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ASCULTĂ ZILNIC
ANALIZĂ

În ultima vreme, cifrele record 
de imigranți înregistrate la gra-
nițele țărilor de pe continentul 
european, în special Grecia, Ita-
lia, Germania, au generat o criză 
a imigranților nemaiîntâlnită în 
Europa. Imigranții sunt persoane, 
în majoritate din Africa și Orien-
tul Mijlociu, iar în fața valului 
de imigranți Europa pare nepun-
tincioasă, fiind necesare măsuri 
urgente pentru soluționarea crizei.

O scurtă analiză a stării de fapt, criza imigranților 
din Europa. Posibilele cauze și ce este de făcut?
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Asoc. hispano-română din Córdoba TRAIAN
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ACUM POȚI BENEFICIA DE CONSULTANȚĂ /
ASISTENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITĂ DE

AVOCAT
ROMÂN

  Litigii de muncă și accidente de trafi c
  Dación en pago
  Cazuri de divorț, custodie copii
  Asistenţă juridică în cauze penale
  Recunoaştere şi executare silită de sentinţe

Manuela Puscasu (Avocat înscris în Baroul Madrid)
Calle Doctor Esquerdo nº 23, 1º exterior Derecha, Madrid
Metro Manuel Becerra (liniile 2 şi 6 ). Tel: 686 183 527.

EURES România: 1.376 de locuri de muncă oferite 
de angajatorii din Spațiul Economic European
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2 |  Nr. 152 3 septembrie 2015
www.elrumano.net

facebook.com / PeriodicoRumano 

EL RUMANO EN ESPAÑA
publicaţie bilunară gratuită

www.elrumano.net
marketing@elrumano.net

Produs și editat de
TEIAMEDIA SL

Depósito Legal M –1154 –2015

Dan TÖLGYI

GRAFICĂ & MACHETARE:

Tel: 691 324 599
Tel: 91 877 10 12
marketing@elrumano.net

PUBLICITATE &
MARKETING:

Tel: 691 324 599

DISTRIBUȚIE:

Criza, ce este cu această criză? Dacă 
întrebăm orice om la întâmplare, să 
ne explice, în câteva cuvinte, ce știe el 
despre criză, inevitabil ne va povesti 
despre criza economică sau financiară, 
de ce? Pentru că la nivel mondial, încă 
din 2008, aflăm de peste tot despre 
criza economică și cum a afectat, în 
lanț, activitatea economică a multor 
țări. Poate că, în rândul femeilor, nu 
doar criza economică ar fi amintită, ci 
și criza biliară, care dă destul de multe 
bătăi de cap în căutarea unui remediu.

Cu această mică introducere, pe lângă 
criza economică sau biliară, vom începe 
să trecem în revistă diferite contexte 
în care se vorbește despre criză. Vor-
bim la modul general, fiecare situație 
nu tratează și nu se aplică punctual 
pentru viața cuiva.

Criza de timp, o considerăm cea mai 
des evocată de oamenii care se plâng 

mereu că nu au timp, că au prea multe 
de făcut și niciodată timp îndeajuns, 
că din diverse motive sunt mereu în 
alergături și mereu într-o criză de timp.

Criza existențială, se referă la o 
perioadă de timp din viața omului în 
care acesta se simte fără direcție, nu își 
găsește un rost, o cauză pentru care să 
lupte, se simte demotivat, înfrânt de 
destin, de viață sau pur și simplu nu 
reușește să învingă vreo depresie de 
care nu are habar că îl chinuie.

Criza de conștiință sau criza morală, 
se referă la acea etapă din viața omului 
în care se simte la răscruce de drumuri, 
în sensul că, într-un fel îi dictează un 
anume principiu de viață, iar condiția 
familială sau cea profesională sau alta, 
de altă natură, îl obligă să acționeze 
total în opozițe cu acel principiu de 
viață. Această luptă interioară implică 
încălcarea principiului de viață sau a 

unui angajament luat în raport cu 
cineva sau ceva.

Această criză se adaptează la orice 
situație din viața de zi cu zi, de la nivel 
individual, de grup, la nivelul unei țări 
sau chiar continent. Un exemplu îl putem 
lua din prezent, când, în Europa, auzim 
acum despre criza imigranților și nece-
sitatea luării unor măsuri urgente.

Despre măsurile urgente care sunt 
necesare pentru întâmpinarea unei crize, 
vorbim în prezentarea următoare:

Faza unu – este nevoie ca o situație 
neplăcută să fie bine analizată și să se 
identifice dacă reprezintă sau nu o criză.

Faza doi – este nevoie ca, după iden-
tificarea unei crize, să ne oferim răgaz 
să o acceptăm, să ne acceptăm condi-
ția de om care poate să treacă uneori 
în viață și prin situații neplăcute și 
de luptă interioară. Cel mai greu în 
această fază este să acceptăm că și noi 

putem greși, că putem avea slăbiciuni 
și că nu suntem perfecți.

Faza trei – este acea fază care, în 
fața unei situații de criză, scoate ce 
este cel mai bun din noi. Ne testează 
adaptarea, puterea de sacrificiu, crea-
tivitatea în găsirea unor soluții și tăria 
de caracter pentru a le implementa pe 
acele soluții găsite, uneori imposibil 
de acceptat.

Faza patru – este acea etapă în care 
identificăm că soluțiile găsite au avut 
efect și criza trecând, intrăm într-o 
perioadă de refacere a forțelor și tre-
cem în revistă pierderile suferite sau 
lecțiile învățate despre viață și noi.

Cu acest mic ghid de întâmpinare 
a unei crize sperăm să venim în aju-
torul multora care se pot afla acum 
într-un impas. Întrebarea care decurge 
în continuare este: tu te afli acum în 
fața unei crize?

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

Despre criză și felurile ei de manifestare. Un mic 
ghid pentru a combate criza, de orice natură ar fi

OPINIE
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Comunitatea românescă din Anda-
luzia poate căuta și găsi, în același 
timp, sprijin, consiliere și soluții de 
la Asociația hispano-română din Cór-
doba TRAIAN pentru o diversitate 
de probleme apărute în viața de zi 
cu zi, de natură socială, profesională, 
culturală, dar și de altă natură, în 
funcție de caz. În continuare, vom 
prezenta în detaliu această asociație, 
cu o trecere în revistă a istoricului ei 
de la înființare, obiectivul principal, 
activitățile și proiectele atât desfă-
șurate, cât și cele în lucru.

Avându-l ca Președinte pe domnul 
Gheorghe Stan, din informațiile refe-
ritoare la asociație aflăm următoarele:

Asociația hispano-română din 
Córdoba TRAIAN a fost înființată la 
sfârșitul anului 2006, cu obiectivul 
principal de a lucra pentru promova-
rea multiculturalismului, conservarea 
și transmiterea culturii române către 
cetățenii din Córdoba (spanioli, români 
și de alte naționalități), promovarea 
înfrățirii între orașele din România 
și cele din Spania etc.

Dacă în primii ani ai asociației 
s-a lucrat pe linie culturală, din 2012 
activitatea noastră s-a schimbat, văzân-
du-se necesitatea de a adopta o linie 
de muncă mai socială și pentru acest 
lucru în 2014 s-a schimbat statutul 
asociației.

Principalele direcții de acțiune 
promovate sunt: socială (recepție 
inițială, locuință, asistență juridică, 
ocuparea forței de muncă, educație, 
tineret, sănătate) și culturală.

În anul 2014, am avut ca benefici-
ari direcți mai mult de 405 persoane, 
majoritatea de naționalitate română.

În mai 2015, Primaria Córdoba a 
acordat asociației un spațiu pentru 
a servi ca sediu social.

Tipul de informații oferite celor 
care apelează la serviciile asociației:

- orientare în muncă (informația 
cea mai solicitată): burse ale locurilor 
de muncă, cererea de locuri de muncă, 
ajutoare șomaj, șomaj, permise de 
muncă, permisele de rezidență, tipuri 
de contracte, elaborare de Curricu-
lum Vitae (CV);

- orientare socială: ajutoare sociale, 
salariul social, declarația financiară, 
resursele sociale în provincia Cór-
doba și alte provincii, procedurile 
și informațiile despre transportarea 
în România a românilor decedați în 
Córdoba etc.;

- alte informații: asupra proceduri-
lor și costurilor actelor obținute de la 
Consulatul României din Sevilla, de la 
Registrul Civil din Córdoba, traducerea 
de documente, cumpărarea de bilete 
de avion și autocar pentru România 
etc. În același timp, am colaborat cu 
doi doctoranzi români, pentru a se 
acomoda în Córdoba (cazare, infor-
mații etc.).

Proiecte culturale desfășurate:
- Martie 2014–Atelier de pic-

tat ouă: desfășurat în cadrul Zilei 

Internaționale de Eradicare a Dis-
criminării Rasiale organizată de ONG 
CÓRDOBA ACOGE împreună cu Aso-
ciația culturală KAIFA.

- Atelier de participare cetățenească 
„Cunoaște, învață, participă”, organi-
zat cu obiectivul general de a promova 
participarea cetățenească în cadrul 
colectivului de români rezidenți în 
municipiul Córdoba. Reprezentan-
țele Asociației culturale KAIFA au 
împartășit cu noi experiența lor. Acest 
atelier s-a organizat pe 18 septembrie 
2014 în Centrul Civic Arrabal del Sur.

- Atelier de mărțișoare–proiect 
desfășurat în martie 2015 unde 
membrii asociației au confecționat 
mărțisoare și s-au informat asupra 
proiectului Guvernului Andaluziei 
și al Fundației XUL denumit „RED 
ANTI-RUMORES”.

- Împreună cu Institutul Cultural 
Român (ICR), am beneficiat în mai 
2015 de spectacolul CAPRA CU TREI 
IEZI, spectacol susținut de Teatrul 
LUCEAFĂRUL din Iași.

- Rețea de Asociații de Români 
în Andaluzia–proiect desfășurat cu 
obiectivul principal de promovare a 
consolidării mediului asociativ român 
în Andaluzia prin sprijinirea orga-
nizării unei Rețele (Federație) de 
asociații de români și prin îmbună-
tățirea formării persoanelor integrate 
în Consiliile Directoare ale acestor 
asociații care au ca scop ajutorarea 
integrării socio-profesionale a româ-
nilor în societatea spaniolă. Astfel, 
am organizat un seminar unde au 
participat 10 asociații de români ce 
activează în Andaluzia. În același 
timp, am organizat un curs de Ges-
tiune de Proiecte, prin colaborarea 
asociației Enclave Social, curs unde 
au participat 17 persoane rezidente 
din toată Andaluzia.

Ziua României / 1 Decembrie și 
Ziua Românilor de Pretutindeni / 30 
noiembrie

Pe 29 noiembrie 2014 am sărbătorit 
Ziua României și Ziua Românilor de 
Pretutindeni, sărbătoare organizată 
în aula ONG CÓRDOBA ACOGE. La 
această sărbătoare au participat mai 
mult de 50 de persoane de naționali-
tate română, spaniolă și paraguayană.

Participări în ateliere, foruri și 
mese rotunde:

- În 2014 ne-am încorporat în Forul 
Provincial al Imigranților;

- Am participat la o masă rotundă 
asupra sistemului sanitar românesc 
la Facultatea de asistenți medicali;

- Am participat la atelierul de dina-
mizare REȚELE INTERCULTURALE;

- Ne-am încorporat în proiectul 

REȚEA ÎMPOTRIVA ZVONURILOR 
(RED ANTI-RUMORES) și am ade-
rat la proiectul STOP RUMORES.

Activități în desfășurare în 2015:
- Continuarea dotării sediului 

asociației;
- În septembrie 2015 desfășurarea 

atelierului de participare cetățenească;
- Tot în septembrie 2015 des-

fășurarea proiectului REȚEA DE 
ASOCIAȚII DE ROMÂNI DIN ANDA-
LUZIA 2015, proiect ce constă în 
organizarea unui curs de formare 
pentru membrii asociațiilor și în 
organizarea unui seminar, activitate 
de informare și formare tot pentru 
membrii asociațiilor.

- Noiembrie-Decembrie 2015–
organizarea activităților pentru 
sărbătorirea ZILEI ROMÂNIEI.

Activitățile noastre au fost și sunt 
susținute financiar de membrii și 
voluntarii asociației, de Departamentul 
Politici pentru Relația cu Românii de 
Pretutindeni (DPRRP)/Ministerul 
Afacerilor Externe (MAE) România, 
de Fundația CAJA SUR, de Guvernul 
Andaluziei prin Direcția de Politică 
Migratorie și de Primăria Córdoba.

Conform unui comunicat transmis 
de către Asociația hispano-română din 
Córdoba TRAIAN, aflăm că această 
asociație organizează un „CURS DE 
CĂUTARE DE FONDURI-FUNDRAI-
SING” pentru membrii asociațiilor 
din zona Andaluziei. Cursul este gra-
tuit și se desfășoară în perioada 1 
septembrie – 30 octombrie 2015, cu 
un număr de 28 de participanți se 
întinde pe o durată de 60 de ore și se 
face în totalitate în modalitate on-line.

Participanții la acest curs sunt 
membri desemnați de consiliile 
directore ale asociațiilor de români 
din Andaluzia.

Finanțarea acestui curs vine de 
la DPRRP România și de la Funda-
ția CAJA SUR din Córdoba.

Acest curs se organizează în cadrul 
Proiectului REȚEA DE ASOCIAȚII 
DE ROMÂNI DIN ANDALUZIA 2015, 
proiect care are ca obiectiv princi-
pal încurajarea consolidării mediului 
asociativ românesc din afara grani-
țelor prin sprijinirea dezvoltării și 
consolidării Rețelei de Asociații de 
români din Andaluzia și îmbunătăți-
rea pregătirii persoanelor integrate în 
asociații, se mai arată în comunicat.

Pentru informații suplimentare 
despre această asociație, puteți vizita 
următoarea pagină de internet: www.
astraiancordoba.info.

Fotografii: Asociația hispano-ro-
mână din Córdoba TRAIAN

Asociația hispano-română din Córdoba TRAIAN vine 
în sprijinul comunității românești din Andaluzia
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Președintele Senatului, Călin 
Popescu-Tăriceanu, a convocat 
Biroul permanent și grupurile par-
lamentare să se întrunească într-o 
ședință. Senatorii au fost convocați 
să se reunescă în prima ședință de 
plen a sesiunii ordinare de toamnă 
a Camerei Superioare a Parlamen-
tului, la data de 1 septembrie.

La începutul fiecărei sesiuni ordi-
nare, Regulamentul Senatului prevede 
obligativitatea ca grupurile parlamen-
tare să își anunțe în plen conducerea, 
formată dintr-un lider, un număr de 
doi până la patru vicelideri, în func-
ție de caz, și un secretar, informează 
AGERPRES.

La începutul fiecărei sesiuni 
ordinare este prezentată și noua 
componență a Biroului permanent. 
Propunerile nominale pentru funcțiile 

de vicepreședinte, secretar și ches-
tor repartizate se anunță în plenul 
Senatului de către liderii grupurilor 
parlamentare, lista candidaților pro-
puși fiind supusă în întregime votului 
senatorilor. Noul Birou permanent 
se aprobă cu votul majorității sena-
torilor prezenți.

În structura sa actuală, Biroul per-
manent al Senatului este format din 
președinte — Călin Popescu-Tăriceanu 
(LC); patru vicepreședinți — Ioan Che-
laru (PSD), Cristian Dumitrescu (PSD), 
Teodor Atanasiu (PNL), Vasile Nistor 
(LC); patru secretari — Ion Rotaru 
(PSD), Ion Simeon Purec (PSD), Oprea 
Mario Ovidiu (PNL), Alexandru Pereș 
(PNL); și patru chestori — Nicolae 
Moga (PSD), Florin Constantinescu 
(PSD), Cristian Petru Bodea (PNL) 
și Verestoy Attila (UDMR).

În plan legislativ, în această sesiune 
ordinară, senatorii vor relua discuțiile 
pe marginea cererii de reexaminare 
pe care președintele Klaus Iohannis 

a transmis-o Senatului cu privire la 
proiectul Codului fiscal. Parlamentul 
fusese convocat în sesiune extraor-
dinară, în perioada 24 — 26 august, 

pentru a discuta solicitarea președin-
telui, dar luarea unei decizii a fost 
amânată, prin acordul partidelor poli-
tice parlamentare, pentru sesiunea 
ordinară. De asemenea, majorita-
tea și Opoziția au convenit ca unele 
dintre măsurile de relaxare fiscală 
prevăzute de noul Cod să fie apli-
cate etapizat.

În dezbaterea Senatului vor intra, 
totodată, și Ordonanța Guvernului nr. 
14/2015 care vizează salariile demni-
tarilor, dar și ordonanța nr. 15/2015 
care modifică Legea-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice. Atenția 
senatorilor și deputaților se va ori-
enta, în sesiunea ordinară de toamnă, 
și asupra proiectului de lege privind 
votul prin corespondență, informează 
sursa citată.

ACTUALITATE

A mbasadorul Ucrainei în Româ-
nia, Teofil Bauer, a exprimat, 
în numele țării sale, sincere 

mulțumiri României pentru reacția 
operativă și profesională în legătură 
cu accidentul rutier din 9 august în 
care a fost implicat un autocar, în 
care se aflau 51 de cetățeni ucrainieni, 
se arată într-un comunicat de presă 
al Ambasadei Ucrainei la București 
remis AGERPRES.

„Datorită acțiunilor coordonate ale 
autorităților de stat române, toți cetă-
țenii Ucrainei care au avut de suferit 
au fost urgent transportați către insti-
tuțiile medicale din București, unde, 
fără întârziere, li s-a asigurat ajutorul 
medical calificat”, se menționează în 
comunicatul citat. În finalul acestuia, 
ambasadorul Teofil Bauer își exprimă 
recunoștința „deosebită” pentru perso-
nalul medical al spitalelor pentru copii 

„M.S. Curie” și „Gr. Alexandrescu”, 
spitalelor „Sfântul Pantelimon”, 
Universitar de Urgență București, 

„Floreasca” și „Prof. dr. Bagdasar-Ar-
seni”, precum și echipelor de ajutor de 
urgență SMURD, grupurilor operative 
ale Poliției Rutiere, Departamentu-
lui Consular al MAE și secretarului 
de stat din MAI, Raed Arafat, care a 
coordonat activitatea tuturor servici-
ilor implicate. Accidentul a implicat 

un autocar ucrainean care s-a răstur-
nat în noaptea de 8 spre 9 august pe 
Autostrada Soarelui, în județul Călă-
rași, pe sensul de mers spre București. 
Autocarul aparținea unei firme din 
Bulgaria și se deplasa spre Ucraina. 
În urma accidentului, două persoane 
au decedat, iar 48 de persoane, dintre 
care 21 de copii, au fost transportați 
de urgență la unități medicale spe-
cializate din București.

Ambasadorul Ucrainei mulțumește autorităților române 
pentru reacția avută în cazul accidentului de autocar

Foto: independent.md

Foto: www.rfi.ro

Sesiune parlamentară la 1 septembrie, printre prioritățile 
legislative–adoptarea legii votului prin corespondență
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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 pen-
tru a primi diferitele tratamente de 
care ar putea avea nevoie și cu atât 
mai mult, când este vorba de paci-
enții cu cancer. De aceea, Spitalul 
Universitar din Torrejón se bazează 
pe Serviciul de Oncologie Integral 
în care toți specialiștii lucrează în 
mod coordonat pentru a oferi fiecă-
rei persoane o alternativă terapeutică 
personalizată, bazată pe medicina 
de precizie.

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.

DEPARTAMENTUL DE 
CONSILIERE GENETICĂ
Departamentul de Consiliere Gene-

tică Oncologică permite studiul și 
evaluarea riscului ca o persoană să 
dezvolte o formă de cancer, luând 

în considerare antecedentele fami-
liale. În acest fel se poate dezvolta o 
practică de prevenire activă pentru a 
reduce acest risc. Progresul cunoștin-
țelor medicale în domeniul geneticii 
ne permite să identificăm persoanele 
și familiile ale căror risc de a dez-
volta diferite tipuri de cancer este 
mai mare și punerea în aplicare a 
diagnosticului precoce și politici de 
prevenire active pentru a face față 
acestei situații în viitor, cu mult îna-
inte de a se produce.

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 Torre-

jón are un portofoliu de servicii 

chirurgicale 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 corpului 
uman. Beneficiile radiochirurgiei sunt 

clare pentru pacienți: în afara faptului 
că permite abordarea tumorilor ale 
căror locații fac ca tratamentul con-
vențional să nu fie posibil, se adaugă 
o precizie foarte mare pentru a iradia 
țesuturile canceroase fără a deteri-
ora țesuturile sănătoase din jur și cu 
o reducere semnificativă a sesiuni-
lor de radiații.

DEPARTAMENTUL 
DE SENOLOGIE
Departamentul de Senologie al Spi-

talului Universitar din Torrejón oferă 
soluții complete pacientelor cu can-
cer la sân. Departamentul, format din 
serviciile de Chirurgie, Ginecologie, 
Radiologie, Oncologie și Patologie, a 
dezvoltat un portofoliu de servicii 
axate pe nevoile femeilor și include 
diagnosticul în 24 de ore al cance-
rului de sân, reconstrucție mamară 
în aceeași operație chirurgicală și 
micropigmentarea zonei sfârc-areolă.

DEPARTAMENTUL DE 
CANCER COLORECTAL
Departamentul de cancer colo-

rectal oferă o abordare integrală și 
complet personalizată pentru fiecare 
caz pentru a oferi cea mai potrivită 
soluție chirurgicală. Este vorba 
despre o secție multidisciplinară în 
care Departamentele de Chirurgie, 
Endocrinologie, Oncologie Medicală, 
Oncologie Radioterapie și Anestezie 
coordonează fiecare proces pentru a 
oferi fiecărei persoane tratamentul 
chirurgical cel mai adecvat, cu teh-
nicile chirurgicale cele mai avansate.

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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Ministrul Apărării Naționale, Mir-
cea Dușa, a declarat săptămâna trecută, 
în Poligonul Smârdan din județul 
Galați, că, pe data de 3 septembrie, 
vor fi inaugurate simultan, în toate 
cele șase state de pe granița de est a 
Uniunii Europene, comandamentele 
de tip NFIU–unitate de integrare a 
forțelor–inclusiv la București.

„Pe data de 3 septembrie, vom inau-
gura simultan, la ora 11,00, în toate 
cele șase state de pe granița de est 
a Uniunii Europene, comandamen-
tele de tip NFIU, ocazie cu care se va 
ridica drapelul NATO și va fi inaugu-
rat Comandamentul NATO care va 
funcționa la noi, la București”, a spus 
Dușa, conform AGERPRES. Minis-
trul a fost prezent săptămâna trecută, 

în Poligonul Smârdan, județul Galați, 
pentru a asista la exercițiul multina-
țional Swift Response 15, în cadrul 

căruia militari din Italia, Spania și 
din Forțele Terestre ale SUA au exe-
cutat un asalt aeropurtat.

Potrivit unei informări trans-
misă de Ambasada SUA, exercițiul 
se desfășoară în patru țări europene, 
în perioada 17 august — 13 septem-
brie, participând parașutiști din 11 țări 
membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Swift Response 15 include mai 
multe asalturi aeropurtate care vor 
avea loc aproape simultan în poli-
goanele Smârdan, din România, 
Hohenfels, din Germania, Novo Selo, 
din Bulgaria, unde se vor desfășura 
și antrenamente ulterioare, infor-
mează AGERPRES.

Swift Response 15 este cel mai mare 
exercițiu NATO aeropurtat desfășurat 
pe continentul european de la înche-
ierea Războiului Rece, informează 
sursa citată.

Comandamentul NATO care va funcționa 
la București, inaugurat pe 3 septembrie

Foto: static2.libertatea.ro

Potrivit unui comunicat remis 
AGERPRES, peste 40 de artiști români 
de top vor concerta live peste opt 
zile la Sibiu, la Media Music Awards, 
singura gală de premii muzicale din 
România acordate pe baza difuzări-
lor radio–TV, în mod transparent și 
de necontestat.

„Vor concerta live la Media Music 
Awards: Smiley, Delia, Andra, Holo-
graf, Elena Gheorghe, Akcent, Alex 
Velea, Grasu XXL, Guess Who, Maxi-
milian, Corina, Otilia, Nicoleta Nuca, 
Maxim, Ami, Raluka, Dj Sava, Lariss, 
Lora, Bere Gratis, Ruby, Fly Project, 
Alina Eremia, Puya, Doddy, Vescan, 
Melina, Sore, What's UP, Andreea 
Bălan, Lidia Buble, Feli, Naguale & 
Kaira, Jo, Randi, Uddy, Nadir, Shift, 
Nicole Cherry, Fameless”, conform 
informațiilor din comunicat.

Prezentatorul ediției din acest an, 

a galei muzicale Media Music Awards, 
este Pavel Bartoș, iar gala va fi difu-
zată din Piața Mare, Sibiu, live la MTV 
și pe Pro TV International.

Cu sprijinul Primăriei Municipiu-
lui Sibiu, evenimentul a ajuns deja 

la patra ediție. Primele trei ediții au 
înregistrat un public de peste 100.000 
de spectatori, Media Music Awards 
aducând artiști de top cu recitaluri 
de excepție difuzate printr-o tehno-
logie multimedia de ultimă generație, 

prin ecrane imense de peste 100 de 
metri pătrați, jocuri de lumini, efecte 
pirotehnice, jocuri laser sincronizate 
și sonorizare impecabilă, informează 
AGERPRES.

Pe baza statisticilor efectuate de 
Media Forest, o companie care iden-
tifică și monitorizează în timp real 
aparițiile radio și TV din anul pre-
cedent ediției de premiere, trofeele 
Media Music Awards se acordă în 
mod transparent pe baza numărului 
de difuzări media. Astfel, premiile 
Media Music Awards reflectă suc-
cesul real al artiștilor români și îi 
premiază pe cei mai iubiți de public 
și piesele cele mai apreciate, cu cele 
mai multe difuzări media și vizuali-
zări pe internet.

Media Music Awards este un pro-
iect cofinanțat de Consiliul Local Sibiu 
prin Primăria Municipiului Sibiu.

Pe 3 septembrie, la Media Music Awards, vor 
concerta peste 40 de artiști români de top

Foto: www.stiridesibiu.ro

TRADUCERI�•�OMOLOGĂRI�•�APOSTILE�•�DOSARE CREDITE�| ROMANĂ�•�SPANIOLĂ�•�GERMANĂ�•�FRANCEZĂ�•�ENGLEZĂ�•�RUSĂ�•�BULGARĂ�•�ITALIANĂ�•�PORTUGHEZĂ�•�CHINEZĂ�•�ARABĂ

CEL MAI • Certifi cate de naştere, 
căsătorie, celibat, cazier judiciar
• Apostila de la Haga pe original
• Alte documente: livret de familie, sentinţe, 
cărţi de muncă, foi matricole, diplome etc.

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

• Pentru Consulat: NIE/Denunţ/Sentinţe de divorţ/ 
Certifi cate de naștere, deces, căsătorie cu apostilă
Dosare pentru căsătorie și certifi cate medicale
• Pentru România:
Traducem și legalizăm orice document cu /
fără apostila de la Haga pentru România

Traduceri legalizate: toate limbileRO

• Traducem: diplome, adeverinţe,
foi matricole, suplimente de diploma 
în/din orice limbă
• Pregătim și depunem dosare pentu 
omologarea și recunoașterea studiilor

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

În limba spaniolă cu apostilă de la 
Haga și traducere în limba română 
pentru călătorie minori, obţinerea de 
alocaţii, pensii, vânzări/cumpărări, 
divorţuri, solicitări de documente 
(certifi cate de naştere, căsătorie, 
celibat, adeverinţe) etc.

Împuterniciri

MIC PREŢ

* traducător autorizat pentru limba spaniolă în temeiul autorizaţiei nr. 29546 / 2010, eliberate de Ministerul Justiţiei din România
* traducători “jurados” recunoscuţi de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación din Spania

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

642 729 978
670 555 865

ACTUALITATE

P NL cere partide-
lor parlamentare 
să dea dovadă de 

responsabilitate și până la 1 
noiembrie legea votului prin 
corespondență să fie adoptată 
de Parlament.

„Este nevoie de un vot în 
Parlament până la 1 noiem-
brie”, a anunțat Alina Gorghiu, 
într-o conferință de presă, 
după reuniunile liberalilor de 
la Gura Humorului.

„Partidul Național Liberal 
face un apel ultimativ către 
toate partidele parlamentare 
să dea dovadă de responsa-
bilitate față de românii din 
Diaspora și să se voteze, în 
această sesiune parlamen-
tară, Legea votului prin 
corespondență. Actul norma-
tiv trebuie să fie adoptat de 
Parlament până la 1 noiem-
brie, astfel încât România să-l 
poată aplica cu succes la ale-
gerile parlamentare din 2016”, 
se arată în rezoluția adop-
tată, sâmbătă, de Biroul Politic 
Național al PNL, informează 
AGERPRES.

PNL consideră că Legea 
votului prin corespondență 
reprezintă „atât o datorie a 
întregii clase politice față de 
milioanele de compatrioți care 
locuiesc și lucrează în străi-
nătate, cât și un drept de care 
acești români sunt în conti-
nuare privați”, context în care 
solicită tuturor partidelor 
parlamentare să își exprime 
public poziția față de nece-
sitatea adoptării în regim de 
urgență a acestui act normativ, 
informează sursa citată.

Votul prin 
corespondență 
trebuie 
adoptat până 
la 1 noiembrie



Nr. 152 3 septembrie 2015  | 7www.elrumano.net

 facebook.com / PeriodicoRumano

Românii au la dispoziție 1.376 de 
locuri de muncă vacante oferite de 
angajatorii din Spațiul Economic Euro-
pean prin intermediul rețelei EURES 
România, informează Agenția Națio-
nală pentru Ocuparea Forței de Muncă 
București, conform AGERPRES.

Românii interesați pot opta pen-
tru Spania, unde angajatorii oferă 
801 locuri de muncă, dintre care 800 
muncitori necalificați în agricultură 
și un maseur, pentru Germania — 
292 locuri de muncă, dintre care 
50 asistenți medicali generaliști, 
20 comisionari, 16 operatori stivu-
itor, 15 factori poștali, 15 bucătari/
bucătari șefi/bucătari specialiști, 15 
șoferi de tir, 15 ospătari.

În Republica Cehă, angajatorii oferă 
145 locuri de muncă, dintre care 50 

lucrători în producție (asamblarea 
aparatelor de aer condiționat), 50 

operatori, 20 muncitori asamblare, 
iar în Marea Britanie — 100 locuri de 

muncă — 35 îngrijitori persoane, ane-
stezist, 10 șoferi camion, 10 asistenți. 
Angajatorii din Suedia au o ofertă de 
35 locuri de muncă pentru 15 vop-
sitori auto, 10 mecanici auto și 10 
tinichigii auto. Belgienii sunt inte-
resați să angajeze doi români pentru 
posturi de infirmieri/asistenți medi-
cali, iar în Norvegia poate ajunge un 
doctorand în testarea sistemelor de 
date centrate.

Persoanele interesate să ocupe 
un loc de muncă pot viziona ofertele 
precum și informații suplimentare 
cu privire la angajatori, domeniu 
de activitate, condiții de ocupare 
a posturilor, condiții de muncă și 
salarizare accesând portalul EURES 
național, eures.anofm.ro, informează 
sursa citată.

Președintele Comisiei speciale a 
Parlamentului pentru aderarea Româ-
niei la Spațiul Schengen, senatorul 
Titus Corlățean, s-a întâlnit săptămâna 
trecută cu o delegație germană con-
dusă de Frank Heinrich, membru al 
Bundestagului, pe agenda discuțiilor 
figurând, printre altele, așteptările în 
legătură cu susținerea de către Ger-
mania a unei decizii privind aderarea 
țării noastre la Schengen, informează 
AGERPRES.

Titus Corlățean a exprimat așteptă-
rile României în legătură cu susținerea 
de către Germania a unei decizii cât 
mai rapide privind aderarea Româ-
niei la Spațiul Schengen, reiterând 
faptul că, potrivit evaluărilor Comisiei 
Europene, țara noastră îndeplinește, 
începând cu anul 2011, toate criteri-
ile de aderare. „România are un rol 
stabilizator în regiune și, totodată, 

asigură securizarea frontierei de est 
a Uniunii Europene, iar evaluările 
privind migrația ilegală — accentu-
ată în ultima perioadă — confirmă 
faptul că evoluțiile îngrijorătoare ale 
acestui fenomen se înregistrează la 
frontiera de sud a Uniunii Europene”, 
precizează un comunicat al Senatului 

remis AGERPRES. Senatorul român 
a subliniat că fenomenul migrației 
ilegale și dezbaterile la nivel euro-
pean din această perioadă preocupă în 
egală măsură țara noastră, România 
susținând în continuare necesitatea 
întăririi solidarității și sprijinului 
între statele membre și asumarea de 

responsabilități, în acord cu politi-
cile europene de azil. În același timp, 
deputatul german, care este purtă-
tor de cuvânt adjunct al Grupului 
parlamentar CDU/ CSU și vicepre-
ședinte al Grupului CDU Saxonia, 
și-a exprimat deschiderea pentru 
sprijinirea relațiilor româno-ger-
mane, menționând faptul că este 
un vechi prieten al României și un 
bun cunoscător al țării noastre. El 
a fost interesat să cunoască punc-
tul de vedere al senatorului român 
privind soluțiile pe termen mediu și 
lung în problematica migrației ile-
gale, fiind discutate în acest context 
cauzele care generează accentuarea 
acestui fenomen și posibilitățile de 
direcționare mai eficientă a resurse-
lor în cadrul programelor umanitare 
aprobate la nivel european.

Printre altele, cei doi oficiali au 
abordat tematica politicilor europene 
și naționale de integrare a romilor, 
subliniind, între altele, importanța 
educației și, respectiv, a implicării 
bisericilor creștine în procesul de inte-
grare socială, informează sursa citată.

ACTUALITATE
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Taxa auto 
recuperată 
printr-o 
cerere depusă 
la Agenția 
Națională de 
Administrare 
Fiscală (ANAF)

Printr-un comunicat de 
presă emis de către Agen-
ția Națională de Administrare 
Fiscală se precizează preve-
derile Ordonanței de Guvern 
prin care persoanele care au 
achitat taxa specială pen-
tru autoturisme și vehicule, 
taxa pe poluare pentru auto-
vehicule sau taxa pentru 
emisii poluante provenite de 
la autovehicule, potrivit regle-
mentărilor legale în vigoare la 
momentul înmatriculării, pot 
cere restituirea acesteia pe 
cale administrativă, fără a mai 
fi nevoie să deschidă acțiune 
în instanță, intră în vigoare 
odată cu publicarea în Monito-
rul Oficial.

Ministrul Mediului, Ape-
lor și Pădurilor și președintele 
Agenției Naționale de Admi-
nistrare Fiscală urmează să 
elaboreze o procedură apro-
bată prin ordin comun în 
termen de 45 de zile de la 
publicarea Ordonanței de 
Guvern în Monitorul Oficial, în 
vederea punerii în aplicare a 
acestor prevederi ale acestei 
ordonanțe. Doar după adop-
tarea procedurii de restituire, 
contribuabilii interesați pot 
să solicite restituirea sume-
lor reprezentând taxa specială 
pentru autoturisme și auto-
vehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule sau taxa 
pentru emisii poluante pro-
venite de la autovehicule, 
conform comunicatului remis 
AGERPRES.

www.cotidianul.ro

EURES România: 1.376 de locuri de muncă oferite 
de angajatorii din Spațiul Economic European

Corlățean: Țara noastră îndeplinește 
criteriile de aderare la Schengen

Foto: www.rfi.ro
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Asociaţia Municipiilor din 
România (AMR) vrea modifi-
carea Codului fiscal, cerând 
suprataxarea clădirilor și tere-
nurilor abandonate, precum 
și reintroducerea taxei hoteli-
ere, venit pe care autorităţile 
locale îl foloseau pentru pro-
movarea turismului, a declarat 
președintele executiv al AMR, 
Ilie Bolojan.

„Cerem partidelor parla-
mentare, dacă tot se discută 
Codul fiscal, încă o dată, să 
introducă posibilitatea de a 
supraimpozita imobilele și 
terenurile neîngrijite, precum 
și reintroducerea taxei hoteli-
ere, pe care au anulat-o, taxă 
care exista de 20 de ani, în 
România”, a declarat pentru 
MEDIAFAX, președintele exe-
cutiv al Asociaţiei Municipiilor 
din România, Ilie Bolojan.

Președintele executiv al 
AMR a mai afirmat că proiectul 
de Cod fiscal, în forma trimisă 
iniţial în Parlament, prevede-
rea suprataxarea clădirilor și a 
terenurilor abandonate, însă, 
la dezbaterea din Comisia de 
buget a Camerei Deputaţilor, 
aleșii au votat pentru respin-
gerea acestei măsuri.

Bolojan a mai precizat că 
prin introducerea în Codul fis-
cal a prevederii referitoare 
la imobile și clădirile neîn-
grijte, autorităţile locale nu 
sunt obligate să aplice această 
supraimpozitare, ci doar le 
oferă această posibilitate.

Ilie Bolojan a mai atras 
atenţia că decizia Parlamentu-
lui de a scoate taxa hotelieră 
din Codul fiscal, taxă pentru 
care fiecare turist plătea între 
0,5 și 1,5%, din valoarea cazării, 
face ca România să fie singura 
ţară din Europa care nu ar mai 
avea această taxă, informează 
sursa citată.

AMR solicită 
suprataxarea 
clădirilor și 
terenurilor 
abandonate

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț 
Stroe, a declarat „România trebuie 
să fie parte a răspunsului unificat 
al UE la această mare, mare situ-
ație de dificultate. Nu este de dorit 
să generăm anumite resentimente, 
anumite ostilități vizavi de acest val 
de refugiați. Trebuie priviți cu uma-
nitate, modul de abordare trebuie 
să țină cont atât de drepturile omu-
lui, dar și de drepturile refugiatului. 
Orice om în această țară (...) trebuie 
să aibă dreptul la securitate, la viață, 
sănătate și învățământ. (...) Nu este 
vorba de imaginea Europei, nu este 
vorba de imaginea României, ci de 
viețile acestor oameni”, a spus Stroe, 
după ședința Comisiei de unificare a 
PNL, care a avut loc la Gura Humo-
rului, județul Suceava.

El a mai adăugat că România tre-
buie să contribuie direct proporțional 
cu posibilitățile pe care le are în acest 
moment în chestiunea refugiaților 
și a subliniat că ar trebui repusă pe 
tapet chestiunea Schengen.

„În momentul de față, România nu 
se află în dificultate, nu prezentăm 
vulnerabilități. Ne dorim ca odată 
cu aceste angajamente pe care le 
avem cu apartenența la UE, să dis-
cutăm cât se poate de demn și despre 
spațiul Schengen și modul în care 
susținem lărgirea spațiului Schen-
gen prin cuprinderea României. Față 
de alte state, credem că România s-a 
achitat și se achită de toate îndatori-
rile și obligațiile prevăzute de acordul 
de primire în acest spațiu”, a decla-
rat Stroe.

La rândul său, vicepreședintele 
liberalilor Cezar Preda a apreciat că 
România își va respecta toate obli-
gațiile în cazul fluxului de imigranți.

„UE este construită în primul rând 
pe principiul solidarității și ca atare 
România va fi solidară cu orice decizie 
a UE în sprijinul rezolvării problemei 
create — fluxul de imigranți. Româ-
nia își va respecta toate obligațiile pe 
care le are (…) România are la ora 
actuală toate procedurile pentru a 

face față obligațiilor care ne revin 
în cadrul UE”, a arătat Preda.

El a făcut un apel în numele PNL 
la responsabilizarea statelor UE în 
cazul refugiaților sirieni. „PNL în insti-
tuțiile europene și în primul rând în 

Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei vom duce mesajul partidului 
pentru ca fiecare țară aflată în calea 
afluxului de imigranți să-și respecte 
obligațiile pe care și le-a asumat și 
pentru care UE plătește sume consis-
tente și noi, România, plătim fonduri 
foarte mari pentru ca aceste țări să-și 
respecte obligațiile. În ceea ce pri-
vește pericolul, pentru că lumea vrea 
să știe dacă România este sau nu în 
pericol, îmi permit să fiu în asenti-
mentul comandamentului cerut de 
viceprim-ministrul și să transmit că 
România nu se află la ora aceasta în 
calea stabilită a acestui flux de imi-
granți, dar suntem pregătiți pentru 
această situație”, a declarat Preda.

El a subliniat că în acest context ar 
trebui să se repună pe tapet problema 
Schengen, motivând că România își 
respectă toate obligațiile.

„Cred că ar trebui să se regândească 
foarte rapid modul în care Româ-
nia trebuie primită în Schengen”, a 
spus Preda.

România nu se află în dificultate și nu prezintă 
vulnerabilități în cazul fluxului de imigranți

Foto: www.ziarulevenimentul.ro

D in comunicatul amintit, 
reiese că măsura a fost luată 
în scopul creșterii motivă-

rii personalului din sistemul public 
sanitar și, implicit, a stopării migra-
ției cadrelor medicale către locuri de 
muncă din străinătate.

„Totodată, prin actul normativ se 
majorează cu același procent — 25% 

— cuantumul sporurilor pentru con-
diții de muncă, al sporului de ture, al 
sporului de noapte, al tarifului orar 
pentru orele de gardă și al celorlalte 
elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din sala-
riul brut, solda lunară brută/salariul 
brut lunar, în măsura în care per-
sonalul își desfășoară activitatea în 
aceleași condiții”, precizează sursa 
citată.

De aceste creșteri salariale vor 
beneficia personalul din unitățile sani-
tare publice cu și fără paturi, centrele 
de diagnostic și tratament, centrele 
medicale, centrele de sănătate, cen-
trele de sănătate multifuncționale, 
unitățile specializate de urgență și 
transport sanitar publice, inclusiv 
unitățile sanitare aflate în subordi-
nea ministerelor și instituțiilor cu 
rețea sanitară proprie, personalul 
din cabinetele medicale organizate 
la nivelul unităților penitenciare, 
personalul din rețeaua de medicină 

școlară, asistență medicală comuni-
tară, precum și alte unități sanitare 
și medico-sociale publice aflate în 
subordinea Ministerului Sănătății.

De asemenea, de aceste majorări 
salariale beneficiază și personalul 
din cadrul Institutului Național de 
Expertiză Medicală și Recuperare a 
Capacității de Muncă și a serviciilor 
de expertiză medicale aflate în sub-
ordinea Caselor teritoriale de Pensii.

„Se majorează cu același procent, 
respectiv de la 3.100 de lei la 3.875 
de lei, plafonul stabilit pentru sala-
riul lunar brut/solda lunară brută 
în funcție de care se acordă bursa 

de rezidențiat. Această modificare 
va conserva dreptul medicilor rezi-
denți de a beneficia și după majorarea 
salarială decisă (n. r.–prin această 
ordonanță de urgență) de bursa de 
rezidențiat în cuantum lunar de 670 
de lei”, precizează Biroul de Presă al 
Guvernului.

Actul normativ mai prevede inclu-
derea medicilor rezidenți în categoria 
tinerilor specialiști din sănătate care 
pot beneficia de închirierea unei locu-
ințe ANL.

„Alături de tinerii specialiști din 
învățământ, și cei din Sănătate, inclu-
siv medicii rezidenți care au până 

la 35 de ani la data depunerii cere-
rii pentru repartizarea unei locuințe 
ANL, pot primi repartiții în cel mult 
trei ani de la împlinirea acestei vâr-
ste. Locuințele pentru tineri destinate 
închirierii, inclusiv cele construite și 
destinate în mod exclusiv închirierii 
tinerilor specialiști din învățământ 
sau sănătate, sunt proprietate pri-
vată a statului. Aceste locuințe sunt 
administrate de autoritățile adminis-
trației publice locale ale unităților 
administrativ-teritoriale și ale sec-
toarelor municipiului București în 
care acestea sunt amplasate”, se mai 
arată în comunicatul citat AGERPRES. 

Guvernul a adoptat săptămâna trecută ordonanța de urgență care instituie majorarea cu 
25% a salariului brut și a soldei lunare brute, după caz, pentru personalul din sistemul public 
sanitar, informează un comunicat al Executivului remis AGERPRES.

Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență 
majorarea cu 25% a salariilor din sistemul sanitar

Foto: bucurestifm.ro
Foto: media.hotnews.ro
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Încrederea în economia zonei euro 
a crescut în mod surprinzător în luna 
august, în pofida turbulențelor de pe 
piața bursieră din China și a incerti-
tudinii politice din Grecia, atingând 
cea mai ridicată valoare din ultimii 
patru ani, transmite Reuters, pre-
luat AGERPRES.

În luna august 2015, potrivit date-
lor publicate de Comisia Europeană, 
indicele sentimentului economic (ESI) 
pentru cele 28 state membre ale Uni-
unii Europene a crescut până la 104,2 
puncte, de la 104 puncte în luna iulie, 
în condițiile în care încrederea a cres-
cut în toate sectoarele exceptând 
industria. Estimările analiștilor au 
fost mai rezervate în comparație cu 
cifra comunicată de Executivul comu-
nitar, mizând pe o ușoară scădere 

până la 103,8 puncte. În ansamblul 
Uniunii Europene, indicele senti-
mentului economic a crescut ușor 
cu 0,4 puncte până la 107 puncte, 
de la valoarea înregistrată în iulie 
de 106,6 puncte.

„Îmbunătățirea încrederii în zona 
euro a rezultat ca urmare a contraca-
rării scăderii încrederii în industrie de 
îmbunătățirile din alte sectoare (con-
strucții, servici și, în special, comerțul 
cu amănuntul) și creșterii încrederii 

consumatorilor”, a informat Comi-
sia Europeană. În rândul marilor 
economii din zona euro, încrede-
rea în economie s-a îmbunătățit în 
Franța (+0,9 puncte) și Spania (+1,7 
puncte), dar a scăzut în Germania 
(-0,2 puncte), Olanda (-0,3 puncte) 
și în Italia (-0,6 puncte).

Datele Comisiei Europene arată 
că încrederea în economie nu pare 
să fie afectată prea mult de negoci-
erile Greciei cu partenerii din zona 
euro pentru un nou program de asis-
tență. În aceeași măsură, puteau afecta 
încrederea în economie și turbulen-
țele de pe piețele bursiere mondiale, 
îngrijorate de riscul unei aterizări 
dure a economiei chineze, a doua 
mare economie a lumii după SUA, 
informează sursa citată.

ECONOMIE

Amenzi de 2,3 
milioane de 
lei, aplicate 
de Inspecția 
Muncii

Crescătorii de păsări din România solicită eliminarea 
taxelor de raft pentru producători în perioadele de criză
Crescătorii de păsări din România 

au solicitat ministrului Agriculturii 
activarea măsurii de bunăstare în sec-
tor, compensarea TVA la producător 
cu datoriile pe care aceștia le au la 
bugetul de stat și eliminarea taxelor 
pe care le plătesc supermarketuri-
lor, cel puțin în perioadele de criză, 
informează AGERPRES.

„Prețul cerealelor a început să 
crească destul de mult, furajele s-au 
scumpit deja, iar prețurile noastre 
la poarta fermei sunt mai mici cu un 
leu decât cele de anul trecut. Anul 
trecut, în aceași perioadă, vindeam 
cu 7,76 lei kilogramul de carcasă la 
poarta fermei, iar anul acesta vin-
dem cu 6,76 lei. La același preț în 
galantar, minus 12% reducerea de 
TVA, noi vindem cu un leu mai puțin. 
Acest lucru înseamnă că, cei care dis-
tribuie, care vând produsul nostru, 

câștigă acel leu plus taxele pe care le 
încasează: pe raft, pe promovare și 
așa mai departe”, a spus Ilie Van, în 
Comisia de Agricultură din Camera 
Deputaților.

„Așa cum am spus, vindem cu un 
leu mai puțin kilogramul de carcasă 
la poarta fermei și suntem într-o 
situație gravă din punct de vedere 
financiar, iar leul acesta se duce în 
profitul supermarketurilor. Pe lângă 
acest leu, comerciantul mai ia și taxa 
de raft, taxa de promovare și tot felul 
de alte taxe. Propun ca în perioadele 
de criză, așa cum este cea pe care o 
traversăm cu Rusia și cum vor mai 
fi și altele, să nu mai plătim aceste 
taxe către supermarketuri. Cred că 
putem ajunge la o înțelegere cu aces-
tea, asistați de instituțiile statului, ca 
în momentul în care își iau un pro-
fit atât de mare, să nu le mai plătim 

aceste taxe. Dacă situația persistă, 
fermierii vor intra în faliment și vom 
aduce produse de afară”, a avertizat 

șeful Uniunii Crescătorilor de Păsări 
din România (UCPR). Compensarea 
TVA la producător cu datoriile celelalte 

pe care le au către buget, reprezintă 
o altă problemă ridicată de crescători, 
recunoscând că acest domeniu apar-
ține de Ministerul Finanțelor, care 
s-a arătat întotdeauna refractar la o 
astfel de măsură, subliniindu-se de 
către președintele Uniunii Crescători-
lor de Păsări din România necesitatea 
și beneficiul unei reacții mai rapide 
din partea autorităților în cazul unor 
situații cum a fost și seceta din acest 
an. Potrivit sursei citate, sectorul avi-
col a performat după reducerea TVA 
în condițiile în care producția internă 
a crescut cu 16.000 de tone, expor-
turile au fost mai mari cu 10%, iar 
importurile cu numai 8%.

România are în jur de 500 de ferme 
avicole autorizate sanitar-veterinar, 
care aparțin unui număr de 250 de 
societăți membre ale UCPR. Cei 200 
de producători de ouă din UCPR rea-
lizează 85% — 90% din producția 
autohtonă de ouă obținută în sistem 
industrial, iar producția anuală de 
ouă se ridică la circa 1,36 de mili-
arde de bucăți, conform AGERPRES.

Inspecția Muncii a apli-
cat amenzi în valoare totală 
de 2,3 milioane de lei (539.227 
euro), în urma controalelor 
desfășurate la nivel național în 
perioada 17–21 august, infor-
mează instituția, conform 
AGERPRES.

În privința abaterilor depis-
tate s-au semnalat cazurile a 
200 de persoane care lucrau 
fără forme legale, iar în dome-
niul relațiilor de muncă au fost 
aplicate amenzi în valoare de 
1,8 milioane de lei, din care 1,4 
milioane lei pentru muncă la 
negru.

În aceeași perioadă, în 
domeniul securității și sănătă-
ții în muncă, au fost aplicate 
amenzi în valoare de 526.500 
de lei. Angajatorii au comuni-
cat inspectoratelor teritoriale 
de muncă 39 de evenimente 
care, în urma cercetărilor efec-
tuate, vor fi încadrate sau nu 
drept accidente de muncă.

„Inspirați de modele de 
bună practică în domeniu ale 
Uniunii Europene, ne stră-
duim să facem ca locurile de 
muncă să devină mai sigure, 
mai sănătoase și implicit mai 
productive, spre binele lucră-
torilor, al angajatorilor din 
mediul privat și al autorităților 
publice”, a declarat inspectorul 
general de stat, Nicolae Bratu, 
informează sursa citată.

CFR Călători: 15% reducere la călătoriile în Europa
Oferta InterRail Global Pass aduce 

o nouă reducere de 15% la călători-
ile cu trenul în toată Europa, de la 
data de 1 septembrie, informează, 
CFR Călători, preluat AGERPRES.

Potrivit sursei citate, oferta pro-
moțională este pusă în vânzare în 
perioada 1 septembrie — 31 octombrie 
2015, iar prima zi de valabilitate este 
în perioada 1 septembrie — 30 ianua-
rie 2016. Legitimația InterRail Global 
Pass oferă posibilitatea efectuării de 
călătorii nelimitate în 30 de țări euro-
pene, din Scandinavia până în Turcia, 
și, în plus, traversarea maritimă cu 
vaporul între Italia și Grecia. Valabi-
litatea legitimațiilor este de la cinci 

zile până la o lună, pasagerii având 
libertatea de a alege și chiar a schimba 
ruta în timpul călătoriei, informează 

AGERPRES. InterRail Global Pass 
se adresează tuturor categoriilor de 
călători: tineri, adulți, copii, seniori 

și reprezintă o variantă avantajoasă 
pentru explorarea continentului euro-
pean, la prețuri atractive. Copiii de 
până la 12 ani beneficiază de gratu-
itate, iar tinerii cu vârsta până în 26 
de ani și seniorii (cu vârsta peste 60 
de ani) dispun, de asemenea, de tarife 
reduse. Un adult poate lua gratuit în 
călătorie maximum doi copii. Dacă 
va însoți mai mult de doi copii, va fi 
emisă câte o legitimație de tânăr cu 
vârsta sub 26 de ani pentru fiecare 
dintre ceilalți copii.

Oferta InterRail Global Pass este 
vândută în stațiile și agențiile CFR 
Călători deschise traficului interna-
țional, informează sursa citată.

Încrederea în economia zonei euro a atins 
cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Foto: romaniaregional.ro

Foto: radiotimisoara.ro

Foto: www.libertatea.ro
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În prezent, criza imigranților din 
Europa este un subiect de știri 
care abundă toate canalele de 

informare și reprezintă tema unor 
emisiuni de dezbateri puternice pe 
ordinea de zi.

Aflăm, din diferite surse de infor-
mare, că această criză a imigranților 
este generată de cifrele record a per-
soanelor, în majoritate din Africa și 
Orientul Mijlociu, care trec grani-
țele diferitor țări din Europa, trec 
de gardurile construite în calea lor 
sau își riscă viața, trecând fraudu-
los granițele, pe apă sau uscat, fiind 
implicați în tragedii în care unii își 
pierd viața.

Pe fondul acestei crize a imigranți-
lor, lumea politică s-a împărțit în două, 
o parte dorește să le ofere sprijin, iar 
cealaltă parte le arată, demonstrat, 
o ostilitate manifestată cu îndârjire.

În continuare, prezentăm aceste 
două lumi politice care, deși fac parte 
din același continent, descriu două 
lumi total în opoziție.

Astfel, aflăm despre „Statele Gru-
pului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, 
Slovacia, Ungaria) că își mențin pozi-
ția comună în problema imigranților 
ilegali în Uniunea Europeană, opu-
nându-se unui sistem de cote de 
repartizare a acestora între țările 
membre, conform știrilor difuzate 
de TASR, MTI și portalul televiziunii 
austriece ORF”, (preluat AGERPRES).

Un alt punct de vedere vine din 
Marea Britanie care declară că „sis-
temul de imigrație al Europei este 
încălcat, a scris, în The Sunday Times, 
ministrul de interne britanic Theresa 
May, acuzând faptul că sistemul fără 
frontiere a exacerbat criza imigrației 
și cerând norme mai dure în cadrul 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
libera circulație, informează Reuters”, 
(preluat AGERPRES).

Tot pe fondul crizei imigranților, 
miniștrii de interne francez–Bernard 
Cazeneuve, german–Thomas de Mai-
ziere, și britanic–Theresa May „au 

cerut președinției luxemburgheze a 
Uniunii Europene să organizeze un 
prim consiliu JAI (Justiție și Afa-
ceri Interne) în următoarele două 
săptămâni pentru a pregăti eficient 
deciziile celui din 8 octombrie și pen-
tru a progresa în mod concret”. Ei au 
insistat îndeosebi pe „urgența de a 
înființa, cel mai târziu până la sfâr-
șitul anului”, în Grecia și în Italia a 
așa-numitelor „hot spots, centre de 
triere în care să se poată face distincția 
între refugiați și imigranți economici 
ilegali”, (preluat AGERPRES).

Total în opoziție cu aceste puncte 
de vedere intervin următorii oameni 
politici:

Premierul francez, Manuel Valls, 
a declarat că imigranții „care fug din 
calea războiului, persecuțiilor, torturii 
și opresiunii trebuie să fie primiți în 
Franța”, subliniind că „imigranții tre-
buie tratați cu demnitate, adăpostiți 
și tratați” transmite France Presse, 
(preluat AGERPRES).

Premierul Italian, Matteo Renzi, a 
declarat că Uniunea Europeană, prin 
statele membre, trebuie să adopte 
reguli comune privind refugiații și să 
pună capăt situației actuale în care 

diferențele dintre normele naționale 
au exacerbat starea de urgență, potri-
vit Reuters. Renzi a mai spus că UE 
trebuie să fie mai prezentă în Africa 
și Orientul Mijlociu în încercarea de 
a îmbunătăți condițiile de viață de 
acolo și de a descuraja imigrația. Blo-
cul comunitar trebuie, de asemenea, 
să ușureze procedura de repatriere 
a celor care nu primesc statutul de 
refugiați, conform Corriere della Sera, 
(preluat AGERPRES).

În aceeași ordine de idei, într-un 
articol pe care Gerhard Schroeder îl 
semnează în publicația Welt am Son-
ntag, fostul cancelar german afirmă 
că „nici Mediterana, nici noile ziduri, 
precum cel construit de Ungaria, nu 
vor descuraja oamenii disperați”. „Nu 
trebuie să încercăm să împiedicăm 
această imigrație în și spre Europa cu 
noi cortine de fier, ci trebuie s-o ges-
tionăm, să-i integrăm (pe imigranți) 
și să creăm perspective pentru țările 
de origine”, a subliniat fostul cance-
lar german, (preluat AGERPRES).

Ministrul de externe francez, 
Laurent Fabius, a apreciat drept 

„scandaloasă” atitudinea anumitor 
țări din estul Europei în fața crizei 

refugiaților, începând cu Ungaria, 
informează AFP. „Când văd cum un 
anumit număr de țări din Europa 
nu acceptă cotele (de repartizare a 
imigranților), mi se pare scandalos”, 
a declarat Fabius pentru Europe 1, 
RTL și Le Monde, precizând că este 
vorba de țări aflate în „estul Europei”. 
Conform declarațiilor sale „Germa-
nia a avut un comportament extrem 
de curajos, Franța i-a fost alături, dar 
este nevoie ca întreaga Europă să-și 
asume responsabilitatea”, a apreciat 
Fabius. El s-a declarat foarte supărat 
pe Ungaria care, spune el, „nu res-
pectă valorile comune ale Europei”, 
ridicând garduri la frontieră. În opinia 
sa, trebuie „bineînțeles” ca Ungaria 
să înlăture acest gard și ca Uniunea 
Europeană să aibă „o discuție serioasă 
și severă” cu liderii de la Budapesta, 
(preluat AGERPRES).

În același timp, secretarul gene-
ral al ONU, Ban Ki-moon, a anunțat 
că o reuniune privind criza imigra-
ției va avea loc la 30 septembrie, în 
contextul Adunării Generale a Națiu-
nilor Unite, subliniind în același timp 
că „trebuie făcut mai mult” pentru a 
rezolva această problemă.

Potrivit unui comunicat, preluat de 
AFP, Ban Ki-moon a lansat „un apel 
către toate guvernele implicate (în 
criza imigrației) ca ele să ofere răs-
punsuri globale, să dezvolte canale 
legale și sigure de migrație și să acțio-
neze cu compasiune și respectându-și 
obligațiile internaționale”.

„La examinarea solicitărilor de azil, 
statele nu trebuie să facă diferențe 
pe bază de religie sau identitate și nu 
pot forța oamenii să se întoarcă în 
locurile din care au fugit dacă există 
riscuri evidente de persecuție sau de 
atac”, a adăugat el. „Este nu numai 
o chestiune de drept internațional, 
ci este vorba și de datoria noastră ca 
ființe umane”, a insistat secretarul 
general al ONU, (preluat AGERPRES).

O veste extrem de surprinzătoare 
vine din Spania, prin faptul că pri-
marul orașului Barcelona, d-na Ada 
Colau, a propus crearea unei rețele 
de „orașe-adăpost” europene pentru 
refugiați, ca urmare a dramei uma-
nitare în curs care nu se va opri „nici 
cu ziduri, nici cu sârmă ghimpată”, 
relatează AFP.

„Deși este vorba de o competență 
a statelor și a Europei (...) din Bar-
celona vom face tot ce vom putea 
pentru a participa la crearea unei rețele 
de orașe-adăpost”, a subliniat edi-
lul spaniol. Această propunere nu a 
fost încă elaborată oficial, a precizat, 
la rândul ei, purtătoarea de cuvânt 
a primăriei, apreciind că „dacă se 
dorește să prindă contur, va trebui 
să se acționeze cu o anumită urgență, 
deoarece această dramă are un carac-
ter de urgență”.

Cu aceste două realități diferite 
în față, avem exemplificate posi-
bilele cauze ale crizei imigranților, 
nevoia urgentă a unor măsuri luate 
la nivel comun în privința statelor 
de pe continentul european și mani-
festarea compasiunii față de drama 
părăsirii unei țări și față de riscul total 
asumat de către imigrant în căuta-
rea unui trai mai bun. 

O scurtă analiză a stării de fapt, criza imigranților 
din Europa. Posibilele cauze și ce este de făcut?

Foto: www.click.ro
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Alianța Nord-Atlantică se pregă-
tește de noi exerciții în Marea Neagră, 
la scurt timp după încheierea celor 
mai importante manevre de parașu-
tiști NATO în România, la care vor 
participa militari americani, italieni 
și spanioli, relatează Sputniknews, 
preluat AGERPRES.

La exercițiile NATO — Sea Breeze 
2015 — desfășurate în Marea Neagră 
vor participa distrugătorul USS Donald 
Cook și un avion de tipul Lockheed 
P-3C Orion, capabile să transporte 

arme nucleare. USS Donald Cook este 
dotat cu rachete Aegis, capabile să 
intercepteze orice tip de rachetă balis-
tică, precum și rachete Tomahawk, 

care sunt uneori echipate cu focoase 
nucleare. Avioanele de patrulare 
maritimă Lockheed P-3C Orion 
sunt destinate pentru activități de 

recunoaștere și pot transporta, de 
asemenea, bombe nucleare. Apro-
ximativ 2.500 de militari au fost 
mobilizați pentru aceste exerciții — 
1.000 americani, 500 de soldați din 
alte țări ale Alianței și ale parteneri-
lor săi (Bulgaria, Germania, Grecia, 
Italia, România, Republica Moldova, 
Marea Britanie, Suedia, Turcia) plus 
1.000 de militari ucraineni.

În total, peste 150 de echipamente 
vor fi angrenate în aceste aplicații 
— nave, submarine, elicoptere, avi-
oane și vehicule, iar manevrele vor fi 
dedicate misiunilor de interceptare, 
luptei împotriva submarinelor și a 
vaselor mici, precum și operațiuni-
lor de căutare și de salvare pe mare, 
informează sursa citată.

„Dacă nu putem obține o distribuire 
echitabilă a refugiaților (în Europa), 
atunci chestiunea (privind viitorul 
zonei) Schengen se va afla pe ordi-
nea de zi pentru multe state. Noi nu 
dorim să se ajungă acolo”, a mai spus 
cancelarul german la o conferință de 
presă la Berlin.

„Știu că unele țări au anumite pozi-
ții”, a mai spus ea, cerând statelor 
membre UE să adopte „o direcție 
comună pe cât posibil”.

Dar, „dacă vom începe să spunem 
că nu dorim musulmani, atunci nu 
este bine”, a adăugat ea, subliniind că 
Europa este construită pe principiul 

„demnității fiecărei ființe umane”.
Ea a atras de asemenea atenția 

că Italia trebuie ajutată, pentru că 
Roma nu poate găzdui toți imigran-
ții care sosesc pe Marea Mediterană.

Angela Merkel a afirmat toto-
dată că actuala criză a imigranților 
a pus Germania în fața unei provo-
cări majore care nu va fi rezolvată 
în curând, îndemnând cetățenii să 
dea dovadă de flexibilitate și răbdare.

„Ne aflăm în fața unei provocări 
naționale uriașe. Aceasta va fi o pro-
vocare importantă nu doar pentru 
câteva zile sau luni, ci pentru o peri-
oadă lungă de timp”, a declarat Merkel.

Angela Merkel a estimat că Germa-
nia este destul de „puternică” pentru 
a depăși provocarea care o reprezintă 
sosirea a sute de mii de imigranți. 

„Economia noastră este puternică, 
piața forței de muncă este robustă 
și gata să absoarbă (mână de lucru)”, 
a mai spus cancelarul german, care 
a anunțat prezentarea până pe 24 
septembrie a unui pachet de măsuri 
complete pentru adaptarea legisla-
ției germane la situația actuală, în 
special pentru accelerarea procesă-
rii solicitărilor de azil, asigurării de 
ajutor și adăposturi pentru refugi-
ați, informează sursa citată.

Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni că dacă Europa nu va reuși să se pună de acord în legătură cu o distribuire 
echitabilă a refugiaților, zona Schengen va fi pusă sub semnul întrebării, relatează Reuters și AFP, preluat AGERPRES.

Ministrul de interne austriac, Johanna Mikl-Leitner, a pledat luni, într-un interviu pentru 
televiziunea publică germană ARD, pentru o reducere a ajutoarelor europene pentru țările UE 
care sunt reticente în a primi mai mulți refugiați, transmite AFP, preluat AGERPRES.

Presiunea asupra guvernelor 
trebuie sporită, a spus ministrul, 
anunțând ca posibilitate o „reducere” 
sau chiar o „suprimare” a ajutoare-
lor financiare oferite de Bruxelles în 
cazul țărilor care nu dau dovadă de 

„nicio responsabilitate solidară”.
Putem „spori presiunea prin 

intermediul ajutoarelor financiare, 
suprimându-le sau reducându-le”, a 
pledat ea. Germania, care se așteaptă 
să primească 800.000 de solicitanți 
de azil în 2015, de patru ori mai mulți 
decât în 2014 și mai mulți decât orice 
altă țară din UE, cere o mai bună 
repartizare a refugiaților între țările 

blocului comunitar, în continuare 
divizate în această problemă.

Comisia Europeană vrea să-i distri-
buie pe solicitanții de azil între statele 
europene pentru a ușura povara de 
pe umerii țărilor de primire. Această 
repartizare pe bază de voluntariat 
se izbește totuși de lipsa de voință a 
anumitor țări, printre care Ungaria, 
Austria, Slovacia și Slovenia, notează 
AFP, conform sursei citate.

Tabloidul german Bild, care a 
început o campanie în favoarea solici-
tanților de azil, critică Franța, Marea 
Britanie, Italia, Lituania și Slovenia, 
vinovate, potrivit publicației, că nu 

primesc atât de mulți refugiați pe 
cât ar putea. Johanna Mikl-Leitner a 
făcut apel la „asumarea de responsa-
bilități” și la o repartizare „echitabilă” 
a refugiaților în cadrul UE.

A crede că un gard de sârmă ghim-
pată, ca cel ridicat de Ungaria, poate 
ține sub control fluxul de refugiați este 
o „iluzie”, a mai spus ministrul aus-
triac, a cărui țară a fost lovită recent 
de o dramă legată de criza imigranți-
lor, prin descoperirea pe o autostradă 
a unui camion cu cadavrele a 71 de 
imigranți. Austria a anunțat întări-
rea controalelor la frontierele estice, 
informează AGERPRES.

EXTERNE

La exercițiile NATO — Sea Breeze 
2015 participă și militari români

Angela Merkel avertizează că actuala criză a imigranților 
ar putea pune zona Schengen sub semnul întrebării

Austria vrea sancțiuni împotriva țărilor din 
UE reticente în a primi mai mulți refugiați

SUA și aliații, 
20 de lovituri 
aeriene contra 
Statului Islamic

Statele Unite și aliații lor 
au efectuat 20 de lovituri 
aeriene contra Statului Isla-
mic în Siria și Irak sâmbătă, a 
anunțat armata americană 
într-un comunicat duminică, 
informează Reuters, preluat 
AGERPRES.

În Siria, șapte lovituri aeri-
ene au inclus una dintre cele 
trei poziții de luptă din apro-
piere de Al Hawl, o lovitură 
asupra unei instalații a Sta-
tului Islamic aproape de Ar 
Raqqah și patru lovituri aeri-
ene lângă Kobani asupra a 
două unități tactice, trei exca-
vatoare, cinci motociclete, trei 
structuri, două barăci de pază, 
două excavatoare și un vehicul, 
precizează comunicatul difu-
zat de Combined Joint Task 
Force.

În Irak, 13 lovituri au vizat o 
mare unitate tactică, o poziție 
de armament greu, șapte clă-
diri, două mitraliere grele și o 
ascunzătoare de arme în apro-
piere de Bayji. Alte lovituri în 
Irak au vizat ținte în apropiere 
de Habbaniyah, Kisik, Ramadi, 
Sinjar și Tuz, adaugă Reuters, 
informează sursa citată.

Foto: cetățeanul.net

Foto: media.rtv.net

Foto: www.cotidianul.ro

Foto: cdn.salzburg.com
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L a biblioteca más hermosa del mundo se encuentra en Iași. La biblioteca de la Univer-
sidad Técnica “Gheorghe Asachi” recoge la mayor cantidad de votos de los visitantes 
virtuales que consideran que es mucho más espectacular que otras bibliotecas famo-

sas de Irlanda, Francia, Brasil o Estados Unidos, según un sondeo realizado por la plataforma 
cultural Boredpanda.com.

No hay nada como el olor a libros y polvo de las principales bibliotecas que albergan cien-
tos de miles de filas llenas de conocimiento o historias cautivantes. Y si la arquitectura de los 

edificios también cuenta su historia, entonces la biblioteca se puede comparar con un tem-
plo del saber. La biblioteca de Iași tuvo prestigiosos competidores: instituciones culturales 
con una historia más amplia y muchos más libros.

Las siguientes clasificadas son la Biblioteca del Colegio Trinity Dublín, la Biblioteca Real 
Portuguesa de Río de Janeiro, la Biblioteca Nacional de Praga o bibliotecas famosas de los 
Países Bajos, Francia y Estados Unidos. La biblioteca y el aula de la universidad reúnen el 
valor simbólico y arquitectónico del Palacio Universitario de Copou.

La Biblioteca más hermosa del mundo, en Iasi, Rumania

ESPAÑOL
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Mostoles–programa de fiestas patronales 2015

Alcalde David Lucas Parrón
Es un gran honor poder presentar 

estas fiestas patronales de 2015, las 
primeras como Alcalde de Móstoles, 
y ofrecer un programa muy variado 
donde caben todas las opciones y que 
cuenta con actividades gratuitas de 
gran calidad.

Conciertos en Finca Liana y Pradi-
llo, el mercado artesanal, los recintos 
feriales, las carpas de las peñas y 
colectivos, espectáculos callejeros, 
los fuegos artificiales, actividades 
infantiles y otras muchas que hace 
que estos días sean muy especiales 
para los mostoleños y mostoleñas.

En nombre de todo el equipo de 
Gobierno Municipal me gustaría 
agradecer de antemano tu partici-
pación en estas fiestas, que espero 
cumplan tus expectativas a pesar del 
poco tiempo que hemos tenido para 
organizarlas, ya que son nuestras pri-
meras fiestas como Gobierno.

Pero las fiestas son algo más que 
fiestas. Son un punto de encuentro, 
días para compartir, para reunirse, 
para conversar y para disfrutar todo lo 
posible pero siempre desde el respeto 
y la tolerancia, respetando lo que es 
de todos y a todos. Para ello facilita-
remos también autobuses nocturnos 
gratuitos desde Finca Liana al resto 
de la ciudad.

Desde el Gobierno municipal 
somos conscientes de las dificulta-
des económicas y sociales que aún 
hoy siguen presentes entre los mosto-
leñas y mostoleños. Por tanto deben 
concebirse no solo desde la diversión, 
sino también como un elemento de 
dinamización económica para nuestra 
Ciudad y para el comercio local.

Como Alcalde de Móstoles te animo 
a que disfrutes en compañía de tus 
amigos y familiares, que pases unos 
días agradables y que tengas muc-
hos momentos buenos para recordar.

¡Felices Fiestas a todos y todas!
Se trata de un programa muy 

diverso pensando para todos los 
públicos: conciertos gratuitos, fue-
gos artificiales, actividades para los 
más pequeños, eventos deportivos, 
entre otros y se contará con un ser-
vicio gratuito de autobuses a todos 
los barrios de la ciudad, incluido 
Parque Coimbra.

Lucas también ha hecho un llama-
miento al respeto y tolerancia entre 
los vecinos de la ciudad para asegurar 
una buena convivencia de los mosto-
leños durante las fiestas. Además se 
contará con un dispositivo especial 
de seguridad en colaboración con la 
Delegación del Gobierno.

Fiestas de Móstoles 2015
El Alcalde de Móstoles, David 

Lucas, ha presentado esta mañana 
el programa de las Fiestas Patronales 

de Móstoles declaradas de interés 
turístico regional, que este año serán 
desde 11 al 15 de septiembre, y ha 
agradecido expresamente a las peñas 
y colectivos que han hecho posible de 
la ciudad que hacen posible que estas 
fiestas sean de las mejores que tiene 
la Comunidad de Madrid, como así 
lo demuestra que hayan sido decla-
radas de interés regional. Además 
el regidor ha hecho un llamamiento 
al conjunto de la ciudadanía mosto-

leña para que estas fiestas destaquen 
por el respeto y la tolerancia entre 
los vecinos de la ciudad y asegurar 
así una buena convivencia. Lucas ha 
adelantado que se contará con un 
dispositivo especial de seguridad en 
colaboración con la Delegación del 
Gobierno para garantizar unas fies-
tas seguras.

Chupinazo y pregón
Las Fiestas darán comienzo ofici-

almente el viernes 11 de septiembre 
a partir de las 20,30 horas con el 
pregón y el chupinazo desde el bal-
cón del Ayuntamiento con el pregón 

a cargo del deportista paralímpico 
mostoleño José Ramón Cantero. En 
la Plaza de España se reunirán las 
peñas y colectivos vecinales que, con 
sus charangas, animarán a todos los 
vecinos que se den cita en este ini-
cio de las Fiestas Pero, previamente, 
el ambiente festivo ya estará en las 
calles del municipio con una ofrenda 
floral a la patrona y un pasacalles de 
gigantes y cabezudos amenizado por 
la banda Municipal Juvenil.

Tras el chupinazo, las peñas de 
Móstoles descubrirán un Cuadro de 
Pañuelos y se celebrará una Salve 
Cantada en la Ermita de Nuestra 
Señora de los Santos.

Otro de los platos fuertes de la 
jornada serán los Fuegos Artificiales 
que se lanzarán desde los aledaños 
del Polideportivo El Soto a partir de 
las 23,30 horas.

Conciertos gratuitos 
para todos los públicos
En el capítulo musical, las noches 

estarán marcadas por diversos con-
ciertos gratuitos destinados a todos 

los públicos, tanto en la Plaza del 
Pradillo como en el recinto ferial del 
Parque Finca Liana.

Los primeros serán el día 11 de 
septiembre con Pascual González y 
Cantores de Híspalis (21,30 horas 
en la Plaza del Pradillo) y la actu-
ación de El Arrebato (00,30 horas en 
el recinto festivo del Parque Liana).

El sábado 12 será el turno para 
Cuban Sound Project y Carmen Paris 
(22,30 horas, Plaza del Pradillo) y 
Macaco (23,00 horas en Parque 
Liana). El domingo habrá una actu-
ación doble a cargo del Nuevo Mester 
de Juglaría y Mayalde (21,00 horas, 
Plaza del Pradillo) y completarán la 
noche Boni y Rosendo (21,00 horas, 
Parque Liana). El lunes 14 a las 22 
horas actuará en el Parque Liana 
el grupo Auryn. Y el martes 15, de 
nuevo dos conciertos, uno del grupo 
Tu Otra Bonita, ganador del Premio 
Distrito Joven Música 2015, a las 21 
horas y para finalizar un concierto 
de Los Reincidentes, a las 22 horas.

La faceta musical de las Fiestas 
se completará con la participación 
de diversas orquestas en el Recinto 
Ferial de las Asociaciones vecinales en 
el Parque Liana (Primera Fila, Etiqu-
eta Show, Royal Musica y Venecia) 
y sesiones de discoteca a cargo de 
conocidos DJ´s (Chus Hernán and 
Friends, Abel The Kid, Oscar Her-
nández y Ori), que actuarán hasta 
altas horas de la madrugada en el 
Parque Liana.

Para los más pequeños
Los más pequeños tendrán oca-

sión de disfrutar del espectáculo 
"Los Gabytos", cuyas actuaciones son 

herederas de los antiguos payasos de 
la tele. Será el 12 de septiembre a las 
12,00 horas en la Plaza del Pradillo.

Desayunos en la 
Plaza de España
El domingo 13, el lunes 14 y el mar-

tes 15 de septiembre, desde las 9,00 
hasta las 10,30 horas en la Plaza de 
España, las peñas repartirán racio-
nes de huevos fritos con bacon hasta 
el fin de existencias.

Espectáculos taurinos
Después de los desayunos, a par-

tir de las 11,00 horas, los días 13, 14 
y 15 de septiembre se celebrarán los 
encierros y posterior suelta de reses 
en la plaza de toros. El domingo 13 
a las 18,00 horas habrá una corrida 
con los diestros David Luguillano, 
Diego Silveti y David Galván. El lunes 
14 a las 21,00 horas tendrá lugar un 
Concurso de Recortes, con la entrega 
del XVII Memorial Jacobo Hernán-
dez a cargo de la peña El Soniquete. 
Otro de los eventos taurinos tendrá 
lugar el martes 15 a las 18,00 horas.

Actividades de las 
peñas y asociaciones
Durante el desarrollo de las Fiestas, 

las peñas y asociaciones del municipio 
organizarán diferentes actividades en 
un amplio recinto especial del Parque 
Liana y en sus propias donde cele-
brarán sus actividades recreativas e 
invitarán a degustaciones gastronómi-
cas. Asimismo, los partidos políticos 
con representación municipal con-
tarán con sus correspondientes casetas.

Atracciones y Mercado 
de Artesanía
Desde el 4 al 15 de septiembre se 

instalará en el recinto ferial (Avda. 
Portugal, frente al Hospital Univer-
sitario de Móstoles) las tradicionales 
atracciones mecánicas. E igualmente 
del 11 al 15 de septiembre las calles 
del centro histórico y la Plaza del 
Pradillo contarán con mercado de 
artesanía.

Deporte en Fiestas
Las actividades deportivas también 

estarán presentes durante la cele-
bración de las Fiestas. Deportes como 
fútbol (en sus diversas modalidades), 
baloncesto, billar, petanca, carreras, 
frontenis y ground golf, serán objeto 
de diversos torneos en las distintas 
instalaciones deportivas del municipio.

Servicio de autobuses
Durante las Fiestas habrá autobu-

ses gratuitos por la noche, a partir de 
las 01,30 horas hasta las 04,30 horas 
desde el Parque Finca Liana a todos 
los barrios de Móstoles y un autobús 
a las 05.10 a Parque Coimbra.

Las Fiestas darán comienzo oficialmente el viernes 11 de septiembre a partir de las 20,30 horas con el 
pregón y el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento con el pregón a cargo del deportista paralímpico 
mostoleño José Ramón Cantero, que en palabras del Alcalde es un gran ejemplo para los vecinos de la ciudad.

Foto: www.facebook.com

Foto: espectaculosdoblea.es
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 Rumanía recomendada como refugio para 
los inversores asustados por China y Grecia

Algunos de los dólares de los grandes fon-
dos de inversión podrían tomar el camino a 
Rumanía.

Los inversores nerviosos por la alta volatili-
dad en China y por la situación económica en 
Grecia deberían orientarse hacia Europa del 
Este, sobre todo hacia Rumanía, según CNBC, 
citando a los analistas económicos. 

“Europa Central y Rumanía están bastante 
bien”, dijo Charles Robertson, economista jefe 

del sector dedicado a las economías emergentes 
del banco de inversiones Renaissance Capi-
tal. Además, él dijo que la región es como un 

“refugio” en un momento en cual los inverso-
res están muy interesados en evitar la caída 
de precios de las materias primas, la inter-
vención gubernamental en la bolsa china y 
las incertidumbres que rodean la solvencia 
de Grecia y el futuro del país en la zona euro.

Según Robertson, Rumanía es el mercado “de 

frontera” con más rendimiento, ya que la Bolsa 
de Valores de Bucarest subió un 9% este año.

Timothy  Ash, estratega en el ámbito de 
las bolsas, del influyente fondo de inversión 
Nomura International, dijo que los países de 
Europa Central y Oriental se han aprovechado 
de los bajos precios del petróleo y de las mate-
rias primas y tienen la ventaja de los vínculos 
comerciales bajos con China. “Razones para 
ser constructivo en esta dirección: en general, 

la región es un importador de materias pri-
mas y petróleo, por lo tanto beneficiario neto 
de los precios bajos... El comercio con China 
es limitado, pocos de ellos hacen exportacio-
nes significativas en China”, dijo Ash.

Países como Rumanía y Bulgaria podrían 
haber sido afectados en el sector bancario 
debido a los vínculos con Grecia, pero muc-
hos países de la región seguirán exportando 
mucho en Alemania.

ESPAÑOL
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El comisario-jefe Raluca Domuta es 
la primera mujer policía de Rumanía 
a cual se le ha otorgado el título de 

“International Femele Police Peace-
keeper 2015” por el papel especial que 
tuvo durante la misión de búsqueda 

y rescate en Haití. El 23 de agosto 
de 2015, durante el acto organizado 
por la Asociación Internacional de las 

Mujeres Policía (Association of Women 
Police – IAWP), el comisario-jefe de la 
Policía rumana, Raluca Domuta, fue 

galardonada con el título de “Inter-
national Femele Police Peacekeeper 
2015”, informa la Policía Rumana en su 
página web. Durante el acto celebrado 
en Cardiff–Reino Unido de Gran Bre-
taña y de Irlanda del Norte, a la mujer 
policía le fue reconocido el papel espe-
cial que tuvo durante la misión de la 
ONU en Haití (MINUSTAH). Ella fue 
galardonada por su implicación en las 
actividades de búsqueda y rescate de 
cientos de personas después del terre-
moto de 2010 y por como actuó para 
garantizar la seguridad de los médicos 
que estaban en la zona para combatir 
el cólera. Además, las organizacio-
nes internacionales la consideran un 
agente excepcional, cuya experiencia 
es valiosa en el apoyo al proceso de 
paz y estabilización en Haití. El oficial 
se graduó en la Academia de Policía 

“Alexandru Ioan Cuza” en 1999, es espe-
cialista en ciencias penales, psicología 
judicial y protección de los derechos 
humanos. Actualmente es jefe de la 
Policía en la región de Haití–MINUS-
TAH y ofrece apoyo especializado en 
la lucha contra el crimen organizado y 
la violencia sexual. “Las experiencias 
vividas en una misión internacional, 
en un ámbito de seguridad altamente 
volátil, me hicieron entender por qué 
mi abuela, que vivió la Primera Guerra 
Mundial, cuando yo era niña, cada 
noche, al final de la oración, decía: 
«!Dios bendiga¡ Que despertemos en 
paz!»”, dijo Raluca Domuta, citada en 
la página web de la Policía Rumana.

ESPAÑOL

www.elrumano.net
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ, INFORMAŢII UTILE, INTERVIURI

DĂ-NE LIKE ȘI URMĂREȘTE-NE PE
www.facebook.com/PeriodicoRumano

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

La rumana que recibió el premio 
“La Mejor Mujer Policía del Mundo”
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¡Un toque de color siempre viene 
bien! Sobre todo cuando estamos 
hablando de las escaleras más her-
mosas y coloridas de Rumanía que 
pueden convertir algo feo de hormi-
gón en una verdadera obra de arte. 
¡Y, al mismo tiempo, un punto de 
atracción para los turistas!

Rumanía tiene varias escaleras 
urbanas únicas, algunas incluso 
etiquetadas como las más hermo-
sas escaleras pintadas del mundo, en 
sitios especializados que promueven 
el arte callejero.

Calle “Xenofon”: además de ser 
la única calle de Bucarest, capital de 
Rumanía, compuesta solo por esca-
lones, a partir del verano recibió un 
cambio de imagen con la ayuda de 
la artista Eva Radu. Ella eligió colo-
res fuertes que inspiran optimismo 
y alegría.

Las escaleras “Furnica”, en Târgu 
Mureș, que datan de los principios 
de los años `70, pintadas en ama-
rillo, naranja, rojo y azul, traen la 
modernidad en una zona llena de 
vegetación.

Las escaleras “Piatra de Moară”, 
en Târgu Mureș, reproducen figuras 
de personajes famosos de la cultura 
rumana y húngara: Constantin Brân-
cuși, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, 
Petőfi Sándor, Ady Endre, George 
Enescu, Nicolae Grigorescu y Teleki 
Sámuel.

Las escaleras “Rakoczi”, también 
en Târgu Mureș, viejas de más de 110 
años, colocadas entre el Parque del 
Casco Medieval y calle de la Revo-
lución, han sido pintadas como los 
vestidos tradicionales de Transilvania.

Rumanía tiene unas de las más hermosas 
escaleras pintadas del mundo
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Omul de afaceri Adrian 
Thiess, cel care a adus FC Bar-
celona pe „Arena Națională”, 
în 2012, îi va aduce în țară pe 
celebrii jucători de snooker, 
campionii mondiali, Ronnie 
O'Sullivan și Stuart Bingham, 
în vederea unor jocuri demon-
strative, informează evz.ro.

Ronnie O'Sullivan (39 de 
ani), deținător a cinci titluri 
mondiale la snooker, va susține 
două partide demonstrative la 
București și Cluj-Napoca, pe 21 
și 22 noiembrie, în compania 
campionului mondial en-titre 
Stuart Bingham (39 de ani).

„O'Sullivan va veni în Româ-
nia împreună cu campionul 
mondial Stuart Bingham și vor 
avea două evenimente, unul 

la București și unul la Cluj, pe 
21 și 22 noiembrie. E pentru 
prima oară când vine (…) am 
stabilit și locurile de disputare 

a partidelor demonstrative, 
dar le vom face publice ulte-
rior, pentru că nu am semnat 
contractele deocamdată. Dar 
datele sunt clare. La București 
vor putea participa probabil 
undeva la 2000 de spectatori, 
iar la Cluj este mai mare loca-
ția. Din păcate nu avem săli 
potrivite pentru astfel de eveni-
mente. Ca și la box ai nevoie de 
săli de unde să poți vedea din 
orice unghi ce se întâmplă. În 
plus, galele vor fi televizate în 
direct, probabil de Eurosport”, 
a declarat Thiess, informează 
sursa citată.

SPORT

Robert Glință, aur la Mondialele de juniori

Corina Căprioriu, calificată la Mondiale

România a obținut 9 
medalii la C. European 
de șah pentru juniori

O'Sullivan și Bingham vin în România

Înotătorul român Robert 
Glință a cucerit medalia de 
aur la Campionatele Mondi-
ale de înot pentru juniori de 
la Singapore, în proba de 100 
metri spate, cu timpul de 54 
sec 30/100.

Piteșteanul, care se pregă-
tește la Baia Mare, a stabilit și 
un nou record al Campiona-
telor Mondiale de juniori, un 
nou record național de juniori 
al României, dar și barem A 
de calificare la Jocurile Olim-
pice de la Rio de Janeiro, din 

anul 2016, precizează Fede-
rația Română de Natație și 
Pentatlon Modern, conform 
AGERPRES. Glință stabilise, în 
semifinale la 100 metri spate, 

un nou record al Campionate-
lor Mondiale de juniori și nou 
record național la juniori, cu 
timpul de 54 sec 56/100. Bilan-
țul României la Mondialele de 

înot pentru juniori de la Sin-
gapore cuprinde o medalie de 
aur, două recorduri ale competi-
ției și patru recorduri naționale, 
informează sursa citată.

La Centrul de Fotbal Mogoșoaia a avut loc primul 
antrenament al echipei naționale de fotbal a României, 
înaintea meciurilor cu Ungaria și Grecia, din preliminariile 
EURO 2016, cu participarea a 23 de jucători, potrivit site-
ului Federației Române de Fotbal, conform AGERPRES.

La ședința de pregătire a participat și Claudiu Bumba, 
ultimul convocat la lot. Doi dintre „tricolori”, Vlad Chi-
richeș și Steliano Filip, s-au pregătit separat, iar alți doi 
componenți ai naționalei, Ciprian Tătărușanu și Gabriel 
Torje, s-au alăturat lotului mai târziu. Ședința de pre-
gătire s-a încheiat după aproximativ 90 de minute, 
menționează sursa amintită.

Pe 4 septembrie, de la ora 21.45 (ora României), „trico-
lorii” vor juca pe Groupama Arena din Budapesta, în fața 
Ungariei, iar pe 7 septembrie, de la ora 21.45, pe Arena 
Națională din București, elevii lui Anghel Iordănescu vor 
întâlni selecționata Greciei.

Naționala României, în 
preliminariile EURO 2016

FOTBAL

Sportiva română Corina 
Căprioriu s-a calificat în finala 
categoriei 57 kg, la Campio-
natele Mondiale de judo de 
la Astana (Kazahstan), după 
ce a învins-o în semifinale pe 
Catherine Beauchemin-Pi-
nard (Canada), informează 
AGERPRES.

După argintul obținut de 
Andreea Chițu (cat. 52 kg), 
Căprioriu, vicecampioană 
olimpică la Londra, în 2012, 
aduce a doua medalie delegației 
României la Astana. Reușind 

să se impună prin waza-ari, 
românca a dominat meciul cu 

Beauchemin-Pinard. În ultimul 
act, Căprioriu va lupta pentru 

aur cu japoneza Kaori Mat-
sumoto, cea care a învins-o 
în finala Jocurilor Olimpice 
2012. Matsumoto a trecut în 
semifinale de franțuzoaica 
Automne Pavia. Căprioriu reu-
șise să treacă în turul secund de 
spaniola Concepcion Bellorin, 
prin ippon, iar apoi a învins-o 
prin același procedeu tehnic, în 
optimile de finală, pe luxem-
burgheza Mano Durbach. În 
sferturi a dispus de unguroaica 
Hedvig Karakas, tot prin ippon, 
informează sursa citată.

Foto: www.bzv.ro

Foto: epitesti.ro

Foto: i.eurosport.com

Foto: transilvaniareporter.ro
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România a obținut 9 medalii (5 de argint și 4 de bronz) 
la Campionatului European de șah rapid, blitz și dezle-
gări, pentru juniori (grupele 8-18 ani), care s-a desfășurat 
la Novi Sad (Serbia), informează site-ul oficial al FR Șah, 
conform AGERPRES.

Cele 5 medalii de argint au fost cucerite de: Ema Obadă 
și Andreea-Cristina Năstase la șah blitz, Luca-Mihnea 
Metehău, George Stoleriu și Andrei Theodor Dolana la 
dezlegări probleme de șah.

Medaliile de bronz au fost cucerite de Luca-Șerban 
Dumitru și Maria Fileru la șah rapid, Ema Obadă la dez-
legări probleme șah și echipa Clubului Central de Șah 
București (Luca-Mihnea Metehau, Radu-Fabian Dobre, 
Ioana Oțetea, Maria Fileru) la echipe 10 ani.

Următoarea ediție a Campionatului European de șah 
rapid, blitz și dezlegări pentru juniori (grupele 8-18 ani) 
se va desfășura tot la Novi Sad (Serbia), în 2016, infor-
mează AGERPRES.

JUDO

ÎNOT
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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. 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.

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.

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 / 677026947.

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită. 
Fericirea nu are vârstă. Tel: 647726258.

Domn, ador sinceritatea, încrederea și tot ce duce 
la o viață frumoasă și liniștită, caut o doamnă care 
să coincidă la aceleași calități și alături de care să 
alung singurătatea. Nu sunt prieten cu alcoolul și 
nici cu cuvintele urâte. Dau iubire, dar vreau să și 
primesc. Tel: 642660476.

IMOBILIARE

ÎNCHIRIERI

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.

DIVERSE

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

Vând spălătorie auto ecologică în centrul comercial 
Plaza Nueva, Leganés. Pentru mai multe informații 
la tel: 600956781.
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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)


