franței, 
Poloniei, Austriei, Italiei, Portu-
galiei, cu cancelarul Germaniei, 
cu prim-ministrul Spaniei, cu 
cel al Marii Britanii și nu numai. 
Voi continua să am asemenea 
întrevederi și cu alți lideri din 
întreaga lume, pentru că vreau 
ca România să fie percepută 
pretutindeni pe măsura poten-
țialului ei ca stat și pe măsura 
ambițiilor noastre ca națiune”, 
mai spune Iohannis într-o 
postare publicată luni pe Face-
book, preluată de AGERPRES.

România să 
fie percepută 
pe măsura 
potențialului ei

România: turneul anual de fot-
bal interparlamentar din toamnă, cu 
invitați parlamentari din opt țări euro-
pene, inclusiv echipa de deputați și 
senatori români.

Competiția va avea loc în peri-
oada 25-27 septembrie, la București. 
Participă echipele de fotbal ale parla-
mentelor din Italia, Croația, Ungaria, 
Moldova, Slovacia, Polonia și Turcia.

Potrivit unor surse din Camera 
Deputaților, costurile acestui turneu 
sunt asigurate de Camera Deputaților 
și se ridică la aproximativ 40.000 — 
50.000 de euro. Parlamentul României, 
ca organizator, este obligat, potrivit 
cutumei, să asigure cazarea și masa 
echipelor străine (aproximativ 120 de 
persoane), informează AGERPRES.

„Este deja o tradiție ca în zona de 
sud-est a Europei să se organizeze 
acest turneu, noi am participat la 
mai multe competiții de acest gen, 
suntem de două ori vicecampioni. 
Este rândul nostru să organizăm 
și ne face plăcere. În momentul de 
față nu avem datele financiare, dar 
în orice caz, o să mergem pe prețul 
cel mai mic în urma solicitării de 
oferte, pentru că încercăm să redu-
cem mult costurile. Nu o să-i cazăm la 
cinci stele, probabil că la patru stele, 
încercăm să avem un buget echili-
brat, să nu depășim limita bunului 
simț, dar să oferim totuși și niște 
condiții decente, pentru că vorbim 
de demnitari. Peste tot pe unde am 
fost ne-au cazat la cinci stele, dar noi 
acționăm în funcție de posibilități, 
că nu ne comparăm cu turcii sau cu 
alții”, a declarat pentru AGERPRES 

George Dumitrică, secretarul gene-
ral adjunct al Camerei Deputaților, 
care este și jucător în echipa de fot-
bal a parlamentarilor români. El a 
adăugat că banii pentru eveniment 
nu sunt prevăzuți în bugetul pe acest 
an, dar vor fi plătiți prin serviciul 
Protocol al Camerei.

„Este practic o acțiune a diplo-
mației române. Diplomația nu se 
face doar în sălile de ședințe sau 
la dezbateri. Cred că e bine și pen-
tru noi, ca imagine a instituției, să 
ieșim din granițele strict politice, să 
ne apropiem mai mult de oameni, 
de cetățeni”, a precizat Dumitrică.

Secretarul general adjunct al Came-
rei a explicat că s-au făcut parteneriate 

pentru acest concurs, cu BNR, pen-
tru ca meciurile să fie pe stadionul 
Cotroceni, cu SMURD, care asigură 
prezența unui echipaj în caz de acci-
dent, și cu Federația Română de 
Fotbal, care ajută cu echipamentele.

„Vom juca în echipamentul ofi-
cial al naționalei, dar federația ne 
dă echipamentul în comodat, ni-l 
dau spre folosință, pe proces-verbal. 
Când terminăm concursul îl dăm 
înapoi”, a spus Dumitrică.

Din echipa României vor face 
parte, cel mai probabil, deputații 
Daniel Geantă, Cezar Cioată (por-
tari), Ludovic Orban, Petru Movilă, 
Valeriu Zgonea (atacant), Lucian 
Bode, Gheorghe Florin, Ionuț Stroe, 

Ștefan Burlacu, informează AGER-
PRES. Potrivit surselor parlamentare, 
fiecare echipă de fotbal va avea în 
componență maximum 14 jucători, 
plus un antrenor jucător și un mem-
bru din stafful tehnic.

Ca element de noutate, fiecare 
echipă poate să aibă în componență 
și doi jucători profesioniști, iar pen-
tru echipa României vor juca Dănuț 
Lupu și Miodrag Belodedici.

Majoritatea meciurilor se vor 
desfășura la Arenele BNR, iar pen-
tru finală se negociază să se joace 
pe Arena Națională. Partidele vor 
fi transmise în direct de Digi Sport. 
Intrarea va fi liberă, iar în ultima zi, 
înainte de finală, va avea loc și un 
meci demonstrativ între echipa pre-
sei și Generația de Aur a fotbalului 
românesc.

Câștigătorul turneului interparla-
mentar va primi un trofeu, simbolic, 
de o valoare de maximum 200 de lei 
iar celelalte echipe vor primi meda-
lii și diplome. Campionatul de fotbal 
interparlamentar va avea și o latură 
umanitară, toți cei implicați vor par-
ticipa și la un eveniment caritabil, 
alături de oameni de afaceri din țara 
noastră, în cadrul căruia se vor strânge 
fonduri pentru campania „Stop vio-
lenței împotriva copiilor”, organizată 
de UNICEF și Salvați Copiii.

Se va licita pentru o serie de obiecte 
donate de mari sportivi ai României, 
cum sunt Gheorghe Hagi și Simona 
Halep, dar și pentru un tricou cu sigla 
campionatului de fotbal al parlamen-
tarilor semnat special pentru acest 
eveniment de artistul Robbie Williams.

Turneul de fotbal interparlamentar se va ține 
în toamnă la București; Zgonea joacă atacant

Foto: www.expresspress.ro

Foto: www.libertatea.ro
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Începând cu data de 6 iulie până 
pe 30 octombrie, sala principală a 
Spitalului Universitar din Torrejón 
va avea un ghișeu de informații cu 
traducători în limba română pentru 

a informa toate persoanele interesate 
despre diferitele demersuri medicale 
necesare în vederea obținerii cardului 
de sănătate și 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 al primăriei orașului Torre-
jón, căruia i se alătură spitalul, pentru 

a oferi cel mai înalt nivel de infor-
mare pentru toți cei interesați.

Acest serviciu va răspunde la 
întrebări cu privire la procedurile 
de obținere a unui card de sănătate 
și 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.

Nici un pacient nu vrea să fie trimis 
de la un spital la altul. Este incomod 
și chiar inuman. Nici un pacient nu 
ar trebui să fie obligat să se mute de 
la un spital la altul pentru a primi 
diferitele tratamente de care ar putea 
avea nevoie și cu atât mai mult, când 
este vorba de pacienții cu cancer. De 
aceea Spitalul Universitar din Torrejón 
se bazează pe Serviciul de Oncolo-
gie Integral în care toți specialiștii 
lucrează în mod coordonat pentru a 
oferi fiecărei persoane o alternativă 
terapeutică personalizată, bazată pe 
medicina de precizie.

Medicina de precizie permite ofe-
rirea fiecărei persoane tratamentul 
care se potrivește cel mai bine nevo-
ilor personale și condițiilor clinice, 
combinând cele mai potrivite opți-
uni terapeutice cu cea mai avansată 
tehnologie, pentru a lupta cu cance-
rul în cel mai eficient mod. Spitalul 
are cea mai avansată tehnologie care 
permite să se reducă toxicitatea tra-
tamentelor, obținând cel mai bun 
rezultat clinic posibil.

ONCOLOGIE MEDICALĂ
Departamentul de Oncologie 

Medicală al Spitalului Universitar 
din Torrejón se ocupă cu îngrijirea 
completă a pacienților oncologici cu 
tumori solide sau care nu sunt hema-
tologice, și coordonează Comisia de 
Oncologie și Comitetele de Tumori 
ale spitalului și alte servicii care pot 
fi implicate în fiecare caz.

Scopul specialiștilor în Oncologie 
Medicală este de a oferi cel mai adec-
vat și precis tratament în funcție de 
situația clinică a fiecărei persoane, 
luarea deciziilor făcându-se în con-
formitate cu dorințele fiecărui pacient.

ONCOLOGIE RADIOTERAPIE
Departamentul de Oncologie Radio-

terapie al Spitalului Universitar din 
Torrejón este una dintre referințele în 
tratamentul radioterapeutic în Spa-
nia. Are cea mai avansată tehnologie 
pentru tratarea cu precizie a oricărei 
patologii și oferă fiecărei persoane un 
plan de tratament specific care pune 
accentul pe maximizarea eficienței 

clinice prin reducerea toxicității aso-
ciate cu tratamente radioterapeutice.

CHIRURGIE ONCOLOGICĂ
Spitalul Universitar din Torrejón 

are un portofoliu de servicii chirur-
gicale avansate care colaborează cu 
serviciile oncologice ale centrului, 
pentru a pune la dispoziția pacien-
ților o alternativă chirurgicală mai 

sigură, eficientă și precisă în func-
ție de necesitățile clinice și dorințele 
fiecărei persoane.

DEPARTAMENTUL DE 
RADIOCHIRURGIE
Radiochirurgia implică adminis-

trarea unei doze foarte concentrate 
de radiații asupra leziunii, respec-
tând limitele de siguranță și precizie, 
pentru a evita afectarea țesuturilor 
sănătoase apropiate de zona care se 
va trata. Este indicată pentru dife-
rite tipuri de tumori cerebrale, atât 
benigne, cât și maligne, și pentru a 
trata leziuni în alte părți ale corpu-
lui uman.

Beneficiile radiochirurgiei sunt 
clare pentru pacienți: în afara fap-
tului că permite abordarea tumorilor 
ale căror locații fac ca tratamentul 
convențional să nu fie posibil, se 
adaugă o precizie foarte mare pen-
tru a iradia țesuturile canceroase fără 
a deteriora țesuturile sănătoase din 
jur și cu o reducere semnificativă a 
sesiunilor de radiații.

Luptăm împotriva cancerului
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 din Torrejón creează o structură integrală capabilă să trateze orice 
situație terapeutică și de diagnostic a unei persoane care are cancer
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P rim-vicepreședintele PNL, 
Cristian Bușoi, solicită Execu-
tivului să implementeze cardul 

național de sănătate, subliniind că 
nu există niciun motiv pentru o nouă 
amânare și că, în caz contrar, va fi 
un nou motiv pentru a cere demi-
sia Guvernului.

„În urma discuțiilor am decis să 
cerem în mod imperativ Guvernului 
României, condus de Victor Ponta, 
ca de la 1 septembrie să se asigure că 
proiectul cardului electronic național 

de sănătate va deveni cu adevărat 
funcțional, cardul de sănătate va 
deveni obligatoriu și serviciile medi-
cale din sistemul public de asigurări 
de sănătate vor fi decontate doar pe 
baza cardului. În opinia mea, nu 
există niciun motiv să mai existe 
o nouă amânare”, a afirmat Bușoi, 
într-o conferință de presă, după reu-
niunea Comisiei naționale de sănătate 
a PNL, conform AGERPRES.

El a afirmat că, până în prezent, 
au existat deja șase amânări în ceea 

ce privește implementarea cardului 
național de sănătate, iar din datele 
Guvernului rezultând că, în cele șase 
luni în care cardul nu a fost pe deplin 
implementat, se puteau face econo-
mii de 600 de milioane de lei.

„Orice fel de amânare pune în 
pericol existența acestui proiect”, 
a afirmat prim-vicepreședintele 
liberalilor.

Bușoi a indicat că, prin trecerea la 
cardul național de sănătate obliga-
toriu, nu vor mai fi posibile rețetele 

false, vor dispărea atât serviciile ima-
gistice și de laborator fictive, cât și 
fenomenul internărilor fictive.

„Neimplementarea cardului de 
sănătate aduce cu sine o respon-
sabilitate foarte importantă pentru 
Guvernul României, pentru cei care 
au putere de decizie în Guvern, pen-
tru primul-ministru. (...) Dacă de la 
1 septembrie acest proiect nu va fi 
cu adevărat implementat, în opi-
nia mea și a colegilor mei, va fi încă 
un motiv pentru a cere, încă o dată, 

demisia actualului Guvern, alături 
de foarte multe alte motive pe care 
cunoașteți. Mai important, decât să 
cerem demisia Guvernului, ar fi ca 
acest proiect să funcționeze cu adevă-
rat”, a adăugat liberalul, menționând 
că cea mai mare problemă a Exe-
cutivului în acest caz a fost proasta 
gestionare și comunicarea haotică.

El a făcut apel ca, începând cu 1 
septembrie, proiectul cardului națio-
nal de sănătate să devină funcțional, 
informează AGERPRES.

Dacă de la 1 septembrie cardul de sănătate nu va fi 
implementat, un motiv să cerem din nou demisia Guvernului

Executivul a adoptat o 
hotărâre de guvern prin 
care se modifică o serie de 
prevederi din Programul Ope-
raţional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate 2014, 
în sensul că „se va extinde 
numărul beneficiarilor, întrucât 
limitele de venituri din pensii și 
indemnizaţii de șomaj eligibile 
pentru primirea ajutoarelor ali-
mentare vor fi modificate de la 
400 lei/lună la 450 lei/lună. În 
plus, se adaugă o nouă catego-
rie de beneficiari pentru aceste 
ajutoare, respectiv persoanele 
fără venituri”, a declarat secre-
tarul de stat Valentin Şoneriu, 
informează www.evz.ro.

Conform sursei citate, 
Valentin Şoneriu a mai susţi-
nut faptul că „acest program 
a fost construit pentru a spri-
jini acele persoane cu adevărat 
defavorizate, din acest motiv 
mi se pare că este extrem de 
important ca produsele să 
ajungă la cei care au cea mai 
mare nevoie de ele, și anume 
cei fără niciun fel de venit. Am 
decis să facem distribuiţia pe 
liste de la nivelul autorităţiilor 
locale, deoarece primarii sunt 
cei care cunosc cel mai bine 
problemele comunităţilor și în 
colaborare cu instituţiile des-
centralizate ale Ministerului 
Muncii sperăm să ajungem la 
beneficiarii reali ai proiectului”.

Actul normativ prevede 
„caracteristicile tehnice ale pro-
duselor alimentare care fac 
obiectul ajutoarelor alimentare 
și dispune, prin direcţiile jude-
ţene ale ANSVSA, efectuarea 
unor verificări ale produselor 
alimentare livrate de furnizori”.

Ajutoarele 
alimentare de 
la CE pentru 
persoanele 
fără venituri Presa a scris zilele trecute despre o propunere a deputatului PSD Aurelia Cristea 

privind reintroducerea în Codul de Procedură fiscală a două articole, 61 și 62
Acestea ar oferi Fiscului posibi-

litatea de a accesa toate conturile 
românilor care muncesc în străină-
tate, putându-i obliga pe aceștia să 
achite retroactiv contribuții sociale, 
potrivit interpretărilor mass-media. 
Informația a fost dezmințită de depu-
tatul PSD și de ANAF, informează 
www.evz.ro.

Printr-un comunicat, Aurelia Cris-
tea a explicat că articolele 61 și 62 se 
referă doar la depistarea marilor eva-
zioniști fiscali, care își ascund banii în 

off-shore- uri. „Prevederile acestea 
permit depistarea marilor evazio-
niști fiscali, cei ale căror conturi în 
off-shore-urile din străinătate nu 
puteau fi verificate până acum de 
statul român”, a explicat Cristea în 
acel comunicat.

Prin cele două articole de lege se 
introduc proceduri mai simple pen-
tru recuperarea banilor neimpozitați, 
din “paradisuri fiscale”, de la cei care 
fac evaziune fiscală în România, a 
mai declarat Cristea.

La rândul său, Fiscul a emis un 
comunicat de presă. Potrivit instituției, 

articolele vizate se referă la obligația 
entităților “din România” de a tri-
mite și către ANAF informațiile pe 
care le trimit deja la Oficiul Național 
de Prevenire și Combatere a Spălării 
Banilor. Din coroborarea datelor ANAF 
cu datele bancare, pot fi depistate 
societățile de tip “fantomă”, scrie în 
comunicat. Pe de altă parte, se urmă-
rește ca măsurile legale, în rândul 
cărora intră și recuperarea preju-
diciilor către stat, să se poată face 
în timp real, conform sursei citate.

ANAF nu va controla conturile 
românilor care muncesc în străinătate

Foto: refreshmedia.ro

Turiștii români se gândesc la vacanța de iarnă, atrași de ofertele cu reduceri de până 
la 50% lansate de agențiile de turism și mai multe hoteluri din România

Vacanţa de iarnă? ACUM cu 50% reducere! 
Oferte prin programul “Înscrieri Ultra-Timpurii”

Acestea sunt prezentate în cadrul 
celei de-a doua ediții a programului 

“Înscrieri Ultra-Timpurii de iarnă”, 
potrivit operatorilor de turism, infor-
mează AGERPRES, preluat de www.
evz.ro.

În topul preferințelor turiștilor 
români rămân Sinaia, Bușteni, Pre-
deal și Poiana Brașov cu o cotă de 38%, 
fiind urmate de Călimănești-Căciu-
lata (19%) și Băile Felix (16%). Fiind 
considerate destinații mai scumpe, 
chiar și așa, stațiunile de pe Valea 
Prahovei vor atrage în continuare 
cei mai mulți turiști, datorită tra-
diției pentru sporturile de iarnă, cu 
atât mai mult acum, fiind vorba de 
beneficiul reducerilor de până la 50%, 
prin programul “Înscrieri Ultra-Tim-
purii”, spun operatorii.

Pentru un sejur de 4 nopți, cu demi-
pensiune și masă festivă de Revelion, 
la un hotel de 3 stele din Predeal, 
turiștii vor achita în perioada pro-
gramului “Înscrieri Ultra-Timpurii” 
un preț redus la 1.750 lei, față de 
3.500 lei–prețul standard–sau, pen-
tru iubitorii de pensiuni tradiționale, 
la 4 margarete în Maramureș cu 3 

nopți cazare și pensiune completă, 
aceștia beneficiază de o reducere 
de până la 500 lei/persoană, pre-
țul promoțional al unui sejur fiind 
de 1.075 lei. Pentru a beneficia de 
aceste reduceri, turiștii trebuie să-și 
rezerve vacanța până la 30 septembrie 
2015, conform sursei citate. „Turiștii 
români vor vacanțe mai accesibile 

și întotdeauna au tendința de a se 
raporta la alte destinații care oferă 
programe promoționale și impli-
cit prețuri mai mici. Ne-au trebuit 
aproape 20 de ani să înțelegem că 
putem avea prețuri mai mici, prin 
programe de promovare moderne, 
fără a afecta calitatea serviciilor 
turistice. A fost doar o chestiune 
de voință pentru ca hotelierii și noi, 
agențiile de turism, să oferim redu-
ceri importante, iar turiștii să învețe 
că pot primi aceste reduceri doar 
dacă își cumpără încă din vară o 
vacanță de iarnă. Am demonstrat, 
încă de anul trecut, că acest lucru se 
poate face și în România”, a declarat 
Adrian Voican, președintele comisiei 
de marketing din cadrul Asociației 
Naționale a Agențiilor de Turism.

Foto: www.rfi.ro
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Lotul olimpic al României a obți-
nut din nou medalii, de data aceasta 
la Olimpiada Internațională de Geo-
grafie, ediția 2015. Astfel, țara noastră 
a obținut o medalie de aur, două de 
argint și o medalie de bronz. În clasa-
mentul general, România s-a clasat 
pe locul I.

Olimpiada Internațională de Geo-
grafie 2015 s-a desfășurat în perioada 
10-18 august, la Tver, în Rusia, unde 
au participat peste 150 de elevi, din 
40 de țări și regiuni. Aceasta a fost a 
XII-a ediție a olimpiadei, informează 
hotnews.ro dintr-un comunicat al 
Ministerului Educației și Cercetă-
rii Științifice.

Medalia de aur a fost obținută de 
Costin George Dobrin, elev în clasa 
a XI-a la Colegiul Național “Mircea 
cel Bătrân” din Constanța. În urmă 
cu un an, George Costin Dobrin a 
obținut medalia de argint la Olim-
piada Internațională de Știinte ale 
Pământului.

Medaliile de argint au fost câști-
gate de către Elena Aura Amironesei și 
Sonia Adelina Sortan. Elena Aura 

Amironesei  este elevă în clasa a XII-a 
la Colegiul Național din Iași. Tânăra a 
obținut argint și la ediția precedentă a 
olimpiadei. Sonia Adelina Sortan este 
elevă în clasa a XII-a la Colegiul Nați-
onal “Decebal” din Deva.

De asemenea, medalia de bronz a 
fost obținută de Lorena Davidel, elevă 
în clasa a XII-a la Colegiul Național 

“Nicu Gane” din Fălticeni.

Lotul olimpic a fost însoțit de pro-
fesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și 
Dorin Fiscutean, de la Colegiul Nați-
onal din Iași, a anunțat Ministerul 
Educației. La ediția de anul trecut a 
Olimpiadei Internaționale de Geo-
grafie, România a obținut locul I în 
Europa și locul trei în lume, cu două 
medalii de aur, o medalie de argint 
și o medalie de bronz. 

La Olimpiada Internațională de 
Geografie participă elevi cu vârste 
cuprinse între 16 și 19 ani, care au 
trecut de nivelul național al olim-
piadelor de geografie din țările 
lor. Competiția este compusă din o 
probă scrisă, un test multimedia și 
un exercițiu pe teren, care se finali-
zează cu o reprezentare cartografică 
și o analiză geografică.

ACTUALITATE

Actualul 
Guvern ar 
putea face o 
pauză după 
patru ani

Reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și cei ai Coaliției 
Naționale au dezbătut Absorbția Fondurilor Structurale
O delegație a Administrației Prezi-

dențiale, condusă de șeful Cancelariei 
Președintelui, Dan Mihalache, s-a 
întâlnit la Palatul Cotroceni, cu repre-
zentanții Coaliției Naționale pentru 
Absorbția Fondurilor Structurale, 
informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Admi-
nistrației Prezidențiale, „dialogul a 
avut loc pe fondul interesului comun 
privind identificarea celor mai bune 

măsuri pentru optimizarea meca-
nismelor de absorbție a fondurilor 
structurale”.

„Reprezentanții coaliției au pre-
zentat setul de măsuri agreat deja 
cu miniștrii de resort: asigurarea 
unei cofinanțări de maxim 2% pen-
tru sectorul non-profit; reducerea 
termenului de rambursare la 20 de 
zile, în condițiile furnizării tuturor 
documentelor necesare; asigurarea 

de prefinanțare continuă, pentru sec-
torul non-profit, pe întreaga durată 
a implementării proiectelor, pentru 
cheltuielile cu personalul, prin tranșe 
trimestriale; introducerea responsa-
bilului de proiect, la nivelul tuturor 
autorităților de management, urmând 
ca, în cazul POSDRU, această măsură 
să fie analizată separat; clarificarea 
procedurilor de achiziții publice în 
cazul administrațiilor publice locale 

și asumarea de către autoritățile 
avizatoare, în cazul identificării de 
nereguli”, precizează sursa citată de 
către AGERPRES.

Pentru simplificarea procedurile 
administrative care să ducă la creșterea 
gradului de absorbție a fondurilor 
structurale, reprezentanții Adminis-
trației Prezidențiale și-au exprimat 
sprijinul de principiu pentru orice 
demers în acest sens. În perioada 

următoare părțile au convenit să con-
tinue discuțiile. Coaliția Națională 
pentru Absorbția Fondurilor Struc-
turale este formată din peste 40 de 
organizații de la nivel local și națio-
nal, reprezentând sindicate, patronate, 
asociații, fundații, autoritățile publice 
locale, mediul studențesc. Din partea 
Administrației Prezidențiale au mai 
participat la discuții consilierii de stat 
Iulia Huiu și George-Vladimir Duhan.

Președintele UDMR 
Kelemen Hunor 
a declarat că, în 

cazul formării unei noi majori-
tăți, „nu ar fi o problemă dacă 
actualul guvern ar face o pauză 
după mai bine de patru ani de 
zile”. Întrebat dacă UDMR ar 
susține o eventuală moțiune 
de cenzură la toamnă, Kele-
men Hunor a afirmat că acest 
subiect nu a fost încă discutat 
cu liberalii.

„Nu am discutat cu libera-
lii despre acest demers, nu am 
văzut nici subiectul moțiunii 
de cenzură. Deocamdată, noi 
nu avem majoritate împreună 
cu liberalii sau liberalii împre-
ună cu noi nu avem majoritate. 
Ar trebui să discutăm și subiec-
tul, ar trebui să vedem dacă se 
poate forma o majoritate, dar 
eu cred că nu ar fi nicio pro-
blemă dacă actualul guvern 
ar face o pauză după mai bine 
de patru ani de zile”, a spus 
Kelemen Hunor, informează 
AGERPRES.

El a mai precizat că nu 
depinde nici de liberali și nici 
de UDMR căderea guvernului, 
ci de aritmetica parlamentară.

„Nu depinde de noi, cum se 
pare că nu depinde nici de libe-
rali, pentru că aici matematica, 
cifrele, aritmetica sunt argu-
mentele cele mai importante. 
Dacă Guvernul are susținere 
în continuare în Parlament, 
atunci noi putem să depunem 
o moțiune de cenzură, este un 
exercițiu democratic, un instru-
ment constituțional, dar nu 
înseamnă automat că Guver-
nul va pleca acasă”, a mai spus 
Kelemen Hunor, conform 
AGERPRES.

Deputatul Bogdan Diaconu propune, printr-un proiect de 
lege, ca violatorii să stea până la 25 de ani în închisoare
Președintele Partidului România 

Unită, Bogdan Diaconu a depus la 
Parlament un proiect de lege care pre-
vede că violatorii vor fi pedepsiți cu 25 
de ani de închisoare sau cu detenția 
pe viață, dacă intervine decesul vic-
timei, conform sursei europafm.ro.

Deputatul Bogdan Diaconu afirmă 
despre actualul Cod Penal că pre-
vede pedepse mult prea blânde 
pentru violatori și pedofili. Aceștia 
riscă, în prezent, între 3 și 10 ani de 

închisoare, iar dacă victima are sub 
16 ani sau este supusă unui viol în 
grup, sancțiunea maximă este de 12 
ani după gratii.

Președintele Partidului România 
Unită dorește ca să fie pedepsiți inclu-
siv și cei care le propun minorilor să 
întrețină relații sexuale. Deputatul 
Bogdan Diaconu cere ca proiectul să 
fie dezbătut în procedură de urgență 
de Parlament, după ce aleșii revin din 
vacanță. După cazul celor 7 violatori 

din Vaslui, lăsați liberi de către jude-
cători, în toată țara, au ieșit la iveală 
fapte similare în care, de multe ori, 
printre victime, s-au aflat minori.

Judecătorul Cristi Danileț, mem-
bru al CSM, a prezentat statistici din 
care a rezultat că, județul în care au 
fost reclamate cele mai multe violuri 
este Iași, 34 de cazuri de la începutul 
acestui an și până în prezent, urmat 
de județele Vaslui, București, Con-
stanța și Galați, însă nu întotdeauna 

victimele violurilor depun plângere. 
În ultimii ani, Parlamentul a respins 
mai multe proiecte privind castrarea 
chimică a violatorilor și a pedofililor. 
Măsura venea la pachet cu reducerea 
pedepsei cu închisoarea, iar statul 
urma să suporte costurile castrării 
chimice, ceea ce nu se întâmplă în 
țări precum Franța, Germania, Dane-
marca sau Polonia, care au adoptat 
deja castrarea chimică a violatorilor, 
informează europafm.ro.

Lotul olimpic al României a obținut patru medalii la Olimpiada Internațională 
de Geografie, desfășurată la Tver, în Rusia, ocupând locul I mondial

Lotul olimpic al României, locul I la 
Olimpiada Internațională de Geografie 2015

Foto: edu.ro
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Acord între 
Asociaţia 

„Traian” și 
Fundaţia 
CajaSur
Printr-un comunicat de 

presă, Asociația Hispano-Ro-
mână din Córdoba "Traian" a 
anunțat că a semnat, la data 
de 24 iulie, un prim acord de 
colaborare cu Fundaţia Caja-
Sur pentru îmbunătăţirea 
proiectului "Reţea de Asociaţii 
de Români din Andaluzia 2015".

Directorului Fundaţiei Caja-
Sur, domnul Ángel Cañadilla, a 
apreciat acest proiect ca fiind 
un proiect interesant, iar des-
pre promovarea colaborării și 
muncii în reţea, a declarat că 
acest proiect „va ajuta la dez-
voltarea asociaţiilor de români 
din Andaluzia și la îmbună-
tăţirea situaţiei românilor în 
comunitatea andaluză”.

Acest parteneriat repre-
zintă o premieră pentru 
comunitatea românească, 
deoarece Fundaţia CajaSur, o 
fundație spaniolă, sprijină un 
proiect desfășurat de o asocia-
ţie de români din Andaluzia.

În continuarea comunica-
tului de presă, Gheorghe Stan, 
Președinte al Asociaţiei "Tra-
ian" a declarat: „menţionăm că 
acest proiect este susţinut și de 
Departamentul Politici Pentru 
Relaţia cu Românii de Pretu-
tindeni, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României, 
organism ce sprijină pentru al 
doilea an consecutiv desfășu-
rarea acestui proiect, ce constă 
într-un curs de pregătire pen-
tru membrii consiliului director 
al asociaţiilor de români din 
Andaluzia și organizarea în 
Córdoba a unui seminar ce va 
cuprinde, între altele, întâlniri 
ale membrilor asociaţiilor cu 
autorităţi române și spaniole”, 
a mai adăugat acesta.

ACTUALITATE

Premierul Victor Ponta afirmă că 
datele finale privind încasările la buget 
după primele șapte luni din 2015 arată 
clar diferența între gândirea econo-
mică a USL, care duce spre dezvoltare, 
și “miopia austerității” reprezentată 

“și azi de PNL/PDL”.
„It's about economy... doamne-

lor și domnilor de la PNL/PDL! 
Cifrele finale privind încasările la 
buget după primele șapte luni din 
2015 (comparativ cu primele șapte 
luni din 2014) arată clar diferența 
între gândirea economică a USL 
care duce spre dezvoltare și mio-
pia austerității care ne-a condus în 
2010 — 2012 (reprezentată și azi de 
PNL/PDL care se grăbesc din nou 
să acapareze puterea)”, a scris pre-
mierul într-o postare pe Facebook, 

preluată de AGERPRES. Ponta adaugă 
că, potrivit datelor oficiale, s-au rea-
lizat “încasări de 115,7 miliarde RON 
în 2015 (față de 106,6 miliarde RON 
în 2014)“, ceea ce reprezintă un plus 
de “9,1 miliarde RON (aproximativ 
2 miliarde de euro)“, iar încasările 
din TVA au fost de “33,9 miliarde 
RON în 2015 (față de 29,3 miliarde 
RON în 2014)“, adică un plus de “4,5 
miliarde RON (aproximativ 1 mili-
ard euro)“.

„În această perioadă au fost apli-
cate următoarele măsuri cu impact 
bugetar negativ — scăderea CAS cu 
5 pp / scăderea taxei pe construcțiile 
speciale de la 1,5 la 1% / neimpo-
zitarea profitului reinvestit pentru 
companii / creșterea contribuției la 
Pilonul II de pensii de la 4,5 la 5% / 

scăderea TVA la alimente de la 24% 
la 9%!”, precizează premierul, con-
form sursei citate.

Victor Ponta subliniază că, „prin 
relaxare fiscală, administrare fis-
cală eficientă, combaterea evaziunii 
fiscale (care a explodat în perioada 
2010 — 2012 și a fost combătută prin 
înființarea Direcției Antifraudă) și 
măsuri de stimulare economică și 
creșterea numărului locurilor de 
muncă fiscalizate se obțin rezul-
tate concrete!”.

„Restul este doar politica austeri-
tății mioape și a demagogiei politice 
specifice guvernării 2010 — 2012 și 
reprezentate azi de “flămânzii” de 
la PNL/PDL! It's about economy — 
peneliștilor și pedeliștilor!”, conchide 
premierul.

Încasările pe primele 7 luni arată diferența între gândirea 
economică a USL și miopia austerității a PNL/PDL

Foto: www.cotidianul.ro

Sunt două tendințe în PSD în privința Codului 
fiscal: una rigidă și una de deschidere
Prim-vicepreședintele PNL, Cătă-

lin Predoiu, a declarat că în PSD a 
observat două linii de gândire refe-
ritoare la discuțiile despre Codul 
Fiscal, o poziție inflexibilă și rigidă 
în jurul premierului Victor Ponta și 
o deschidere în discursul președinte-
lui interimar al acestui partid, Liviu 
Dragnea.

„Deocamdată nu am avut niciun 
contact de la Guvern în privința con-
sultărilor pe care le-am propus, dar 
termenul este încă în curs, noi am 
indicat un termen rezonabil, 17 august, 
nu pentru că ar fi perioadă de vacanță, 
noi nu suntem în vacanță, ci pentru 
că e un timp rezonabil ca Guvernul 
să-și refacă aceste calcule, să vină 
să demonstreze la masa acestor dis-
cuții politice, că se poate așa. Am 
observat două tendințe, două linii 
de gândire la PSD: pe de o parte, 
grupul din jurul premierului Ponta 

menține aceeași poziție inflexibilă și 
rigidă, doamna Plumb, domnul Ponta, 
domnul Teodorovici, dar am obser-
vat în același timp o deschidere în 
discursul domnului președinte inte-
rimar Liviu Dragnea și eu sper că 
până la urmă va prevala rațiunea, 
și nu ambiția copilărească, perso-
nală. Nu e vorba de o jucărie care 
trebuie să rămână așa cum a dese-
nat-o Guvernul Ponta, aici e vorba 
de un instrument important pe care 
trebuie să-l convenim cu toții”, a 
afirmat Predoiu la TVR, preluat de 
AGERPRES.

Despre clasa politică din România, 
Predoiu a declarat că are încredere 
că s-a maturizat într-o măsură consi-
derabilă iar declarațiile lui Kelemen 
Hunor, ale lui Gabriel Oprea și ale 
lui Liviu Dragnea i-au arătat „că s-a 
înțeles problema și că mediul politic 
nu va sabota economia națională”.

Predoiu a menționat că liberalii con-
sideră că nu este suficientă adoptarea 

Codului fiscal fără reformele nece-
sare ca economia să crească susținut 
și că asta va promova PNL la discu-
țiile cu celelalte partide.

„Una este politica de relaxare fis-
cală, și alta este măsura de reformă, 
de acompaniere a acestei politici. 
Noi am vorbit de ambele ramuri 
ale acestei reforme, nu am vorbit 
doar de relaxare fiscală, am vorbit 
și de politici de reformă: companii 
de stat, administrație, îmbunătăți-
rea colectării. La aceste negocieri 
este important ca Guvernul să vină 
cu cifrele reale și să arate dacă este 
sustenabil sau nu. O serie de actori 
instituționali au indicat faptul că 
nu este sustenabil Codul Fiscal, că 
nu s-au făcut reformele necesare. 
Lipsa acestor reforme pun în peri-
col efectele pozitive ale codului”, a 
mai menționat Predoiu, informează 
AGERPRES.

Foto: www.rfi.ro
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Comisia Europeană a închis, în 
data de 15 iulie, procedura deschisă 
împotriva României pentru cerceta-
rea neregulilor în cazul deconturilor 
de TVA, se arată într-un comunicat al 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală (ANAF), transmis AGERPRES.

„Vă informăm că la data de 15 iulie 
2015, Comisia Europeană (CE) a decis 
închiderea procedurii de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor cu pri-
vire la practica administrativă de 
a nu soluționa un număr important 
de deconturi de TVA într-un termen 
rezonabil (Cauza 2009/4312)”, se 
menționează în comunicat.

Președintele ANAF, Gelu Ștefan 
Diaconu, susține că anunțul Comi-
siei Europene confirmă eforturile 
depuse în cadrul reformei ANAF în 
ceea ce privește întărirea capacității 
administrative. „Însă, vreau să sub-
liniez un aspect foarte important: 
acesta este doar un prim pas în atin-
gerea obiectivului nostru de a reduce 
drastic perioada de rambursare a 
TVA. După ce am redus termenele 
medii de soluționare a deconturilor 
de TVA cu opțiune de rambursare 
de la 180 la circa 60 de zile, următo-
rul nostru obiectiv este de a ajunge 
să rambursăm TVA în maximum 15 

zile. Noi suntem pregătiți din punct 
de vedere administrativ, însă acest 
lucru poate fi realizat doar cu condi-
ția ca Ministerul Finanțelor Publice și 

Curtea de Conturi să modifice cadrul 
legislativ actual”, a precizat Diaconu.

Comisia Europeană (CE) a solicitat 
în mod oficial României, la data de 26 
septembrie 2013, să își modifice prac-
ticile administrative de rambursare 
a TVA și respectiv tratamentul fiscal 
discriminatoriu aplicat veniturilor 
provenite din muncă ale nereziden-
ților, informează AGERPRES.

În ceea ce privește rambursarea 
TVA, în comunicatul CE se nota, la 
data respectivă, că aproape toate 
cererile de rambursare a TVA sunt 
sistematic soluționate cu întârzieri 
nerezonabile, durând uneori peste 

180 de zile. Executivul comunitar 
sublinia, în 2013, că această prac-
tică nu este conformă cu normele 
UE în materie de TVA, care prevăd 
că taxa ar trebui să fie rambursată 
cu rapiditate, neducând la crearea 
unei poveri administrative pentru 
contribuabili.

Chiar și în cazul în care statele 
membre dispun de o anumită marjă 
de manevră pentru a stabili condi-
țiile de rambursare, contribuabilii 
români suportă povara TVA pentru 
o perioadă de timp prea îndelungată, 
ca urmare a întârzierilor curente, mai 
informează AGERPRES.

R aportul preliminar despre piața 
lemnului, realizat de Consi-
liul Concurenței a arătat că, 

Romsilva desfășoară atât activități 
de administrator, cât și de agent eco-
nomic, ceea ce îi oferă avantaje de 
natură concurențială în raport cu cei-
lalți concurenți, astfel, rezultând că, 
regia de stat trebuie să separe cele 
două activități.

„Raportul preliminar pe piața 
lemnului arată că RNP — Romsilva 
desfășoară atât activități de admi-
nistrator, cât și de agent economic, 
ceea ce îi oferă avantaje de natură 
concurențială în raport cu ceilalți 
concurenți. Astfel, conform legisla-
ției în domeniu, RNP — Romsilva, 
regie autonomă care funcționează 
sub autoritatea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, administrează 
fondul forestier proprietate publică 
a statului”, se arată într-un comuni-
cat al Consiliului Concurenței, citat 
de adevărul.ro.

Potrivit legislației privind vânza-
rea masei lemnoase care se recoltează 
anual din fondul forestier al statului, 

Romsilva poate achiziționa lemn 
fasonat și lemn prelucrat (cherestea, 
prefabricate etc.) din fondul forestier 
pe care îl administrează, fără licita-
ție sau concurs de oferte. După ce își 
reține necesarul de consum, Rom-
silva valorifică prin licitație masa 
lemnoasă rămasă.

„Consiliul Concurenței atrage aten-
ția că, în aceste condiții, Romsilva 
trebuie să separe cele două activități 
de administrator și operator pe piață. 
În plus, în cazul în care comerciali-
zează masă lemnoasă este necesară 
o procedură competitivă de piață 
(licitație/concurs de oferte). De ase-
menea, legislația actuală permite 
organizarea de licitații cu strigare 
și în situația în care există un sin-
gur participant la licitație, situații 
în care nu se manifestă concurența”, 
se precizează în comunicat.

Analiza informațiilor furnizate de 
40 direcții silvice județene a arătat 
că licitațiile cu un singur participant 
dețin o pondere foarte mare din tota-
lul licitațiilor organizate în perioada 
2011-2014. De exemplu, în județele 

Dolj, Galați, și Giurgiu, procentul 
licitațiilor cu un singur participant 
depășește 80% din numărul total de 
licitații. Un număr mare de licita-
ții cu un singur participant, peste 
60% din total, s-a înregistrat și în 
cazul direcțiilor silvice din județele 
Călărași, Sălaj, Tulcea, Maramureș, 
Satu Mare, Olt și Ialomița, infor-
mează sursa citată.

O treime din licitaţii au 
avut un singur participant
40 de direcții silvice au organizat, 

în perioada 2011-2014, un număr de 
46.756 licitații (fără județul Suceava), 
și la aproape 35% s-a prezentat un 
singur participant.

Sunt atestate 5.216 firme, la nivel 
național, având ca obiect de activi-
tate exploatarea forestieră. Un număr 
restrâns, respectiv 13 firme, se află în 
județul Teleorman, iar cele mai multe, 
563, sunt în județul Suceava, ates-
tarea fiind valabilă la nivel național. 
Astfel, oricare din cele 5.216 companii, 
atestate pentru activități de exploa-
tare forestieră, își poate desfășura 

activitatea în oricare regiune a țării. 
Consiliul Concurenței consideră, în 
aceste condiții, că nu este normală 
existența unui număr atât de mare 
de licitații cu un singur participant 
și recomandă o mai bună valorifi-
care a masei lemnoase prin evitarea 
situațiilor de acest fel.

Avem nevoie de 
cadastru forestier
Raportului preliminar pe piața 

lemnului face o altă recomandare, 
aceea de întocmire a unui cadastru 
forestier. Datele furnizate de Insti-
tutul Național de Statistică indică o 
creștere continuă a suprafeței fon-
dului forestier după 1990, aceasta 
se datorează, în principal, unor rea-
menajări de pășuni și introducerii 
în fondul forestier a altor suprafețe. 
Tot acest raport arată că, aparenta 
creștere a suprafeței împădurite în 
România, între 1990 și 2014, a fost 
în mare măsură rezultatul schimbării 
metodologiei de evaluare a supra-
feței acoperite de pădure, conform 
adevărul.ro.

ECONOMIE

Comisia Europeană a închis procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor de soluționare a deconturilor de TVA

Romsilva trebuie să separe activitatea de administrator 
al pădurilor statului și cea de agent economic

Luna iunie, 
excelentă 
pentru lucrări 
de construcții

În luna iunie 2015, volu-
mul lucrărilor de construcţii 
a crescut, faţă de luna prece-
dentă, atât ca serie brută, cât 
și ca serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare 
și de sezonalitate, cu 21,9%, 
respectiv cu 3,5%, a comunicat 
Statistica.

Volumul lucrărilor de con-
strucţii a crescut, faţă de luna 
corespunzătoare a anului pre-
cedent, atât ca serie brută, cât 
și ca serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare 
și de sezonalitate, cu 13,0%, 
respectiv cu 13,5%, mai scrie 
în comunicat, citat de www.
evz.ro.

Au avut loc creșteri la 
construcţiile inginerești pe 
obiecte de construcţii și la clă-
dirile nerezidenţiale cu 30,3%, 
respectiv cu 22,4%. Românii 
și-au construit însă mai puține 
case în a șasea lună a anului, 
numărul clădirilor rezidenţiale 
scăzând cu 7,9%.

În semestrul I al anului 2015, 
volumul lucrărilor de construc-
ţii a crescut faţă de semestrul 
I 2014, atât ca serie brută, cât 
și ca serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare 
și de sezonalitate cu 10,3%, 
respectiv cu 10,9%, conform 
sursei citate.

Volumul lucrărilor de 
construcţii, pe obiecte de con-
strucţii, a crescut în prima 
jumătate a anului, astfel, clă-
dirile nerezidenţiale cu 13,5%, 
construcţiile inginerești cu 
10,1% și la clădirile rezidenţi-
ale cu 4,9%.

Foto: cetățeanul.net

Foto: www.agro-tv.ro
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Phenianul califică drept “declarație de război” 
exercițiul militar comun dintre Coreea de Sud și SUA

Rusia distruge cu buldozerul alimentele europene, 
dar caviarul și alte produse de lux fac excepție

Coreea de Nord a calificat drept 
“declarație de război” apropiatele exer-
ciții militare comune prevăzute între 
Coreea de Sud și SUA, amenințând în 
același timp Seulul și Washingtonul 
cu represalii dacă aceste operațiuni 
nu sunt anulate.

“Astfel de exerciții comune nu sunt 
nimic altceva decât o declarație de răz-
boi”, a afirmat, potrivit AFP preluat de 
AGERPRES, Comisia nord-coreeană 
pentru reunificare pașnică a Coreii, 
care se ocupă de probleme interco-
reene. “Sunt exerciții în vederea unui 
război nuclear surpriză” împotriva 
Coreii de Nord, a adăugat Comisia.

În același timp, Ministerul nord-co-
reean de Externe a cerut ca exercițiile 
să fie imediat anulate, avertizând că 
Washingtonul va fi responsabil de 
“toate consecințele”, mai informează 

sursa citată. Coreea de Nord va lua 
“toate măsurile necesare” în fața 
“provocărilor nucleare” americane, 

a declarat un purtător de cuvânt al 
ministerului menționat, citat de agen-
ția oficială KCNA.

Așa cum a mai făcut-o și în trecut, 
Comisia nord-coreeană pentru reuni-
ficare pașnică a amenințat că sediile 

“agresiunii și provocării” americane 
și sud-coreene, și anume Casa Albă și 
Casa Albastră (președinția din Seul), 
se găsesc în raza armelor nord-co-
reene “de înaltă precizie”.

Din partea Americii, au venit decla-
rații că aceste exerciții comune anuale 
americano-sud-coreene, denumite 

“Ulchi Freedom”, vor începe luni și 
sunt programate să dureze două săp-
tămâni, fiind mobilizați zeci de mii 
de soldați pentru această operațiune, 
prezentată de Washington și Seul ca 
având caracter pur defensiv. În ace-
lași timp, Phenianul consideră, însă 
aceste exerciții ca fiind o repetiție 
generală pentru o invazie a terito-
riului său.

Portavionul 
nuclear rusesc 
depășește 
navele franceze

Rusia elaborează 
proiectul unui 
nou portavion 

care să fie dotat cu un modul 
energetic nuclear și care să 
depășească navele franceze 
Mistral, potrivit agenției de 
presă RIA Novosti, care citează 
International Business Times 
și declarația secretarului de 
presă al Corporației pentru 
Construcții Navale, informează 
Unian, preluat AGERPRES.

Încă înainte de rezilierea 
contractului cu Franța, Rusia 
și-a făcut publice planurile 
privind construcția de nave 
militare proprii, care ar depăși, 
în ceea ce privește caracteristi-
cile lor, navele franceze Mistral, 
informează sursa citată.

Proiectul viitorului porta-
vion rus se află în stadiul de 
elaborare, potrivit secretarului 
de presă al Corporației pentru 
Construcții Navale.

Serghei Vlasov, directorul 
general al biroului de pro-
iectare Nevski, care se ocupă 
de proiectarea portavioane-
lor, este de părere că proiectul 
navei militare poate fi realizat 
în două variante.

Cea mai bună dintre ele 
presupune dotarea cu un 
modul energetic nuclear, ceea 
ce i-ar permite navei să pri-
mească la bord aproape 70 de 
aparate de zbor. Fără dota-
rea navei cu un modul nuclear, 
portavionul ar putea duce 
doar 55 de aparate de zbor.

După cum conchide Inter-
national Business Times, 
construcția de noi nave mili-
tare va putea fi finalizată nu 
mai devreme de anul 2030, a 
mai informat sursa citată, con-
form AGERPRES.

Foto: www.romanialibera.ro

Embargoul impus de Rusia pro-
duselor agroalimentare europene 
scutește produsele de lux, precum 
caviarul, iar comerțul cu astfel de pro-
duse prosperă, se arată într-un articol 
publicat de AFP, preluat AGERPRES.

Guvernul de la Moscova a impus 
anul trecut în luna august un embargou 
ca represalii la sancțiunile adoptate 
împotriva Rusiei pentru acțiunile ei 
destabilizatoare în Ucraina. Embargoul 
vizează majoritatea produselor agro-
alimentare importate din țările ce au 
subscris acestor sancțiuni, respectiv 
statele membre ale UE, SUA, Austra-
lia, Canada, Norvegia, alte cinci țări 
din afara blocului comunitar fiind 
adăugate pe această listă.

Însă în timp ce în Rusia buldoze-
rele striveau în fața camerelor de luat 
vederi tone de pește, carne, brânză 

și tomate bănuite că au fost aduse 
ocolind embargoul, societatea itali-
ană Agroittica anunța că anul trecut 
a vândut pe piața rusă patru tone de 
caviar “de cea mai bună calitate” și 
estimează că anul acesta cantitatea 
va crește la valoarea de cinci tone.

„Rusia este în mod tradițional 
prima noastră piață la export. Iarna 
trecută vânzările noastre au scăzut 
ușor din cauza devalorizării rublei. 
Dar a fost vorba doar despre o pro-
blemă legată de puterea de cumpărare, 
nu un efect al sancțiunilor”, precizează 
Stefano Bottoli, directorul comercial 
al respectivei companii italiene care 
este primul producător mondial de 
caviar, comercializând anual între 
25 și 30 de tone din acest produs, 
cantitate ce reprezintă aproximativ 
o cincime din producția mondială.

„Rușilor le plac sortimentele de 
caviar foarte puternice sau foarte 
delicate, iar noi le vindem mai ales 
pe cele delicate, respectiv caviarul 
de sturion alb, care este de cea mai 
bună calitate și are prețul cel mai 
ridicat”, acesta fiind servit în special 

în restaurantele selecte, explică Bot-
toli în continuare.

„În schimb, nu le mai vindem pește 
precum somon sau sturion afumat”, 
produse supuse embargoului, adaugă 
sursa citată.

Pe lângă caviar, și alte produse 
incluse în categoria celor “de lux” sunt 
exceptate de la embargou. Este, de 
exemplu, cazul jambonului uscat ita-
lienesc “prosciutto”, al vinurilor alese 
și alcoolului scump.

Cât despre alimentele obișnuite 
confiscate în urma încălcării embar-
goului, după episodul strivirii lor cu 
buldozerele, peste 280.000 de ruși 
au semnat o petiție on-line prin care 
cer ca acestea să nu mai fie distruse, 
ci oferite celor nevoiași ori “foștilor 
combatanți”, informează AGERPRES 
prin sursa citată.

Foto: deschide.md
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La Salina de Turda: Un parque de 
atracciones a 80 metros bajo tierra

La mina de sal de Turda tiene un depósito 
de sal gema (aquella que procede de extrac-
ción minera) de más de 13 millones de años, 
un espesor medio de 250 metros (en algunos 
lugares llega a 1.200 metros) y pesa más de 
38.000 millones de toneladas. La sal minera 
se inició desde los tiempos de los romanos. 
A principios del siglo XVIII, las minas de sal 
Turda eran las minas de sal más importantes 
de Transilvania pero, desde 1992, se ha con-
vertido en un conocido lugar turístico.

Por otra parte, la temperatura en la mina de 
sal es de entre 10 y 20°C durante todo el año, 
hay una humedad de 75-80% y una concen-
tración óptima de pequeñas partículas de sal 
en el aire. Todo esto hace que en su interior 
haya un microclima favorable para el tratami-
ento de las enfermedades respiratorias como 
el asma o la bronquitis crónica.

La entrada a las minas parece un OVNI que 
se ha posado en el valle. Primero se puede 
hacer una visita guiada a través de los distin-
tos pasadizos recubiertos de sal para visitar 
la parte antigua de la mina. Para facilitar la 
exploración de sal, se construyó entre 1853 y 
1870 una galería horizontal de 917 metros de 
largo que llevaría la sal a la superficie. Aunque 

la minería en Turda se detuvo en 1932, el lugar 
se utilizó durante la Segunda Guerra Mun-
dial como un refugio antiaéreo. Un detalle a 
destacar es que entre 1948 y 1992 los primeros 
526 metros de la galería de transporte se uti-
lizaban como almacén para guardar el queso.

Su construcción se hizo a base de rudimen-
tarias técnicas. Las minas se iluminaban con 
velas y lámparas de sebo y no usaron explosi-
vos ni equipos mecánicos: las rayas paralelas 
en las paredes hechas por los martillos son 
el vivo testimonio del trabajo agotador de 
esos hombres anónimos que estuvieron aquí 
durante siglos.

Después de 1922 una parte de la mina (la 
llamada Rudolf) se transformó en una sala de tra-
tamiento subterráneo. Actualmente encontramos 
aquí instalaciones de tratamiento médico para 
grupos de 50 a 60 personas. Un tratamiento 
de aire salado exige una dedicación de por lo 
menos 30 minutos al día durante una o dos 
semanas, pero hay médicos que recetan estan-
cias de hasta cuatro horas diarias y más vale 
tener algo con que entretenerse durante ese 
rato. Por eso los visitantes tienen un gimna-
sio y una sala donde se puede ver la televisión 
o acceder a Internet.

En 2008 la mina entró en un profundo pro-
ceso de transformación, convirtiéndose en 
una atracción turística. En los seis millones 
de euros que fueron invertidos en la moderni-
zación también se incluyen las cantidades de 
dinero necesarias para construir y traer dos 
ascensores especiales de España: es muy impac-
tante bajar por el ascensor panorámico para 
hacerse una idea de las enormes dimensio-
nes del lugar. Los turistas pueden pasar su 
tiempo en un ambiente relajado y tranquilo, 
tomar un descanso o practicar deportes para 
los que hay zonas especialmente designadas.

Hay un parque infantil, pistas de bolos, un 
campo de fútbol con césped sintético, mini-
golf, pistas de bádminton, billar, mesas de ping 
pong y hasta una noria. También han tallado 
en la sal un anfiteatro que cuenta con 180 asi-
entos calentados eléctricamente, un invento 
magnífico. Aquí se realizan conferencias, con-
ciertos y diversos shows. Aún más abajo hay 
un lago con una isla de sal en medio donde 
se puede navegar con pequeños botes. Desde 
luego, el proyecto de reforma de las minas de 
Turda ha transformado el lugar en un parque 
subterráneo único en su género y en una visita 
realmente curiosa.

En el corazón de Transilvania hay un lugar que supera todas las expectativas: 
la Salina de Turda. Si Drácula veranea en algún sitio, sin duda tiene que ser éste.
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Tres profesionales en tecnología de la infor-
mación de Cluj, Rumania, Vlad Iuhas, Radu 
Iuhas y Sebastian Presecan, dejaron el mundo 
boca abierta después de haber presentado el 
proyecto en un escenario en Nueva York. Ellos 
han encontrado una solución que puede conec-
tar a internet a los 4 millones de personas que 
aún no tienen acceso a esta tecnología. Sus 
ideas tomaron por sorpresa a los de Google 
y Facebook, que querían lo mismo, pero no 
pensaron en esta solución novedosa. Es una 
solución tecnológica que puede conectar a los 
cuatro mil millones de personas que no tienen 
conexiones a internet en la red www utilizando 
el sonido en lugar al tráfico de datos.

„Quiero que penséis en los 4 mil millones de 
personas que no tienen acceso a la tecnología 

que vosotros utilizáis. No pueden acceder a 
Facebook o Twitter o cualquier otra aplica-
ción que podría mejorar sus vidas. Eso es 
porque no están conectados a internet. En 
2015, la mayoría de personas, dos tercios de 
la población, no tiene acceso a internet. Esto 
sucede por dos razones principales: la defici-
ente infraestructura y los altos costes”, dijo Vlad 
Iuhas. Representantes de Facebook y Google, 
presentes en la conferencia, fueron sorpren-
didos por la novedosa idea de los rumanos y 
eso porque ellos llevan años buscando una 
solución para las mismas necesidades.

Pangea Communications convierte los datos 
de un sitio web en ondas sonoras que se trans-
fieren a través de una corta llamada al teléfono 
móvil. La aplicación hace que el teléfono pueda 

demodular estas ondas y reconstruirlas para 
hacer la información accesible a través de la 
visualización en la pantalla. Vlad Iuhas también 
dijo que, por ejemplo, África, un continente 
con más de mil millones de personas, tiene 
un alcance de sólo el 8% del tráfico de datos.

Además, según él, los costes son tan altos que 
muy pocas personas pueden permitirse el lujo 
de tener acceso a Internet. „Somos diferentes. 
Hemos creado una tecnología que permite a 
las aplicaciones que funcionen sin tráfico de 
datos, sin conexión a internet. Utilizamos la 
infraestructura existente de los operadores de 
telefonía local para emitir contenido a cualqu-
ier teléfono móvil a través del canal de voz. 
Nuestra solución se puede implementar ahora y 
no requiere inversión en infraestructura”, dijo 

Vlad Iuhas. Serkan Piantino, el jefe de Inves-
tigación en Ingeniería e Inteligencia Artificial 
de Facebook, pregunto a los tres profesiona-
les en TI como harán frente al hecho de que 
mucha gente no sabe porque necesita internet.

„Es la principal razón por la que los ope-
radores quieren trabajar con nosotros. Al 
principio pensé que era para convencer a la 
gente a comprar bonos con más minutos, pero 
nos explicaron que, a través de nosotros, pue-
den hacer más ofertas atractivas con tráfico 
de datos. Así que, si tienen acceso a las redes 
sociales, al correo electrónico o a las noti-
cias, se darán cuenta de la importancia del 
internet y harán sacrificios para comprar un 
bono”, explicaron los tres profesionales en TI 
de Transilvania.

H asta ahora en la enseñanza siempre se 
había aplicado la regla de un idioma 
por asignatura. Dicho de otro modo, 

que en zonas bilingües la mezcla no era posi-
tiva para enseñar. Ahora, un estudio realizado 
por el centro internacional “Basque Center On 
Cognition, Brain and Language” (BCBL) en 
colaboración con la Universidad de Bangor 
(Reino Unido) muestra que combinar idiomas 
en la enseñanza de una misma asignatura en 
la escuela no dificulta el aprendizaje.

Habitualmente los centros de enseñanza 
de casi todo el mundo donde coexiste más de 
una lengua suelen impartir cada asignatura en 
un solo idioma y se evita mezclar ambos. Esta 
norma, conocida en inglés como “one subject, 
one language” (una asignatura, una lengua), 
establece que para un correcto aprendizaje cada 
materia se debe impartir en un solo idioma.

El estudio ha demostrado que aprender nue-
vos conceptos en una sola lengua no conlleva 
ninguna ventaja frente a hacerlo en un contexto 

bilingüe real, ya que quienes los aprenden en 
dos lenguas los adquieren exactamente igual. 
Para poder demostrar esto, el doctor Duña-
beitia, en colaboración con los investigadores 
Eneko Antón del BCBL y el doctor Guillaume 
Thierry, de la universidad de Bangor, reali-
zaron dos experimentos incluidos en el estudio.

El primero de ellos se llevó a cabo con 50 
adultos bilingües, con una competencia similar 
en dos lenguas, en este caso euskera y cas-
tellano. El segundo se realizó con 50 niños 
bilingües en edad escolar y el experimento 
era el mismo para los dos grupos. Se buscaba 
descubrir si había alguna diferencia respecto 
a los adultos derivada de la edad y el contexto 
de los sujetos estudiados, con el fin de poder 
generalizar los resultados al ámbito escolar.

Se les presentó un test de aprendizaje de 
conceptos en el que primero se les mostraba 
una serie de objetos desconocidos asocia-
dos a dos definiciones cada uno, y más tarde 
debían enlazar las definiciones con los objetos 

correspondientes. Además, todos los partici-
pantes tuvieron que completar diferentes tareas 
de memoria para investigar cómo se habían 
adquirido los conceptos.

Los participantes se dividieron en dos grupos. 
A uno de ellos se le mostraron definiciones que 
combinaban frases en las dos lenguas, mientras 
que al otro grupo se le ofrecieron definicio-
nes en una sola lengua. Los dos experimentos 
tuvieron un resultado muy parecido, tanto los 
que lo hicieron en un idioma, como los que lo 
hicieron en dos. Se descubrió que los tiempos 
de reacción y las tasas de error eran similares 
en ambos, independientemente de si la expli-
cación de cada concepto había sido puramente 
monolingüe o bilingüe.

„Este estudio demuestra que acercar la rea-
lidad lingüística de la escuela a la que impera 
en la sociedad no tiene un impacto negativo 
en el resultado de los procesos educativos y 
en cambio sí favorece un bilingüismo más 
real. A la luz de estos resultados, parece que 
la regla de un idioma por asignatura es un 
hábito que no cuenta con base científica alguna 
y este estudio supone un nuevo ejemplo de 
cómo la neurociencia cognitiva puede con-
tribuir a mejorar los procesos educativos”, 
señala Duñabeitia.

Después de este estudio, los investigado-
res van a intentar generalizar estos resultados 
en las sociedades y ambientes donde el bilin-
güismo no es equilibrado y a colegios donde 
se usa como lengua vehicular pero no se habla 
habitualmente en la comunidad.

Esta investigación ya se encuentra en una 
segunda fase por la que se estudiará cómo 
reacciona el cerebro de los sujetos que toman 
parte del aprendizaje multilingüe, cómo se con-
solida lo aprendido en cada caso y, una vez 
que se han descartado los perjuicios deriva-
dos de aprender conceptos en dos lenguas, se 
estudiará si esto proporciona alguna ventaja 
a medio y largo plazo.

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, condecorará a los agentes 
de la Policía rumana y de la Policía 
Nacional que participaron, el pasado 
13 de agosto, en la detención del pre-
sunto autor de las muertes de Laura del 
Hoyo y de Marina Okarynska, en la loca-
lidad rumana de Lugoj, en la provincia 
de Timisoara, tras una amplia perse-
cución policial, ha informado Interior a 
través de un comunicado.

Con la entrega de estas condecora-
ciones, el Ministerio del Interior quiere 
reconocer el extraordinario trabajo y la 
ágil intervención policial de ambos cuer-
pos que condujo a la rápida detención 
de Sergio Morate, presunto asesino de 
las dos jóvenes de Cuenca.

El arresto de Sergio Morate se pro-
dujo el pasado jueves, 14 de agosto, a 
las 18:30 hora española, en una vivienda 
en la localidad rumana de Lugoj, en 
la región de Timisoara. El detenido no 
opuso resistencia cuando la Policía 
rumana procedió a su captura.

Mezclar idiomas en la enseñanza de una 
misma asignatura no dificulta el aprendizaje

El ministro 
del Interior 
condecorará a los 
policías rumanos

¡Google vencido por la inteligencia rumana! 
Conexión gratuita a internet a través del sonido
En la conferencia TechCrunch Disrupt en Nueva York tres chicos rumanos 

subieron al escenario y presentaron su proyecto llamado Pangea Comunicaciones

ESPAÑOL
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Dinamo n-a avut nicio problemă în 
meciul jucat, acasă, cu FC Voluntari, în 
etapa a 6-a a campionatului intern. “Câi-
nii” s-au impus cu scorul de 3-0, datorită 
golurilor lui Steliano Filip (33), Cosmin 
Matei (55) și Dorin Rotariu (63), și au 
urcat pe prima poziție a ierarhiei. Echipa 
lui Mircea Rednic a adunat 12 puncte și 
este urmată de Astra Giurgiu (11) și FC 
Viitorul (10), informează www.evz.ro.

„Vreau altceva, vreau agresivitate, 
vreau pressing. Am arătat mai bine în 
repriza a doua. Mă bucură că am câști-
gat și e foarte bine că n-am luat gol. Încă 
mai avem probleme în atac, pentru că nu 
alegem soluţia cea mai simplă. Am încre-
dere în jucătorii mei, chiar dacă mulţi 
spuneau că sunt mediocri sau lipsiţi de 
valoare. Este un răspuns bun al băieţilor, 
chiar dacă e abia etapa a șasea. Suntem în 
grafic, mai ales dacă ţinem cont de schim-
bările făcute la echipă”, a spus Mircea 
Rednic, antrenorul dinamovist, la Dolce 
Sport, preluat www.evz.ro.

SPORT

LIGA I. Dinamo–
FC Voluntari, 
scor de 3-0

Special Olympics România, un exemplu 
de voință pentru sportul românesc

Conform informațiilor 
furnizate pe site-ul Ministe-
rului Tineretului și Sportului, 
o delegație de sportivi Special 
Olympics România, au repre-
zentat țara noastră la Jocurile 
Mondiale de Vară Special Olym-
pics de la Los Angeles (SUA), 
desfășurate în perioada 25 iulie 

– 2 august 2015.
Jocurile Mondiale de Vară 

Special Olympics reprezintă 
cel mai mare eveniment spor-
tiv și umanitar din lume din 
acest an, fiind organizate după 
modelul Jocurilor Olimpice, 
de la care sportivii noștri s-au 
întors acasă cu 7 medalii de 
aur, 7 de argint și 7 de bronz.

„Delegația a fost formată 
din 28 de sportivi: 22 având 
dizabilități intelectuale și 6 
sportivi parteneri. În com-
petiții au participat: o echipă de înot–patru 
sportivi din București și Cluj, o echipă de gim-
nastică artistică formată din patru sportivi 
din București, o delegație de bocce–2 sportivi 
din București, o delegație de tenis de masă 
alcătuită din 2 sportivi din Târgu Mureș, un 
lot de atletism format din 4 sportivi din Timi-
șoara și o echipă de fotbal unificat formată 
din 5 sportivi Special Olympics și 5 parteneri 
din București și Ilfov. Fiecare echipă sportivă 
a fost însoțită de antrenor.

Echipa României a fost însoțită la Los Ange-
les de Nadia Comăneci, membru al Boardului 
Special Olympics International, implicată activ 
în organizarea evenimentului.

Palmaresul României la Jocurile Mondi-
ale de Vară Special Olympics este următorul:

7 medalii de aur (Ana Baltag, Bogdan Cle-
niuc, și Alexandru Pasc la înot; Nicoleta Nicolici 
la atletism; Denisa Iliescu la gimnastică);

7 medalii de argint (Mădălina Marin și 
Bogdan Cleniuc la înot; echipa de bocce alcă-
tuită din Ioana Ghițulescu și George Stanciu; 
echipa de ștafetă la atletism, alcătuită din 
Ghizela Ghereben, Nicoleta Nicolici, Adrian 
Moldovan și Laurențiu Munteanu; Georgi-
ana Deancu și Petrică Matei la gimnastică; 
Andras Nagy la tenis de masă);

7 medalii de bronz (Ana Baltag la înot; 
Adrian Moldovan la atletism; Georgiana Deancu, 
Florin Dinu și Petrică Matei la gimnastică; 
echipa de tenis de masă la dublu alcătuită din 
Emese Simo și Andras Nagy)”, informează 
Ministerului Tineretului și Sportului.

La Ceremonia de Deschidere a fost prezentă 
Prima Doamnă Michelle Obama, fiind invi-
tată alături de soțul ei, Președintele Barack 
Obama, ca președinții de onoare ai Jocuri-
lor Mondiale Special Olympics. Ultima oară 
când a participat Special Olympics România 
la Jocurile Mondiale de Vară a fost la Atena în 
2011 și, la fel ca și acum, sportivii noștri s-au 
întors acasă tot cu 21 de medalii: 5 de aur, 9 de 
argint și 7 de bronz la șase discipline sportive.

Deplasarea delegației României la Jocurile 
Mondiale a fost posibilă datorită suportului 
financiar oferit de Ministerul Tineretului și 
Sportului, la care au contribuit și alți spon-
sori financiari.

La nivel mondial, mai mult de 200 de milioane 
de oameni din întreaga lume au o dizabilitate 
intelectuală, constituind astfel cel mai mare 
grup cu dizabilitate.

După cum această dizabilitate nu cunoaște 
granițe, trecând dincolo de rase și etnii, nivel 
de educație, statut social sau economic, putând 
apărea în orice familie, tot așa și sportul poate 
depăși orice obstacol care ține de mentalitate 
sau condiție fizică. În spatele unei victorii stă 
o echipă puternică, unită care se bazează pe o 
bună comunicare între sportiv, antrenor și restul 
echipei dispusă oricând să îi ofere tot sprijinul 
necesar. Prin efortul susținut și un antrena-
ment pe măsură, se poate manifesta o voință 
care trece dincolo de limite, iar încununarea ei 
cu victorii poate reprezenta un exemplu moti-
vațional pentru orice sportiv, stând mărturie 
că în viață imposibilul devine posibil. Felicitări 

sportivilor Special Olympics România, felici-
tări echipei din spatele lor!

Despre Special Olympics România
Fundația Special Olympics din România 

a fost înființată în noiembrie 2003, ca parte 

integrantă a mișcării sportive internaționale. 
Special Olympics contribuie la integrarea soci-
ală a persoanelor cu dizabilități intelectuale, 
încurajând comunicarea prin sport, oferin-
du-le persoanelor cu nevoii speciale șansa de 
a-și descoperi și dezvolta potențialul și calită-
țile sportive prin intermediul programelor de 
pregătire și a evenimentelor competiționale. 
Special Olympics constituie o experiență care 
insuflă energie, sănătate, încredere în sine și 
bucuria de a trăi.

Cine dorește să susțină această fundație 
găsește toate informațiile necesare la adresa: 
www.specialolympics.ro.
Fotografii: Special Olympics România

Ziarul L'Equipe consemnează în ediția 
sa online faptul că Ianis Hagi, fiul fostu-
lui internațional român Gheorghe Hagi, 
a devenit cel mai tânăr căpitan din isto-
ria ligii române de fotbal, numindu-l „un 
demn urmaș pentru “Maradona din Car-
pați””. În vârstă de 16 ani, Ianis Hagi a 
purtat banderola de căpitan o repriză 
din meciul câștigat de echipa sa, Viitorul 
Constanța, contra formației CS Universi-
tatea Craiova (2-1).

„Este un lucru special să porți ban-
derola de căpitan la o vârstă atât de 
fragedă, însă sunt obișnuit”, a explicat 
tânărul jucător, care este și căpitanul 
naționalei României sub-17 ani.

Ianis Hagi, 
un demn 
urmaș pentru 

“Maradona 
din Carpați”

21 de medalii pentru România la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics 
din Los Angeles, un eveniment sportiv organizat după modelul Jocurilor Olimpice

Foto: sportnews.libertatea.ro

Foto: www.ziuanews.ro

Nadia Comăneci, membru al Boardului Special Olympics International, alături de Special Olympics România
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SALON DE MASAJ

Marga
Mehedintu

Paseo de la Estación nº 7 Alcalá de Henares Tel. 633 551 974

MUNCĂ

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. Tel: 642116450.

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

Busco mujer para limpiar oficina y trabajar en 
ella , que tenga experiencia en oficina, carné de 
conducir, ingles, que mantenga limpio el resto de 
la casa, libre de cargas, que pueda viajar, de 35 a 
45 años, persona responsable, formal, que cumpla 
con los requisitos que busco. Ruego leer el anuncio 
antes de llamar. Tel: 677026947.

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.

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.

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa la 
nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 657131211.

DIVERSE

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

IMOBILIARE

Închiriez cameră mică pentru o doamnă, începând 
cu 1 septembrie, în Torrejón de Ardoz, la 7 minute 
de gară, căldura și apa de la comunitate. Preț 100€/
lună. Tel: 912310754 / 642139285.

http://www.romgas.com
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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)


