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CAMPANIE UMANITARĂ

Copilul tău are ghiozdanul cu toate 
cele necesare pentru a merge la şcoală? 
Ajută şi alţi copii să aibă şi ei un ghioz-
dan şi bucuria de a merge la şcoală! Ca 
şi părinte, te străduieşti să faci totul pen-
tru bucuria copilului tău. Îţi doreşti ca 
prima zi de şcoală să o trăiască fericit şi 
să aibă un ghiozdan plin cu de toate. Gân-
deşte-te la toţi ceilalţi copii, pentru care 
părinţii nu au nici măcar bani de haine 
noi pentru prima zi de şcoală. Ajută-ne 
cu donaţii sau implică-te şi fii voluntar!

Uniunea Muncitorilor Români organizează 
Campania umanitară „Un copil – o carte”

Germania primeşte 
imigranţi pentru a acoperi 
deficitul demografic şi a 
menţine ritmul economic

7

Despăgubirile guvernului 
nu acoperă nici 10% din 
pagubele de anul acesta!

ECONOMIE 11

ACTUALITATE 10

Iohannis, discurs 
despre educaţie, justiţie, 
migraţie, dar nu şi despre 
votul prin corespondenţă

EXTERNE 12

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, prin care se reînfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), cu 282 de voturi pentru şi trei abţineri. 4
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ACUM POȚI BENEFICIA DE CONSULTANȚĂ /
ASISTENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITĂ DE

AVOCAT
ROMÂN

  Litigii de muncă şi 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.

Deputații au adoptat un proiect privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbați
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CONTACT

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

28016 Madrid
Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Ataşat pe probleme de muncă şi 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 paşaport: luni–joi, 

9.00–15.00.
Eliberare paşapoarte: luni–joi, 14.30–16.30.
Pentru programări paşapoarte: 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 şi 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), 
Regiunea 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 şi 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 Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca şi 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 şi 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

Modificarea structurii anu-
lui şcolar 2015–2016 afectează 
întreaga industrie a turismu-
lui, cauzând pagube financiare 
atât tour-operatorilor români, 
cât şi turiştilor, atrage atenţia, 
Asociaţia Naţională a Agenţiilor 
de Turism (ANAT), informează 
AGERPRES.

„Săptămâna în plus de 
vacanţă, în luna ianuarie, noua 
perioadă de vacanţă din luna 
februarie, respectiv zilele în plus 
de şcoală din iunie, stabilite în 
mod arbitrar de Ministerul Edu-
caţiei, fără consultarea mediului 
privat şi a antreprenorilor din 
turism, aduce deservicii atât 
agenţilor de turism, cât şi hote-
lierilor”, spun reprezentanţii 
ANAT. Aproximativ 10.000 de 
sejururi au fost deja contrac-
tate pentru perioada vacanţei 
de iarnă, spun reprezentanţii 
industriei, agenţiile de turism 

au depozite nerambursabile 
la partenerii hotelieri, din 
România şi străinătate, pentru 
sezonul de iarnă 2015 — 2016, 
conform fostei programe şco-
lare. Mai mult, clienţii au achitat 
pachetele turistice, acestea fiind 
nerambursabile conform con-
tractelor deja semnate, odată 
ce au fost achiziţionate.

„Schimbarea structurii 
anului şcolar se face contro-
lat, după discuţii inclusiv cu 
reprezentanţii din turism, pen-
tru că perioadele de vacanţă 
sunt extrem de importante 
pentru toţi cei care activează 
în această industrie. Nu doar 
că nu am fost consultaţi, nu a 
fost făcută o consultare publică, 
proiectul nu a fost în dezba-
tere publică, ci publicat tacit în 
Monitorul Oficial, cu patru zile 
înainte de începerea anului şco-
lar 2015 — 2016, punându-ne 

în faţa unui fapt împlinit”, a 
afirmat preşedintele ANAT, 
Aurelian Marin.

Potrivit Ministerului Educa-
ţiei, anul şcolar se structurează 
pe două semestre. Astfel, cur-
surile se desfăşoară de luni, 14 

septembrie, până vineri, 18 
decembrie 2015. În perioada 
31 octombrie — 8 noiembrie cla-
sele din învăţământul primar şi 
grupele din învăţământul pre-
şcolar vor avea vacanţă. Vacanţa 
de iarnă este prevăzută de 

sâmbătă, 19 decembrie 2015, 
până duminică, 10 ianuarie 
2016, iar cursurile se vor desfă-
şura din 11 ianuarie 2016 până 
pe 5 februarie 2016.

Copiii vor fi în vacanţă 
intersemestrială de sâmbătă, 
6 februarie 2016, până dumi-
nică, 14 februarie 2016.

Parteneriatele cu hotelierii 
români şi străini şi realizarea 
pachetelor pentru sezonul de 
iarnă 2015 — 2016 sunt efec-
tuate cu un an înainte, tocmai 
pentru a putea oferi turiştilor 
cele mai bune tarife, pentru a 
le permite achiziţionarea de 
vacanţe la preţuri avantajoase.

Și prelungirea anului şcolar 
până aproape de finalul lunii 
iunie încurcă desfăşurarea 
activităţii turistice conform 
obiceiurilor de acum, atrage 
atenţia ANAT, conform sur-
sei citate.

Modificarea structurii anului şcolar afectează industria 
turismului; 10.000 de sejururi de iarnă nerambursabile

Foto: scoalapopricani.ro
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Plenul Camerei Deputaţilor a 
adoptat un proiect de lege privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, prin care se 
reînfiinţează Agenţia Naţională pen-
tru Egalitatea de Șanse între Femei 
şi Bărbaţi (ANES).

Proiectul a fost aprobat cu 282 de 
voturi pentru şi trei abţineri. Depu-
tatul social-democrat Ana Birchall a 
afirmat că prin proiect se reînfiinţează 
Agenţia Naţională pentru Egalita-
tea de Șanse între Femei şi Bărbaţi 
(ANES), instituţie care are rolul de 
implementare a legii privind egali-
tatea de şanse şi de tratament şi de 
monitorizare a aplicării prevederilor 
legislaţiei, informează AGERPRES.

„Prin propunerea legislativă noi 
reglementăm respectarea şi în practică 
a unui principiu extrem de important, 
şi anume, la muncă egală salarizare 
egală, eliminând astfel o discriminare 
care se înregistrează pe piaţa muncii 
unde la aceeaşi muncă, aceeaşi califi-
care există o discriminare din punct de 
vedere al salarizării”, a spus Birchall, 
adăugând că se instituie obligativi-
tatea pentru angajatori de a asigura 
egalitate de şanse în cadrul relaţiilor 
de muncă şi interzicerea solicitării 
de către angajator a unor informa-
ţii privind starea civilă, familială sau 
care privesc planurile angajatului în 
acest sens.

La rândul său, deputatul liberal 
Andreea Paul a afirmat că ”o politică 
echilibrată de gen este o politică inte-
ligentă, iar PNL susţine acest proiect 
de lege”. „Dar când aud PSD vorbind 
despre o doctrină în domeniu, daţi-mi 
voie să vă reamintesc că PNL are un 

lider femeie, iar ultima femeie care 
a candidat la PSD a pierdut. Daţi-mi 
voie să vă reamintesc că dvs. în doc-
trină aveţi, dar în fapte ba. În Guvernul 
actual, din 21 de miniştri abia aveţi 
patru doamne, sub 20%. Un dezechili-
bru nu grav, foarte grav de gen. Avem 
un Guvern care discriminează feme-
ile”, a susţinut Andreea Paul.

În replică, deputatul social-demo-
crat Aurelia Cristea a spus că ”este o 
diferenţă mare între vorbe şi fapte”. 

„Astăzi, prin această lege, nu facem 
altceva decât să îndreptăm un lucru 
pe care Guvernul PDL l-a făcut în tim-
pul primului-ministru Boc, acela de a 
desfiinţa această agenţie. Prin lege nu 
facem altceva decât să ne reafirmăm 

în calitate de Partid Social Democrat 
apartenenţa la valorile fundamentale 
ale UE”, a punctat Cristea.

La rândul său, Molnár Zsolt 
(UDMR) a precizat că este nevoie 
de o reîmprospătare a legislaţiei în 
acest domeniu. Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 pri-
vind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, în 
vederea creării cadrului legal privind 
promovarea principiului egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, în vederea eliminării tutu-
ror formelor de discriminare bazate 
pe criteriul de sex, în toate politicile 
şi programele naţionale.

Principala modificare adusă prin 
acest proiect de lege se referă la reîn-
fiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei şi 
Bărbaţi, ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în 
subordinea Ministerului Muncii, Fami-
liei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. Se reglementează organi-
zarea şi funcţionarea acestei agenţii, 
precum şi reorganizarea Comisiei naţi-
onale în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi — CONES şi 
a structurilor acesteia din teritoriu.

Proiectul de lege a fost adoptat 
de Senat, Camera Deputaţilor fiind 
decizională în acest caz, conform 
sursei citate.

Deputații au adoptat un proiect privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbați

Foto: rfi.ro

Ion Iliescu şi 
presupusele 
centre CIA  
în România

O delegaţie a Comisiei LIBE 
din Parlamentul European va 
veni la Bucureşti, în perioada 
24-25 septembrie, urmând 
să aibă discuţii cu Ion Iliescu, 
Ioan Talpeş, Bogdan Aurescu, 
Tiberiu Niţu, dar şi cu repre-
zentanţi ai societăţii civile, în 
legătură cu presupuse centre 
CIA în România, informează 
Mediafax citat de evz.ro.

Într-un interviu acordat Der 
Spiegel, Ion Iliescu afirma 
acum câteva luni că el a apro-
bat „în principiu”, în perioada 
2002-2003, o solicitare a SUA 
privind crearea unui centru al 
CIA în România, fără a şti că 
urma să fie vorba de vreo uni-
tate pentru detenţie, detaliile 
proiectului stabilindu-le Ioan 
Talpeş, la acea vreme şef al 
Administraţiei Prezidenţiale. 

„Am considerat că era un gest 
de acomodare înaintea aderă-
rii noastre la NATO”, a explicat 
Iliescu, conform sursei citate.

Foto: incentru.ro
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Dr. David Fernández Caballero, 
şeful Chirurgiei Vasculare, ne pre-
zintă detalii cu privire la momentul 
când trebuie să consultăm specialistul.

Ce este tratamentul cu 
laser endovascular pentru 
tratarea varicelor?
Este un tratament nedureros care 

permite soluţionarea problemei vari-
celor în 2 ore. Serviciul de Chirurgie 
vasculară şi Angiologie al Spitalului 

Universitar din Torrejón foloseşte un 
echipament de tratament cu laser 
care permite eliminarea varicelor, a 
durerilor şi a disconforturilor pe care 
acestea le produc. Procedura endo-
vasculară implică extirparea venei cu 
ajutorul laserului, complet nedureros 
pentru pacient, cu ajutorul tehnolo-
giei ecografiei digitale. Vena este apoi 
reabsorbită de corp fără nici un fel 
de complicaţie pentru pacient.

Și care este diferența dintre 
tehnica convențională și 
tratamentul cu laser?
În primul rând, lipsa durerii pentru 

pacient. Tratamentul convenţional 
prin care se smulg varicele necesită 
anestezie generală sau epidurală şi 
utilizarea unui bandaj de compre-
sie pentru o săptămână, precum şi 
concediu medical de aproximativ 
20 de zile.

Prin tehnica cu laser pe care o 
oferim la Spitalul Universitar din 
Torrejón reuşim ca pacienţii noştri 
să poată părăsi spitalul la patru ore 
după efectuarea procedurii şi pot să 
se întoarcă acasă cu un ciorap elas-
tic de compresie, fără vânătăi sau 
răni. Mai mult decât atât, în 24 de 
ore, se pot întoarce la viaţa normală 
şi să uite de vene varicoase pentru 
totdeauna.

În medicina din anii 1950 exista o 
maximă: chirurgi mari, incizii mari. 
Această frază avea menirea de a sugera 
că doar marii chirurgi îndrăzneau să 
efectueze operaţii foarte complexe 
şi că aceste intervenţii complexe se 
puteau face doar prin incizii mari 
la pacient. Ceea ce această frază nu 
explică, este că aceste incizii mari 
presupun un mai mare disconfort 
pentru pacienţi, un risc mai mare de 
complicaţii postoperatorii şi o spi-
talizare pe termen lung pentru a se 
recupera după o asemenea interven-
ţie chirurgicală. Departamentul de 
Chirurgie Generală şi Digestivă al 
Spitalului Universitar din Torrejón a 
lansat Programul de Chirurgie Avan-
sată pentru a oferi tuturor pacienţilor 
alternative foarte puţin invazive (incizii 
mult mai mici, de abia un centime-
tru, sau operaţii în care este folosit 
ombilicul pentru a evita realizarea 
inciziilor pe abdomen).

Paradigma s-a schimbat, cu sigu-
ranţă! Acum chirurgii mari fac doar 
incizii mici. „Este standardul nos-
tru chirurgical. Încercăm să oferim 
pacienţilor noştri cele mai eficiente 
alternative chirurgicale, care să le per-
mită întoarcerea la viaţa lor normală 

cât mai repede posibil, dar cu un mare 
succes clinic. Adică facem intervenţii 
chirurgicale cât de puţin posibil inva-
zive pentru a trata nevoile pacienţilor 
noştri în cel mai bun mod posibil, 
fără a uita că nimeni nu vrea să stea 
10 sau 15 zile într-un spital, în cazul 
în care poate să stea doar 2–3 zile 
sau chiar 24 de ore”, a explicat Dr. 
Jesús Garijo, şef al Departamentului 
de Chirurgie Generală şi Digestivă 
din centrul spitalicesc din Madrid.

Chirurgia ambulatorie, chirurgia 
laparoscopică şi, în cele din urmă, 
tehnicile de port unic (care reduc la 
minimum incizia) au devenit stan-
dardul chirurgical al spitalului, care 
are o medie de şedere postoperatorie 

mai mică de trei zile. „Dacă suntem 
capabili de a oferi cel mai bun tra-
tament şi de a permite pacientului 
să se întoarcă la viaţa sa în cel mai 
scurt timp posibil, întrebarea nu este 
dacă ar trebui să o facem, ci de ce nu 
se aplică în toată lumea”.

Echipa Doctorului Garijo tratează 
orice situaţie clinică din specializa-
rea sa, indiferent de complexitatea 

acesteia. „Chirurgii noştri sunt instruiţi 
pentru a face faţă oricărei situaţii pe 
care un pacient o poate avea. Am făcut 
mari progrese în domeniul chirurgiei 
colorectale, aprofundând abordarea 
de tehnici care permit cel mai bun 
rezultat clinic cu minimul de discon-
fort şi inconvenienţe pentru pacient”.

Nu e de mirare că serviciul con-
dus de Dr. Garijo a fost desemnat ca 
fiind cel mai bun Serviciu de Chirur-
gie Generală şi Digestivă din Spania 
în cadrul Programului Top 20 Spitale, 
care analizează practica şi rezultatele 
tuturor serviciilor chirurgicale din ţară, 
comparându-le pentru a-l distinge 
pe cel care are cele mai bune practici 
şi rezultate clinice. „Pentru noi este 
o onoare şi o mare responsabilitate. 
Suntem un spital care împlineşte 4 
ani şi, prin urmare, încă mai avem un 
drum lung de parcurs, dar este clar 
că am atins un nivel înalt de exce-
lenţă tehnică şi asistenţă medicală 
şi ne-am asumat angajamentul de a 
oferi cea mai bună tehnică chirurgi-
cală pentru fiecare pacient pentru a-i 
rezolva problema de sănătate, mini-
mizând impactul pe care procesul îl 
poate avea asupra vieţii normale”, a 
spus Dr. Garijo.

Un nou standard chirurgical al medicinii 
moderne: chirurgi mari, incizii tot mai mici

SĂNĂTATE

Picioare sănătoase, picioare frumoase! 
Tratament laser nedureros împotriva varicelor

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

oricine are dreptul să aleagă 
liber spitalul în care doreşte 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) şi 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 şi operatoarea 
vă oferă programarea cu spe-
cialistul de care aveţi nevoie. 
Dacă deja sunteţi îngrijit la 
un alt spital şi doriţi să vă pre-
zentaţi la Spitalul Universitar 
din Torrejón, luaţi legătura 
cu Secţia de Primire (Uni-
dad de Admisión) a spitalului 
respectiv şi explicaţi că doriţi 
o programare la Spitalul din 
Torrejón. Angajaţii de la secţia 
respectivă vor gestiona solici-
tarea şi 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

Departamentul de Chirurgie Digestivă al Spitalului din Torrejón oferă alternative 
chirurgicale mai satisfăcătoare pentru pacienţi
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ACTUALITATE

Premierul Victor Ponta a 
declarat la şedinţa Consiliului 
Naţional Tripartit pentru Dia-
log Social, că vrea ca salariul 
minim să ajungă la 1 ianua-
rie 2017 la 1400 lei, informează 
Mediafax.

„În ceea ce priveşte salariul 
minim, urmăm toate proce-
durile, pot doar să vă dau 
nişte date neoficiale, vă rog 
să le luaţi ca nefiind bătute în 
cuie, dar în strategia noastră 
ar urma să mergem tot în paşi 
semestriali aşa cum am mers şi 
până acum pentru că se pare 
că au fost mai simplu de absor-
bit şi de către sectorul public şi 
de către sectorul privat pentru 
că se aplică la toată lumea. La 
1 ianuarie 2016 avem bătut în 
cuie, adoptat, sigur va fi 1200 
lei şi ne-am dori la 1 iulie, 1300, 
la 1 ianuarie 2017, 1400, salariul 
minim pe economie”, a decla-
rat premierul Victor Ponta la 
şedinţa Consiliului Naţional 
Tripartit pentru Dialog Social, 
conform Mediafax.

Ponta vrea 
un salariu 
minim de 1400 
lei, în 2017

Foto: observator.tv

Direcţia de Investigare a Infracţi-
unilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism (DIICOT) are în lucru un 
dosar de urmărire in rem (n. r. – faţă 
de faptă) în cazul răpirii cetăţeanu-
lui român Iulian Gherguţ în Burkina 
Faso, pe 4 aprilie, potrivit unor surse 
judiciare, notează Gândul.

Sursele citate au precizat că ancheta 
este de competenţa DIICOT pentru că 
este cercetată răpirea unui cetăţean 
român. Procurorii DIICOT s-au auto-
sesizat în urma vehiculării în spaţiul 
public a informaţiilor privind acest 
caz. Gruparea teroristă al-Moura-
bitoune a publicat, pe 30 august, o 
înregistare video cu ostaticul român 
Iulian Gherguţ, agent de securitate 
răpit la 4 aprilie din nordul Burkina 
Faso, care face apel la autorităţi să 
negocieze cu răpitorii pentru elibe-
rarea sa, potrivit RFI.

Înregistrarea video, care durează 
mai puţin de un minut, este primul 
semn de viaţă al ostaticului român, de 

la răpirea sa, la 4 aprilie, în apropie-
rea unei mine de mangan din Tambao.

În imagini poate fi văzut Iulian 
Gherguţ, înconjurat de trei bărbaţi 
înarmaţi, ale căror feţe sunt acoperite 
de turbane. Mesajul a fost înregistrat 
în exterior, iar ostaticul în vârstă de 
39 de ani se exprimă în limba franceză.

Iulian Gherguţ se prezintă şi spune 
că este deţinut de al-Mourabitoune, 

la Tambao, în nordul statului Bur-
kina Faso. El precizează că mesajul 
a fost înregistrat la 18 august şi se 
adresează familiei sale, prezentând 
numele mamei sale, apoi al tatălui 
său şi cerându-le să facă totul pen-
tru a-i facilita eliberarea.

El se adresează apoi directorului 
societăţii Pan African Minerals, pentru 
care lucra în momentul răpirii, apoi 

Guvernelor din România şi Burkina 
Faso. Ostaticul imploră să negoci-
eze cu răpitorii pentru a obţine cât 
mai rapid eliberarea sa. Iulian Gher-
guţ, responsabil cu securitatea minei 
de mangan din Tambao, situată în 
provincia Oudalan, în apropierea fron-
tierelor cu Mali şi Niger, a fost răpit 
la 4 aprilie de cinci persoane înar-
mate, care au atacat un convoi aflat 
în misiune de patrulare. Un jandarm 
şi un şofer au fost răniţi în atacul 
comis în apropierea minei exploatate 
de Pan African Minerals, o filială a 
Timiş Corporation, compania omu-
lui de afaceri român Frank Timiş.

Răpirea cetăţeanului român a 
fost revendicată la jumătatea lunii 
mai de gruparea jihadistă salafistă 
Al-Mourabitoune, într-o înregistrare 
audio difuzată de agenţia mauritană 
Al-Akhbar, în care a îndemnat Guver-
nul român să acorde atenţie serioasă 
negocierilor pe tema eliberării osta-
ticului, conform sursei citate.

DIICOT s-a autosesizat şi anchetează 
răpirea lui Iulian Gherguţ în Burkina Faso

Foto: click.ro

Comisarul european Vytenis 
Andriukaitis a promis sprijin Româ-
niei pentru proiectele viitoare privind 
îmbunătăţirea calităţii serviciului 
medical, a infrastructurii sanitare, 
dar şi pentru partea legislativă, a 
declarat ministrul Sănătăţii, Nico-
lae Bănicioiu, informează Mediafax.

Ministrul Sănătăţii, Nicolae 
Bănicioiu, s-a întâlnit cu comisarul 
european pentru sănătate şi siguranţă 
alimentară, Vytenis Andriukaitis, la 
întrevedere participând şi secretarul 
de stat în MAI Raed Arafat, preşedin-
tele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, Vasile Ciurchea, preşedintele 

Agenţiei Naţionale a Medicamentu-
lui şi Dispozitivelor Medicale, Marius 

Savu. „Întâlnirea a decurs bine. Am 
discutat despre situaţia privind achi-
ziţiile la medicamente, proiectul legii 
vaccinării, legea pentru medici, care 
se află acum în Parlament”, a spus 
ministrul Sănătăţii, prezent la inau-
gurarea UPU SMURD de la Spitalul 
Universitar de Urgenţă Bucureşti. 
Nicolae Bănicioiu a precizat că Vytenis 
Andriukaitis şi-a exprimat sprijinul 
pentru tot ceea ce intenţionează să 
facă ministerul în viitor. „Dincolo de 
aprecieri comisarul şi-a exprimat spri-
jinul şi suportul pentru tot ceea ce 
vom face şi de acum încolo în sen-
sul îmbunătăţirii calităţii serviciului 

medical, îmbunătăţirii infrastructu-
rii sanitare, suport pentru tot ceea 
înseamnă partea legislativă. Cred că 
va fi un mandat de bun augur”, a mai 
spus Bănicioiu.

Întrebat despre noul proiect al 
bugetului, Bănicioiu a spus că va soli-
cita pentru Sănătate ”cât mai mult”. 

„Voi propune cât mai mult pentru 
sănătate, cred că trebuie să ajungem 
la 6 la sută din PIB, acum bugetul 
este de 4 la sută luând în calcul şi 
sumele date sistemului sanitar prin 
bugetele autorităţilor locale. Voi cere 
mai mult”, a precizat ministrul Sănă-
tăţii, conform aceleiaşi surse citate.

Comisarul european pentru sănătate a  
promis sprijin pentru proiectele Ministerului

Foto: ziuanews.ro
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100 € pe zi, telefoane mobile, tablete şi chiar 
o motocicletă.
Mai mult de 22.000 € în premii. Obţine 

benefi cii 
exclusive

PNL: un  
număr 
dublu de 
parlamentari 
pentru 
Diaspora

„Continuăm prin acest pro-
iect seria demersurilor pentru 
o reprezentare corectă şi 
democratică a tuturor cetăţe-
nilor României în Parlament. 
Venim cu proiectul ca numărul 
senatorilor pentru Diaspora 
să crească de la 2 la 4 şi numă-
rul deputaţilor de la 4 la 8 
deputaţi. Revenim cu acest 
proiect, deoarece conside-
răm că există un dezechilibru 
major care discriminează o 
categorie de cetăţeni români 
care au aceleaşi drepturi ca şi 
noi, cetăţenii din diaspora”, a 
precizat Gorghiu, într-o con-
ferinţă de presă, informează 
Mediafax.

Legea alegerii Camerei 
Deputaţilor şi Senatului a 
fost adoptată în sesiunea din 
iunie şi a fost promulgată de 
preşedintele Klaus Iohannis. 
Amendamentul referitor la 
creşterea numărului de parla-
mentari pentru Diaspora nu a 
întrunit majoritatea necesară, 
conform sursei citate.

Foto: evz.ro

Uniunea Muncitorilor Români organizează 
Campania umanitară „Un copil – o carte”
Tu ce îţi doreşti să fii când vei fi mare?
La această întrebare, copiii fără acces la educaţie nu au răspuns

Lipsa de educaţie determină mari 
neajunsuri atât la nivel individual, 
cât şi la nivelul unui grup, comuni-
tăţi, la nivelul unei societăţi civile 
sau la nivelul unei ţări. Pe lângă rata 
abandonului şcolar tot mai crescută, 
trebuie să luăm seama la un alt fac-
tor care ţine de condiţia materială a 
unei familii. În alte cuvinte, să facem 
un exerciţiu de imaginaţie şi te invit 
să te gândeşti cum ar fi fost prezen-
tul tău fără acces la educaţie şi fără 
niciun sprijin din partea familiei? Cu 
siguranţă răspunsul tău ar fi: nu aş 
fi putut ajunge ceea ce sunt acum!

În această situaţie sunt multe fami-
lii din multe ţări şi din toate colţurile 
lumii. Sărăcia în care se zbat aceste 
familii le rezumă toată atenţia şi toate 
eforturile spre a asigura nevoile de 

bază şi chiar şi aşa în multe cazuri 
situaţia şi costurile îi depăşesc pe 
părinţi, fie tată, fie mamă. Educa-
ţia şi accesul la educaţie, în cadrul 
acestor familii, rămâne un obiectiv 
greu de atins sau irealizabil. Și ceea 
ce este cel mai trist, este reprezen-
tat de faptul că apariţia unor genii 
nu ţine cont de situaţia materială în 
care se naşte un copil, nici talentul nu 
ţine cont de sărăcie. Aici intră în rol 
societatea civilă şi dacă nu îşi joacă 
bine rolul poate pierde recunoaşte-
rea la nivel mondial a unor premii, 
invenţii sau chiar descoperiri revo-
luţionare indiferent de domeniul de 
cercetare ales.

Imaginează-ţi o sărăcie greu de 
trecut, nu vorbim de nişte lipsuri 
băneşti trecătoare, imaginează-ţi că 

toate resursele financiare ale edu-
caţiei tale se transformă în hrană şi 
hăinuţe pentru fraţii şi surorile tale, 
sau chiar mai rău, imaginează-ţi că 
nu ai nimic material, doar familia ală-
turi oferindu-ţi dragostea ei. Acum 
cineva salvator intervine şi vrea să 
te ajute, ştie că poate ai o pasiune 
pentru scris, poezie, pictură, desen 
sau poate vrea să îţi asculte un vis 
măreţ în care eşti pilot de avioane, 
transformându-se avionul de hâr-
tie din mâna ta în cea mai puternică 
aeronavă.

Acea persoană salvatoare poţi fii 
chiar tu, implică-te şi ajută-ne să aju-
tăm aceşti copii. Implică-te şi vino 
alături de noi să le schimbăm viito-
rul chiar de acum! Ca şi părinte, te 
străduieşti să faci tot ce este posibil 

pentru bucuria copilului tău. Îţi doreşti 
ca prima zi de şcoală să o trăiască 
plin de fericire şi să aibă un ghioz-
dan plin cu de toate. Gândeşte-te la 
toţi ceilalţi copii, pentru care părin-
ţii nu au nici măcar bani de haine 
noi pentru prima zi de şcoală. Acei 
copii se vor uita cu o mare dorinţă 
la ghiozdanul copilului tău şi îşi vor 
dori şi ei la fel. Nu vor înţelege ei de 
ce nu au, nu vor înţelege ei cu ce au 
greşit şi de ce nu se potrivesc cu cei-
lalţi colegi îmbrăcaţi în haine noi şi 
cu ghiozdane pline. Te invit să faci 
o faptă bună, ajută un copil sărac să 
înţeleagă că nu poartă vina sărăciei 
familiei lui. Te invit să fii generos şi 
să umpli inima de bucurie cu orice 
donaţie poţi pentru a fi măcar un pic 
recunoscător pentru tot ce ai putut 
să îi oferi copilului tău.

Cum ne poți ajuta să 
ajutăm acești copii?
Poţi să ne ajuţi cu donaţii în strân-

gerea de fonduri sau cu resurse 
materiale (rechizite şcolare, haine, 
încălţăminte) pentru ajutorarea aces-
tor copii. Educaţia lor depinde de noi!

Poţi să ne ajuţi prin voluntariat. 
Voluntariatul include activităţi şi 
experienţe care te ajută în dezvol-
tarea personală şi poţi contribui prin 
implicarea ta la îmbunătăţirea vieţii 
acestor copii. Orice persoană poate 
deveni voluntar, trebuie doar să vrei. 
Implică-te! Fii voluntar!

Îți mulțumim pentru 
că ne ajuți să ajutăm! 
Zâmbetul acestor copii 
are nevoie de noi!
Pentru mai multe detalii despre 

această campanie şi cum poţi să fii 
şi tu de ajutor, ne poţi contacta la 
numărul de telefon 633 307 958. Îţi 
mulţumim!
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Preşedintele Comisiei SIE, a 
declarat că România ar trebui să con-
diţioneze primirea cotei de refugiaţi 
de acceptarea sa în spaţiul Schengen.

Acceptarea României în spaţiul 
Schengen să fie condiţia pentru 
acceptarea refugiaţilor, este poziţia 
preşedintelui Comisiei SIE, Mihăiţă 
Calimente, conform Gândul.

„Lucrurile ar fi normale, dacă 
România ar fi membră a spaţiului 
Schengen. Altfel, ceea ce a spus pre-
şedintele Iohannis este valabil, adică 
trebuie respectate pentru ţările care 
nu sunt membre Schengen cotele pe 
care fiecare ţară le-a propus. Dacă 
se va dori altceva, cred că România 

va trebui cu tărie să susţină admi-
terea ţării noastre în Schegen în aşa 
fel încât să putem îndeplini dorin-
ţele pe care le are UE vizavi de noi”, 
a declarat Calimente.

Acesta a adăugat că i se pare ”abso-
lut normal să fim în Schengen” când 
ni se cere să avem comportament de 
ţară Schengen. „Dacă facem sacrificii 
materiale şi Europa trebuie să ne res-
pecte şi să avem aceleaşi drepturi ca 
ceilalţi europeni, să nu mai fim con-
sideraţi europeni de mâna a doua”, a 
subliniat preşedintele Comisiei SIE.

În privinţa riscului terorist, pre-
şedintele Comisiei SIE a spus că 
acesta este minim. „Dacă nu o să fim 

primiţi, să rămânem pe poziţia pe 
care a anunţat-o preşedintele Iohan-
nis – 1785. În opinia mea, pericolul 
terorist este minim în privinţa acestor 
refugiaţi pentru că sunt deja milioane 
de musulmani în Europa, unii din-
tre ei la a doua-treia generaţie şi am 
văzut că din rândul lor au fost recru-
taţi mulţi terorişti care au acţionat 
în vestul Europei. Nu înţeleg de ce 
ne este frică de cei care acum chiar 
sunt refugiaţi din calea războiului”, 
a spus Calimente.

Liberalul a afirmat că România ar 
trebui să fie primită în spaţiul Schen-
gen în acest an, conform aceleiaşi 
surse citate.

Dacă facem sacrificii pentru refugiaţi, Europa să ne respecte 
şi să ne primească în Schengen, riscul terorist e minim

Foto: radiocluj.ro

Partidul condus de Gabriel Oprea 
propune introducerea celei de-a 13-a 
pensii. Propunerea legislativă ar per-
mite acordarea surplusului financiar 
persoanelor care au pensie sub nive-
lul salariului mediu brut pe economie. 
Chiar şi pensionarii cu venituri medii 
vor primi, la final de an, bani mai 
mulţi, informează Gândul.

Proiectul depus la Parlament de 
UNPR ar urma să modifice Legea 
263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice. Dacă legea pro-
pusă de UNPR va fi adoptată, cea 
de-a 13-a pensie va fi acordată anual 
persoanelor care au un cuantum al 
pensiei sub nivelul salariului mediu 
brut pe economie şi nu realizează 
alte venituri. „A 13-a pensie se stabi-
leşte la nivelul salariului minim brut 
(n.r. – 1.050 de lei) pe ţară garan-
tat în plata pentru toate persoanele 
îndreptăţite care primesc o pensie 

mai mică sau egală cu cuantumul 
acestuia”, se arată în proiect.

În expunerea de motive a proiec-
tului legislativ, parlamentarii UNPR 
nu spun care este impactul finan-
ciar al acestei măsuri, deşi bugetul de 

stat ar fi serios împovărat, mai ales 
că Guvernul a tot majorat în ultimii 
doi ani pensii şi salarii în sistemul 
bugetar. Senatorul UNPR Constan-
tin Popa a susţinut, când a vorbit 
pentru prima dată despre proiect, la 
începutul lunii august, că din cei 5,8 
milioane de pensionari, 5,2 milioane 
au indemnizaţii sub 1.500 de lei, deci 
efortul bugetar ar fi unul consistent.

Deşi nu vorbesc despre cât de 
sustenabilă este măsura, parlamen-
tarii UNPR dau, în schimb, câteva 
dovezi de populism. „Realitatea vie-
ţii sociale relevă marile dificultăţi cu 
care se confruntă persoanele vârst-
nice cu pensii mici care fac faţă cu 
greu cheltuielilor pentru plata uti-
lităţilor şi ale alimentaţiei de zi cu 
zi. Pentru aceştia restanţele la între-
ţinere au devenit o povară adesea 
insurmontabilă. De regulă, la finele 
anului se acumulează datoriile la plata 

costurilor pentru încalzire, energie 
electrică, apă şi canalizare, lipsindu-i 
de minimele mijloace pentru apro-
vizionarea cu alimente tradiţionale 
la masa sărbătorilor de Crăciun şi 
Anul Nou, circumstanţa generatoare 
de măsuri disperate”, arată expune-
rea de motive 34 de senatori UNPR 
şi PSD, cap de listă fiind preşedin-
tele progresiştilor, Gabriel Oprea.

Cadouri, și mai 
mari, și mai mici
Proiectul de lege prevede cadouri şi 

pentru pesionarii care au venituri ce 
depăşesc salariul minim brut. Astfel, 
persoanele în vârstă care au pensii 
cuprinse între salariul minim brut 
(1.050 de lei) şi salariul mediu brut 
(2.563 de lei), pot primi a 13-a pensie, 
însă la nivelul a jumătate din salariul 
minim brut garantat în plată, mai 
exact, 525 de lei, conform Gândul.

UNPR se încălzeşte pentru anul 
electoral 2016: propune a 13-a pensie

Foto: rador.ro

Premierul Victor Ponta a 
declarat că România nu are 
nevoie să împrumute bani 
de la FMI sau de la Comisia 
Europeană, însă a apreciat 
că acordurile cu instituți-
ile financiare internaționale 
sunt un lucru bun, informează 
AGERPRES.

„Anul acesta terminăm şi 
nu mai avem absolut niciun 
dolar datorie la FMI. Am plătit 
cu greu ceea ce s-a împrumu-
tat şi s-a cheltuit — bine, prost, 
mai degrabă prost — în 2010-
2011 şi guvernul împreună cu 
liderii politici vom discuta des-
pre oportunitatea şi condițiile 
încheierii unui nou acord cu 
instituțiile financiare internați-
onale. România nu are nevoie 
de niciun dolar şi niciun euro 
împrumut de la Fondul Mone-
tar Internațional şi Comisia 
Europeană, dar acorduri cu 
instituțiile internaționale, 
într-o perioadă frământată 
pentru regiune şi pentru 
Europa, eu, personal, cred că 
sunt un lucru bun, însă deci-
zia va fi luată la nivel politic”, a 
mai spus Ponta conform sur-
sei citate. Acordul României cu 
FMI, CE şi BM expiră la finalul 
acestei luni.

România nu 
are nevoie de 
euro sau dolari 
de la FMI

Foto: publica.md

Nu legalizăm şpaga, se poate reglementa în 
Legea pacientului aflată în Parlament din 2003
Robert Cazanciuc, ministrul Jus-

tiţiei, a declarat că ”sub nicio formă” 
nu se va legaliza şpaga pentru medici. 
Cu toate acestea, el a precizat că este 
în Parlament proiectul Legii pacien-
tului potrivit căruia orice prevedere 
privind contribuţiile suplimentare 
acordate personalului medical poate 
fi inclusă în acel act normativ, infor-
mează Adevărul.

Întrebat dacă i-a prezentat pre-
mierul Victor Ponta proiectul de 
lege care să exonereze de răspun-
dere penală personalul medical care 

primeşte contribuţii suplimentare din 
partea pacienţilor, ministrul Cazan-
ciuc a negat.

„În momentul de faţă avem în 
Parlament un proiect de lege, Legea 

pacientului, care are această dispozi-
ţie încă din 2003. În practică, după 
2003, nu au fost elaborate norme de 
aplicare a acestei legi aşa cum cerea 
legea la vremea respectivă pentru a 
lămuri înţelesul unor termeni din 
lege. Cred că este momentul, la nive-
lul Parlamentului, să se lămurească 
înţelesul unor termeni din lege. Nu 
se pune problema sub nicio formă 
de a se legaliza şpaga, nu avem în 
lucru un asemenea proiect de act 
normativ în momentul de faţă”, a 
spus Cazanciuc.

Acesta a adăugat că trebuie încer-
cat să se creeze un cadru în care atât 
medicul, cât şi pacientul, să ştie clar 
ce drepturi şi obligaţii au.

Ministrul Justiţiei a explicat că 
proiectul de lege aflat în Parlament 
stabileşte şi condiţiile în care un medic 
poate utiliza infrastructura sistemu-
lui medical de stat pe baza unor tarife 
stabilite, afişate şi agreate, astfel încât, 
dacă un pacient doreşte accesul la un 
anumit medic să o poată face con-
tra-cost sau pe baza unei proceduri 
prestabilite, conform sursei citate.

Foto: agora.md
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Administraţia Prezidenţială pre-
cizează că decizia acordării titlurilor 
de ”Luptător cu rol determinant” 
revine Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptători-
lor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 
1945–1989 şi Comisiei parlamen-
tare a revoluţionarilor din Decembrie 
1989, informează AGERPRES.

Potrivit sursei citate, titlul de ”Lup-
tător cu rol determinant” a fost instituit 
prin OUG 95/2014 pentru modifica-
rea şi completarea Legii recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptători care 
au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum 
şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în urma 

revoltei muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004. „Conform documentaţiei 
transmise Administraţiei Prezidenţiale, 
procedura s-a desfăşurat la nivelul 
instituţiilor abilitate de lege. Aceasta 
include analiza dosarelor personale, 
iar decizia acordării acestui titlu, în 
urma verificărilor, revine în totalitate, 
din punctul de vedere al legalităţii 
şi oportunităţii, Secretariatului de 
Stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comu-
nist instaurat în România în perioada 
1945 — 1989 şi Comisiei parlamen-
tare a revoluţionarilor din Decembrie 
1989. Acestea din urmă sunt singu-
rele organisme în măsură să ofere 
clarificări suplimentare”, precizează 

Administraţia Prezidenţială. Conform 
Preşedinţiei, constatând respectarea 
îndeplinirii procedurilor legale, în 
temeiul OUG 95/2014, preşedintele 
Klaus Iohannis a emis decretul pri-
vind acordarea titlului de ”Luptător 
pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 — Luptător cu 
Rol Determinant”.

Preşedintele Klaus Iohannis a 
semnat decretul privind conferirea 
titlului de ”Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 
1989 — Luptător cu Rol Determinant” 
pentru 505 persoane. Printre cei care 
au primit acest titlu se află actorul 
Alexandru Arşinel, Gelu Voican Voi-
culescu şi fostul parlamentar Grigore 
Zanc, conform AGERPRES.

Titlurile de luptători ai Revoluției, acordate de Secretariatul 
de stat şi comisia parlamentară a revoluționarilor

Foto: catavencii.ro

ACTUALITATE

Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul SUA 
privind combaterea infracțiu-
nilor grave a fost aprobat de 
Guvern, printr-un Memoran-
dum. Documentul va fi parafat, 
din partea României, de către 
viceprim-ministrul pentru 
securitate națională, Gabriel 
Oprea, informează evz.ro.

„Prin încheierea acestui 
Acord, România îndeplineşte 
încă un criteriu tehnic avut 
în vedere de exigențele Pro-
gramului Visa Waiver”, se 
arată într-un comunicat al 
Executivului. 

Cele două părți îşi vor pune 
reciproc la dispoziție datele 
de referință pentru sistemele 
naționale automatizate de 
identificare a amprentelor. 
Fiecare parte va autoriza punc-
tele naționale de contact ale 
celeilalte părți să aibă acces la 
fişierele de date ADN, conform 
sursei citate.

Încă un 
pas pentru 
eliminarea 
vizelor de 
America

Foto: expresspress.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a sus-
ţinut, miercuri, al treilea său discurs 
în faţa Parlamentului, abordând teme 
precum legislaţia, educaţia, justi-
ţia, migraţia, dar şi politica externă 
a României, fără a se referi însă la 
votul prin corespondenţă, o temă 
nelipsită din majoritatea discursu-
rilor sale.

Klaus Iohannis le-a vorbit sena-
torilor şi deputaţilor aproximativ 
20 de minute, timp în care subiec-
tul principal a fost recredibilizarea 
Parlamentului şi transformarea lui 
într-o instituţie puternică. În acest 
sens, preşedintele le-a cerut aleşilor 
mai multă coerenţă şi predictibilitate 
în actul legislativ, având în vedere 
legile privind domenii cheie care 
sunt modificate mult prea des, însă 
a criticat şi Guvernul, pentru numă-
rul mare de ordonanţe simple şi de 
urgenţă emise în prima jumătate a 
anului 2015, informează Mediafax.

„Îmi doresc un Parlament puternic 
şi care să se bucure de încrederea cetă-
ţenilor. Nu pot concepe o Românie 
puternică fără ca instituţia sa cea mai 
larg reprezentativă să fie pe măsură. 
Cred că sunt două aspecte esenţiale 
care ar trebui să definească astăzi un 
Parlament puternic: o legislaţie de 
calitate şi raporturi funcţionale cu 
celelalte puteri din stat, toate acestea, 
desigur, în beneficiul cetăţeanului”, 
le-a transmis preşedintele senatori-
lor şi deputaţilor.

O altă temă importantă abordată 
de preşedinte a fost cea privind relaţia 
Parlamentului cu justiţia. „Respec-
tul faţă de lege nu poate fi disociat 
de relaţia cu justiţia. De fiecare dată 
când am considerat că s-au produs 
derapaje în această privinţă v-am 
comunicat, nu pentru că doresc să 
intervin în activitatea Parlamentului, 

ci tocmai pentru că modul în care 
această instituţie răspunde la cererile 
justiţiei îi poate afecta credibilitatea”, 
a spus Iohannis.

Preşedintele a reluat şi tema refor-
mei din sistemul de învăţământ, după 
apelul lansat zilele trecute privind o 
largă dezbatere pe Educaţie. „Toate 
schimbările, aşa cum au fost făcute, 
nu au rezolvat problemele de fond, ci, 
dimpotrivă, nu o dată, au creat noi 
probleme. Dacă vrem cu adevărat o 
educaţie de calitate, care încurajează 
performanţa şi respectă valoarea, va 
trebui să procedăm altfel decât în tre-
cut şi să lucrăm împreună”, a spus 

Iohannis, în discursul susţinut în ple-
nul reunit al celor două Camere ale 
Parlamentului.

Preşedintele a vorbit şi despre 
tema migraţiei, dând asigurări că 
va comunica cu Parlamentul după 
şedinţa CSAT. Iohannis şi-a înche-
iat discursul reamintind importanţa 
anului 2019, atunci când România va 
prelua preşedinţia Consiliului Uni-
unii Europene.

„Acestea sunt temele majore pe 
care le avem pe agendă. Avem pro-
vocări mari, dar şi oportunităţi mari. 
Și mai ales, nu avem timp de pierdut. 
Nu avem timp de pierdut cu discuţii 

sterile sau de dragul imaginii. Avem 
o responsabilitate, iar cei care vor 
veni după noi ne vor judeca şi eva-
lua după deciziile pe care le luăm 
astăzi”, a spus, în încheiere, Iohan-
nis, conform sursei citate.

Recent, preşedintele Iohannis şi-a 
exprimat din nou speranţa că Parla-
mentul va vota proiectul legii votului 
prin corespondenţă, încât să poată fi 
aplicat la alegerile din 2016, de altfel 
o temă care nu a lipsit din majori-
tatea discursurilor sale din ultimele 
luni. Iohannis se declara mulţumit 
de progresele partidelor în această 
direcţie.

Iohannis, discurs despre educaţie, justiţie, migraţie, 
dar nu şi despre votul prin corespondenţă

Foto: paginadepolitica.ro
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Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Ali-
mentaţie şi Agricultură (FAO), notează că 
indicele preţurilor la produsele alimentare, 
la nivel mondial, a înregistrat în august 2015 
cea mai mare scădere lunară din ultimii şapte 
ani, pe fondul ofertelor abundente, dar şi a fac-
torilor externi, precum scăderea preţurilor la 
energie şi îngrijorările cu privire la încetinirea 
economiei chineze, a anunţat FAO, transmite 
Reuters, preluat de AGERPRES.

FAO dă lunar publicităţii propriul său Index 
de preţuri la produse, care măsoară modifică-
rile înregistrate de un coş de alimente format 
din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi 
zahăr. În luna august 2015, acest indice a atins 
o valoare medie de 155,7 puncte, în scădere 
cu 8,5 puncte sau 5,2%, comparativ cu luna 
iulie 2015. FAO a precizat că aceasta a fost cea 
mai gravă scădere lunară înregistrată după 
decembrie 2008.

Scăderea din luna august a afectat toate pro-
dusele alimentare principale, precum laptele, 
uleiurile vegetale, zahărul sau cerealele, care au 
înregistrat un recul de 7% în raport cu iulie şi 

unul de 15% în raport cu luna august a anului 
trecut. Preţurile uleiurilor vegetale au scăzut şi 
ele cu 8,6% comparativ cu luna iulie, iar pre-
ţul la zahăr s-a redus cu 10%. Economistul şef 

al FAO, Abdolreza Abbassian, a apreciat că 
există puţine semnale ale unei reveniri a pre-
ţurilor în lunile următoare. Potrivit acestuia, 
semnalele referitoare la încetinirea economiei 
chineze se reflectă în importurile de produse 
precum soia boabe, pentru care China este cel 
mai mare importator mondial.

„Atunci când o ţară de asemenea mărime 
şi populaţie încetineşte acest lucru afectează 
toate sectoarele, inclusiv agricultura”, a expli-
cat Abdolreza Abbassian. În paralel, FAO şi-a 
îmbunătăţit estimările cu privire la producţia 
mondială de cereale în 2015, până la 2,54 mili-
arde de tone, cu 21 de milioane de tone mai 
mică decât recolta record înregistrată anul tre-
cut. Revizuirea estimărilor se datorează unor 
perspective mai bune privind producţia de 
grâu şi orez, ca urmare a unor condiţii peste 
aşteptări în ţări precum Argentina, Brazilia şi 
SUA. FAO susţine că producţiile bune din cele 
două Americi vor compensa scăderea produc-
ţiei de porumb în Uniunea Europeană cauzată 
de vremea secetoasă, care a redus producţiile 
la hectar, notează AGERPRES.

Având în vedere distorsiunile create în piaţă 
de concurenţa neloială dintre producători, sis-
temul energetic naţional se poate confrunta 
cu cea mai importantă criză din ultimii 20 
de ani, a apreciat directorul general al Com-
plexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, 
informează AGERPRES.

El s-a referit la scăderea semnificativă a 
producţiei hidro, din cauza secetei, dar şi la 
concurenţa pe care o fac sistemului energetic 
clasic producătorii de energie din resurse rege-
nerabile, prin dezvoltarea ”iraţională a acestora”. 

„Nu facem nimic ca să stopăm aceste produc-
ţii masive. Dacă, după această vară normală, 
pentru că a fost o vară normală — 2013 şi 2014 
nu au fost veri normale — urmează şi o iarnă 
normală, atunci sistemul energetic românesc 
se va confrunta cu o perioadă pe care nu a mai 
avut-o în ultimii 20 de ani. S-ar putea să nu 
se mai aprindă becul”, a avertizat Laurenţiu 

Ciurel. În opinia sa, această situaţie de criză ar 
putea să apară în 7 — 8 luni pentru că în siste-
mul energetic sunt multe ”lucruri incorecte”, 

iar reglementările ”lasă foarte mult de dorit”. 
La rândul său, preşedintele Autorităţii Naţi-
onale de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE), Niculae Havrileţ, a declarat că nu 
există pericolul unei astfel de crize.

„Consider că sistemul energetic naţional este 
unul foarte echilibrat, avem mai multe surse, 
ceea ce ne face să credem că nu vor exista pro-
bleme deosebite”, a spus Havrileţ.

În privinţa preţurilor la energie, şeful ANRE 
a precizat că nu vor exista motive pentru creş-
terea lor nici dacă se va apela la importurile 
de energie, întrucât preţurile de import sunt 
similare cu cele de export.

La rândul său, secretarul de stat în Ministe-
rul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
şi Mediului de Afaceri, Bogdan Badea, a dat 
asigurări că s-au luat toate măsurile necesare 
astfel încât ”să trecem vârfurile de iarnă fără 
probleme”, conform sursei citate.

Prețurile la alimente au înregistrat o scădere record în luna 
august, cea mai mare scădere lunară din ultimii şapte ani

Sistemul energetic riscă cea mai importantă criză 
în 20 de ani, din cauza secetei şi a regenerabilelor

Foto: gds.ro

Foto: voceatransilvaniei.ro

Despăgubirile 
guvernului nu 
acoperă nici 10% 
din pagubele de 
anul acesta!
Suma pe care autorităţile intenţio-

nează să o acorde pentru despăgubiri va 
fi foarte mică şi nu acoperă nici 10% din 
pagubele produse de seceta din acest an, 
afirmă Preşedintele Ligii Asociaţiilor Pro-
ducătorilor Agricoli din România (LAPAR), 
Laurenţiu Baciu, conform evz.ro.

„Cu mare lucru nu plecăm acasă. Totul 
e numai la viitor, vom face, vom drege, 
dar nu ştim exact suma pentru despă-
gubiri, am tras noi concluzia că până la 
urmă ar fi o sumă foarte mică, ceea ce nu 
ne acoperă nici zece la sută din pagube. 
Înţelegem că nu sunt bani, cerinţele sunt 
mari, vor toţi, şi zootehnia, toată lumea 
vine la pomul lăudat, dar s-ar putea până 
la urmă să fie doar o mică atenţie. În sen-
sul acesta am venit cu propunerea către 
ministru, ca, măcar pentru cei care sunt 
afectaţi real de secetă şi care au pier-
deri enorme, să se dea un avans mai 
mare. Propunerea noastră a fost să le 
dea 70 la sută.

Ministrul a apreciat propunerea, 
acum să vedem dacă se şi materializează. 
Am cerut să urgenteze cu acele datorii 
pe care le are ministerul faţă de noi, mă 
refer la subvenţia la motorină pe trimes-
trul I şi II, să urgenteze cu APIA, pentru 
ca agenţii economici să-şi poată lua cre-
dite pe baza adeverinţelor”, a afirmat 
Laurenţiu Baciu, după întâlnirea avută 
cu ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Daniel Constantin, informează 
AGERPRES. Laurenţiu Baciu a preci-
zat, totodată, că nu există o legislaţie 
care să poată fi aplicabilă în legătură cu 
constituirea Fondului mutual. „Noi am 
cerut modificarea acestei legislaţii, ca 
să putem înfiinţa Fondul mutual. În plus, 
nicio societate de asigurări din Româ-
nia nu asigură seceta şi îngheţul de iarnă. 
Pagubele s-au produs din cauza sectei şi 
trebuie obligatoriu intervenţia Guvernu-
lui, până va fi înfiinţat Fondul mutual”, a 
mai spus preşedintele LAPAR, conform 
sursei citate.
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Preşedintele Parlamentului moldo-
vean, Andrian Candu, a declarat că un 
procuror din România, cu experienţă în 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
va merge să activeze pe lângă Procuratura 
Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie 
de la Chişinău, precizând că procurorul 
va fi selectat de UE.

„Nu mai este un secret pentru nimeni 
cât de dezamăgiţi sunt cetăţenii acestei 
ţări de situaţia din justiţie. În acest sens, 
vreau să fac un anunţ. Săptămâna aceasta 
(n. r.–pe 15 septembrie), în Republica Mol-
dova vine un procuror din România, cu 
experienţa DNA, care va sta alături de ai 
noştri, va examina dosare de rezonanţă, le 

va revizui pe unele. S-a tot vorbit că DNA 
trebuie să treacă Prutul. Putem spune că 
o primă rândunică a venit. Noi putem 
vorbi mult despre demisii la nivel de con-
ducere, dar dacă nu schimbăm sistemul 
n-avem nicio şansă”, a declarat Candu, în 
cadrul unei conferinţe de presă, relatează 
Jurnal de Chişinău în ediţia electronică, 
citat de Mediafax.

Candu nu a putut oferi mai multe 
detalii despre procurorul român care 
urmează să vină la Chişinău. „Selecţia 
şi aprobarea o face Uniunea Europeană. 
Acest procuror vine pe dimensiunea lup-
tei împotriva corupţiei. Nu cunosc detalii, 
nume şi profil. Mai multe vom putea spune 

după ce ajunge”, a menţionat preşedin-
tele Parlamentului.

Procurorul român urmează să analizeze 
inclusiv dosare de corupţie şi ulterior să 
vină cu propria expertiză şi cu propuneri 
de modificări legislative pentru a îmbu-
nătăţi situaţia în domeniul combaterii 
corupţiei, a mai spus Candu, citat de IPN 
în pagina online, preluat de Mediafax.

Andrian Candu a adăugat că, din punctul 
său de vedere, Centrul Naţional Antico-
rupţie şi Comisia Naţională de Integritate 
ar trebui reformate, chiar desfiinţate, pen-
tru a institui o nouă organizaţie – poate 
un DNA ca în România, conform sur-
sei citate.

China a marcat recent 50 
de ani de la înfiinţarea regiunii 
autonome Tibet, pe Acoperişul 
Lumii, îndemnând la unitate 
împotriva liderului spiritual în 
exil al acesteia, Tenzin Gyatso, 
al 14-lea Dalai Lama, relatează 
Reuters în pagina electronică, 
preluat de Mediafax.

Yu Zhengsheng, însărcinat 
cu grupurile religioase şi mino-
rităţile etnice, numărul patru 
în ierarhia Partidului Comu-
nist, a insistat în discursul pe 
care l-a susţinut asupra liniei 
oficiale, potrivit căreia Dalai 
Lama, care a fugit din China în 
1959, după eşecul unei revolte 
faţă de regimul chinez, este 
un ”separatist violent”. Dalai 
Lama, care s-a refugiat în India, 
afirmă, în schimb, că el doreşte 
doar puţin mai multă autono-
mie pentru patria sa. „Oamenii 
de toate etniile sunt angajaţi 
într-o luptă hotărâtă împotriva 
separatismului, contracarând în 

permanenţă activităţile separa-
tiste şi de sabotaj ale lui Dalai 
Lama şi forţelor ostile străine”, 
a declarat Yu în faţa marelui 
Palat Potala din Lhasa, cel mai 
înalt palat din lume, odinioară 
reşedinţa lui Dalai Lama.

Yu, care a condus delegaţia 
Guvernului central în regiune, 
a vorbit în faţa unor oficiali, a 
unor tibetani purtând costume 
tradiţionale şi a unor studenţi 
care fluturau steaguri ale Chinei. 
O procesiune de caruri alegorice, 

evocând realizările Partidului 
Comunist, iar altele înfăţişând 
monumente celebre din Tibet, 
ca Palatul Potala, a defilat pe 
străzi, după discursuri.

Yu a îndemnat armata, poli-
ţia şi personalul judiciar din 
Tibet să fie pregătite ”să poarte 
o luptă îndelungată împotriva 
celui de-al 14-lea Dalai Lama”, 
potrivit agenţiei oficiale de 
ştiri Xinhua. Presa de stat a 
profitat de aniversare pentru 
a lansa atacuri la adresa lui 
Dalai Lama. Tabloidul naţiona-
list The Global Times, deţinut 
de către Cotidianul Poporului, 
organul de presă al partidu-
lui unic, l-a numit pe laureatul 
Nobelului pentru Pace un ”tri-
şor” şi un ”conducător crud în 
exil”. Anul acesta au loc mai 
multe aniversări sensibile 
pentru regiunea îndepărtată 
pe care China o conduce cu o 
mână de fier din 1950, când 
trupele comuniste au mărşăluit 

şi au preluat controlul, printr-o 
”eliberare paşnică”, în opinia 
Beijingului.

Tibetul a sărbătorit împli-
nirea vârstei de 80 de ani de 
către Dalai Lama şi a marcat 
20 de ani de la dispariţia unui 
tânăr tibetan care a fost ales de 
Dalai Lama al doilea în ierar-
hia tibetană budistă. Tânărul, 
în vârstă de şase ani la momen-
tul dispariţiei, ”trăieşte o viaţă 
normală”, a anunţat un oficial 
chinez de rang înalt. Organiza-
ţia Free Tibet a denunţat aceste 
ceremonii, apreciind că ele ”pot 
fi organizate în PR-ul secolului 
al XXI-lea, dar fac parte din 
epoca lui Mao”, referindu-se 
la fondatorul Chinei moderne, 
Mao Zedong.

Tibetul rămâne supus unor 
măsuri de securitate stricte, iar 
vizitele jurnaliştilor străini sunt 
limitate, ceea ce îngreunează 
evaluarea situaţiei regiunii, mai 
informează Mediafax.

Ministrul german al Eco-
nomiei, Sigmar Gabriel a 
declarat în Parlament că Ger-
mania mizează pe integrarea 
a milioane de imigranţi pen-
tru a acoperi deficitul de forţă 
de muncă şi a menţine creşte-
rea economică în următoarele 
decenii, informează Mediafax.

Potrivit estimărilor exper-
ţilor germani, populaţia activă 
a Germaniei se va diminua cu 
şase milioane de oameni până în 
anul 2030, pe fondul ratei scă-
zute a natalităţii. Deficitul forţei 

de muncă riscă să genereze 
probleme pentru menţinerea 
ritmului economiei germane.

„Dacă reuşim să îi pregă-
tim rapid pe cei care vin şi să 
îi integrăm pe piaţa muncii, 
vom putea rezolva una din-
tre cele mai mari probleme 
ale viitorului economic al Ger-
maniei–deficitul de forţă de 
muncă”, a declarat ministrul 
german al Economiei, Sig-
mar Gabriel, citat de Reuters, 
preluat de Mediafax. Guver-
nul Angelei Merkel a adoptat 

o atitudine deschisă faţă de pri-
mirea imigranţilor din Orientul 
Mijlociu şi din Africa, iar, con-
form estimărilor, anul acesta 
în Germania ar urma să ajungă 
aproximativ 800.000 de extra-
comunitari. Social-democratul 
Sigmar Gabriel, care este şi vice-
cancelar, afirma că Germania 
poate asimila circa 500.000 de 
imigranţi anual timp de mai 
mulţi ani. Politicienii altor state 
europene au criticat atitudinea 
flexibilă a Germaniei faţă de 
venirea clandestinilor.

Cu toate acestea, afluxul de 
imigranţi nu va fi atât de uşor 
de asimilat. Deşi unii imigranţi, 
în principal cei din Siria, au stu-
dii superioare, circa 20 % sunt 
analfabeţi, a notat ministrul 
german de Interne, Thomas 
de Maizière. În acest caz, imi-
granţii riscă să îngreuneze 
situaţia socială din Germania, 
iar numărul beneficiarilor de 
indemnizaţii sociale ar putea 
creşte cu 460.000, a admis 
ministrul Muncii, Andrea 
Nahles, conform Mediafax.

EXTERNE

Un procuror român anticorupţie, selectat de 
UE, va merge să activeze în Republica Moldova

China marchează 50 de ani de la înfiinţarea regiunii 
autonome Tibet criticându-l pe Dalai Lama

Germania primeşte imigranţi pentru a acoperi 
deficitul demografic şi a menţine ritmul economic

Creditorii vor analiza în 
octombrie situaţia Greciei şi 
ar putea restructura datoria

O localitate franceză îi 
alege pe refugiaţii creştini, 
motivând că aceştia „nu 
îşi decapitează patronul”

Grupul Bruxelles–format din Comisia Europeană, 
Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internaţio-
nal şi Mecanismul European de Stabilitate–va începe să 
analizeze din octombrie stadiul reformelor din Grecia, 
urmând să fie aplicată şi o restructurare a datoriei suve-
rane, afirmă surse europene citate de Mediafax.

Ministrul luxemburghez al Finanţelor, Pierre Gra-
megna, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a 
Consiliului UE a afirmat: „În Grecia sunt programate ale-
geri. Trebuie să aşteptăm rezultatul”.

„Viitorul pas este o evaluare în luna octombrie. După 
această analiză, va trebui să discutăm despre restruc-
turarea datoriei, pentru că există un consens că datoria 
suverană este prea mare. Cum să fie restructurată? Sunt 
diverse opinii”, a explicat Gramegna, conform Reuters, 
preluat de Mediafax.

Posibilitatea ştergerii parţiale a datoriei acumulate de 
Grecia la state din zona euro, este exclusă, totalul aces-
teia fiind acum de 196,8 miliarde de euro începând din 
anul 2010 .

„Datoria poate fi flexibilizată prin extinderea perioadei 
de graţie, prin întârzierea plăţilor şi prin evitarea activării 
marjelor de ajustare”, a subliniat Gramegna.

Liderii zonei euro au ajuns, pe 13 iulie, la un acord cu 
partea elenă pentru negocierea unui al treilea program 
de asistenţă financiară, în valoare de 86 de miliarde de 
euro, care să permită rămânerea Greciei în zona euro. 
Grecia are o datorie totală de peste 320 de miliarde de 
euro, dintre care 65% către ţări din zona euro şi către FMI, 
iar 8,7% către Banca Centrală Europeană (BCE). Începând 
de la 1 iulie Grecia este, tehnic, în incapacitate de plăţi, 
mai informează Mediafax.

Autorităţile comunei franceze Charvieu-Chavagneux, 
din departamentul Isère, au transmis că sunt pregătite 
să primească refugiaţi, însă ”sub condiţia ca familia să 
fie creştină”, întrucât creştinii ”nu recurg la decapitarea 
patronului lor”, informează site-ul France 3 Rhone-Alpes, 
citat de Adevărul.

Autorităţile comunei Charvieu-Chavagneux explică 
de ce îi privilegiază pe refugiaţii ”creştini”. Ele justifică 
această alegere afirmând că „cei de religie creştină nu 
pun în pericol siguranţa celuilalt; că nu atacă trenurile 
înarmaţi cu puşti Kalaşnikov, că nu atacă jurnalişti reuniţi 
în redacţie şi că nu recurg la decapitarea patronului lor 
aşa cum am văzut la câţiva kilometri distanţă de comuna 
noastră”.  

Primul-ministru francez, Manuel Valls a spus: ”Nu 
triem în funcţie de religie. Dreptul la azil este unul univer-
sal”. În timp ce Franţa s-a declarat pregătită să primească 
24.000 de refugiaţi în următorii doi ani, alţi doi primari 
de dreapta deja au declarat că doresc să primească doar 
refugiaţi creştini.

Comună de 8.250 de locuitori, Charvieu-Chavagneux 
este de fapt situată la 16 kilometri de Saint-Quentin-Falla-
vier, din departamentul Isère, unde Yassin Salhi a încercat 
să producă o explozie la o uzină după ce şi-a decapitat 
angajatorul pe data de 26 iunie.  

În deliberarea sa, comuna face referire la apelul Papei 
Francisc de primire a refugiaţilor, şi de asemenea, la o 
promisiune a Sfântului Louis, în 1250, de a-i proteja pe 
creştinii din Orient: „Această promisiune a traversat seco-
lele, determinând Franţa să fie o protectoare fidelă a 
creştinilor din Orient”, tramsmit autorităţile locale citate 
de aceeaşi sursă.

Foto: rador.ro
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El Ayuntamiento de Móstoles pone en marcha la Oficina 
Municipal de Protección del derecho a la Vivienda

“Se harán todos los esfuerzos y 
se activarán todos los mecanismos 
posibles para conseguir nuestro obje-
tivo: desahucios cero en la ciudad 
de Móstoles”.

El objetivo de esta oficina es ofre-
cer asesoramiento e intermediación 
en materia de vivienda e informar de 
las ayudas que tanto desde la admi-
nistración pública como de entidades 
bancarias, se puedan ofrecer a aque-
llos ciudadanos que tengan problemas 
habitacionales y también en casos 
de posibles desahucios.

El Alcalde también ha destacado 
la gran labor realizada por las 3 for-
maciones políticas, lo que evidencia 
el compromiso y la buena relación 
para impulsar este tipo de medidas 
para ayudar a los vecinos y vecinas, 
en el marco del Plan de Lucha con-
tra la Pobreza y Emergencia Social.

El 4 de septiembre 2015 ha tenido 
lugar la presentación de la nueva Ofi-
cina Municipal de Protección del 
Derecho a la Vivienda, más cono-
cida como “Oficina Antidesahucios”, 
a cargo del Alcalde David Lucas y el 
Concejal de Urbanismo y Vivienda, 
Eduardo Gutiérrez, junto el Portavoz 
de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega y 
personas que forman parte de plata-
formas por el derecho a la vivienda, 
en la que será la sede de la nueva 
oficina, situada en el edificio de la 
Gerencia de Urbanismo, en Calle 
Independencia 12, 1ª planta.

El objetivo de esta oficina es ofre-
cer asesoramiento e intermediación 
en materia de vivienda e informar 
de las ayudas que tanto desde la 

administración pública como de enti-
dades bancarias, se puedan ofrecer a 
aquellos ciudadanos que tengan pro-
blemas habitacionales y también en 
casos de posibles desahucios.

Objetivo: Desahucios cero en 
Móstoles

El Alcalde David Lucas ha expli-
cado que desde el primer día del actual 
mandato se viene trabajando entre los 
3 grupos políticos (PSOE, IU y Ganar) 
en evitar los desahucios en la ciudad 
a través reuniones con las diferen-
tes entidades bancarias de la ciudad 
donde se acordó mantener una cola-
boración estrecha para conseguir el 
objetivo principal: “desahucios cero 
en Móstoles”. “Es nuestra intención 
que desde el ayuntamiento se abran 

las puertas y se pueda dar ayuda en 
toda su dimensión, tanto asesoría, 
como intermediación, como ayu-
das habitacionales, negociación de 
moratorias, o ayudas sociales e inser-
ción laboral a las personas afectadas” 
ha destacado el regidor durante la 
rueda de prensa. El Alcalde también 
ha destacado la gran labor realizada 
por las 3 formaciones políticas, lo que 
evidencia el compromiso y la buena 
relación para impulsar este tipo de 
medidas para ayudar a los vecinos 
y vecinas, en el marco del Plan de 
Lucha contra la Pobreza y Emergen-
cia Social que ha puesto en marcha 
este equipo de gobierno y para el que 
se va a destinar hasta final de año 
un total de 1.121.000 euros.

Este gobierno no va a poner 
en venta viviendas municipales

Por su parte el Concejal de Urba-
nismo y Vivienda, Eduardo Gutiérrez 
ha explicado la importancia de la 
apertura de esta oficina a la ciuda-
danía mostoleña, lo que demuestra 
que cuando hay voluntad política se 
pueden hacer muchas cosas, cum-
pliendo así con el artículo 47 de 
la Constitución “el derecho a una 
vivienda digna”. Además, aseguró, 
“este gobierno municipal no va a ven-
der ni una sola vivienda de titularidad 
municipal”.

El edil también explicó que el 
horario de la oficina de momento es 
por las mañanas hasta que se pueda 
abrir también por las tardes, lo que 

se espera poder hacer en un breve 
periodo de tiempo.

Agradecimiento a las personas 
que llevan años reivindicando el 
derecho a una vivienda

El Portavoz de Ganar, Gabriel 
Ortega ha asegurado durante la 
rueda de prensa que la apertura de 
esta oficina viene a “dar respuesta 
a uno de los grandes problemas de 
nuestro país como son los desahu-
cios”, “las administraciones tienen 
que servir de algo y garantizar el 
cumplimiento efectivo de los dere-
chos de la gente”. Ortega también 
ha agradecido la importante labor 
de aquellas personas que han estado 
participando activamente a lo largo 
de estos años en plataformas ciuda-
danas por el derecho a la vivienda”.

Inserción Laboral y coordin-
ación con los Servicios Sociales

Esta oficina trabajará estrecha-
mente con la empresa de promoción 
económica local, EMPESA, para 
fomentar la inserción laboral, ya que 
gran parte de las personas con dificul-
tades para hacer frente a la hipoteca 
están en situación de desempleo. “Nos 
parece fundamental interrelacionar 
la búsqueda de vivienda con canales 
como EMPESA, la empresa municipal 
que se encarga de la formación para 
el empleo y orientar laboralmente a 
estas personas”, ha puntualizado el 
Alcalde durante la presentación. “Se 
harán todos los esfuerzos y se activarán 
todos los mecanismos posibles para 
conseguir nuestro objetivo: desahu-
cios cero en la ciudad de Móstoles”, 
ha finalizado Lucas.

Foto: mostoles.es
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Uno de los lugares 
más hermosos y 
espectaculares del 
mundo se encuentra 
en Rumanía

Algunas de las más hermosas y sor-
prendentes maravillas de la naturaleza 
se encuentran en Rumanía. Rumanía 
tiene aproximadamente 12.000 cue-
vas que ofrecen un espectáculo de hielo, 
roca y agua. Pero una de ellas se encu-
entra entre las preferidas de los turistas 
extranjeros.

Una de las más espectaculares cue-
vas de Rumania fue reabierta para el 
público tras su modernización. Se trata 
de la Cueva Ialomiţei, situada en la loca-
lidad de Moroieni, provincia Dâmboviţa, 
a una altitud de 1.530 m, con una super-
ficie de 400 m subterráneos, que puede 
ser visitada en condiciones de máxima 
seguridad.

La cueva ha sido equipada con sis-
tema de vigilancia, documentales para 
informar a los visitantes, bancos para 
descansar y equipos de sonido y proyec-
ción para la realización de eventos tales 
como espectáculos. Sin duda alguna, ¡un 
lugar digno de visitar!

Rumanía celebrará por primera vez en su 
historia, un gran torneo de Counter-Strike: Glo-
bal Offensive, siendo el cuarto país del mundo 
después de Alemania, Suecia y Polonia que 
tuvieron un torneo de esta magnitud. DH Open, 
organizada por DreamHack Cluj-Napoca 2015, 
del 29 de octubre hasta el 1 de noviembre, será 
el último “Major” de este año, según informa 
ziaruldeiasi.ro.

“Major” es el rango más alto otorgado por la 
compañía americana Valve, propietaria del juego. 
Los torneos profesionales del juego CS: GO se 
caracterizan por el prestigio de los equipos par-
ticipantes, la calidad y el valor de los premios.

Por lo tanto, los fans de CS: GO podrán ver 
en Cluj-Napoca a los 16 mejores equipos del 
mundo en su camino hacia el título de campeo-
nes. Los premios tienen un valor de 250.000$, 
en una producción excepcional bajo la firma 
de PGL. “El hecho de que hemos conseguido 
tener un torneo Major, es el mayor logro hasta 
el momento. A través de PGL, el escenario 
del deporte electrónico de Rumanía está en 

el top 5 de los mayores eventos de eSports del 
mundo. DreamHack Cluj-Napoca 2015 será 
una experiencia extraordinaria para todos los 
fans de eSports de Rumanía y también para 
los del extranjero, eso porque un torneo Major 
atrae audiencias de todo el mundo”, dijo Sil-
viu Stroie, presidente de PGL.

Una de las principales razones que motivaron 
a Valve Corporation traer Major en Rumanía 
es la producción única realizada recientemente 

por PGL, incluyendo la liga internacional de 
CS: GO, PGL -1º Temporada.

“Estamos muy entusiasmados por traer el 
próximo torneo de CS: GO Major a DreamHack 
Cluj-Napoca. Junto con PGL tendremos la opor-
tunidad de producir un espectáculo de cuatro 
días para los fans rumanos de los deportes elec-
trónicos, que por cierto, son increíbles. Junto 
con PGL crearemos una producción única en 
eSports, que finalmente resultará ser el evento 
más memorable de CS: GO de todos los tiem-
pos”, dijo Tomas Lyckedal, director desarrollo 
de negocios DreamHack Suecia.

Ocho equipos recibirán el rango de Legends 
(Leyendas) y por tanto una invitación directa 
para participar en el torneo, teniendo en cuenta 
sus actuaciones en el último Major. Otros ocho 
equipos tendrán la oportunidad de participar 
en el torneo con el título de Challenger (Desa-
fiador) ganado en las calificaciones on-line. El 
último Major, organizado en Alemania, reu-
nió, sólo en los partidos finales, alrededor de 
9 millones de espectadores.

Rumanía es el cuarto país del mundo que 
organiza un gran torneo de Counter-Strike

Un teatro de 
Rumanía, el 
segundo en 
el mundo por 
su belleza

El teatro Nacional de Iaşi ha sido cata-
logado por la televisión británica BBC 
el segundo en el mundo por su belleza, 
junto a instituciones culturales de París, 
Londres, San Francisco, Venecia, Bristol 
y Vicenta. El teatro nacional de Iaşi fue 
diseñado por dos arquitectos vieneses 
ahora más de 100 años. En busca de los 
más hermosos teatros, los de BBC se ena-
moraron al instante del hermoso edificio 
de Iaşi y lo incluyeron en la clasificación 
realizada con la ocasión del “Día Mundial 
del Teatro”.

En la década de 2020 las redes inalámbricas serán mucho más veloces

¿Qué cambiará con las redes 5G?
Nokia realizó hace pocos meses una 

transmisión de 10 gigabytes de datos 
por segundo sobre un prototipo de red 
5G. Una cifra astronómica que permite, 
por ejemplo, transmitir de forma prác-
ticamente instantánea una película en 
formato 4K. La realidad será algo dis-
tinta a estos experimentos de laboratorio.

Según un documento del consorcio 
de empresas de telecomunicacio-
nes NGMNA, la tecnología 5G permitirá 
velocidades que oscilarán entre los 25 
y 50 Mb por segundo si viajamos en un coche 
o un tren y se elevarán hasta un gigabyte en 
circunstancias óptimas si el dispositivo que 
recibe la señal no está en movimiento.

Aún no está nada claro cómo se logrará algo 
así, pues la actual tecnología en la que se basan 
las redes 3G y 4G no permite transportar el 
volumen de datos que se espera que se trans-
fiera por 5G. A pesar de ello, está previsto que 
se ponga en marcha una red con esta tecnolo-
gía para el Mundial de Fútbol de 2018.

El 5G aún está en una fase temprana de 
desarrollo, pero ya se conocen algunos de los 
usos futuros que tendrá. Se espera que cambie 
desde el transporte público hasta el funcio-
namiento de las fábricas, pues permitirá el 
uso de máquinas por control remoto a gran 
distancia. Estas son algunas de las cosas que 
podemos esperar de Internet que no depen-
derá de los cables.

Vídeo de alta definición 
sin interrupciones
Incluso en lugares con grandes aglomer-

aciones de gente, como un estadio, se podrá 
emitir y recibir vídeo en alta definición sin 
que la red se sature. También se podrá usar el 
vídeo en tiempo real con alta calidad en muchas 
más situaciones de las que permite la tecnolo-
gía actual. Será posible, por ejemplo, que las 

aplicaciones de streaming, como Periscope, 
transmitan con menos interrupciones y en alta 
definición. Algo que puede cambiar incluso 
nuestra forma de trabajar.

Internet de alta velocidad 
en aviones y AVE
También en el terreno de la movilidad, las 

redes 5G pueden revolucionar las conexiones 
a internet en trenes de alta velocidad o en avi-
ones, pues actualmente no es posible lograr 
un gran ancho de banda cuando nos move-
mos con gran rapidez. Además, será posible 
dotar a estos vehículos de sistemas de video 
vigilancia en directo.

Dispositivos para vestir
En los próximos años, además de relo-

jes inteligentes seguramente comencemos 
a usar prendas inteligentes. Para la expan-
sión de los wearables uno de los aspectos que 
necesita mejorar es la conectividad. Gracias al 
aumento del ancho de banda disponible será 
posible que la denominada tecnología vestible 
envíe datos medioambientales del entorno u 
otros relacionados con la salud, como nuestro 
pulso cardiaco.

Sensores para las ciudades 
inteligentes
Se espera que en los próximos años se 

implanten sensores para una gran variedad 

de usos en ciudades y zonas rurales: 
desde medir el nivel de tráfico hasta los 
niveles de contaminación atmosférica 
o sonora en un área precisa. Al igual 
que sucede con los wearables, la pro-
liferación de esta tecnología requerirá 
de un ancho de banda más amplio que 
el de las redes móviles actuales.
Control remoto de 
robots o coches

Una de las novedades más sorpren-
dentes que traerá consigo la tecnología 

5G es la posibilidad de interactuar a distancia 
con máquinas en tiempo real. Algo que resulta 
por ejemplo imprescindible en el caso de que 
queramos manejar de forma remota vehícu-
los o robots. Esto ampliaría enormemente las 
posibilidades de realizar, por ejemplo, inter-
venciones quirúrgicas a distancia.

Evitar accidentes de tráfico
La tecnología 5G facilitará la creación de 

coches sin conductor. Pero también la mejora 
de la seguridad de los que ya existen si estos 
son capaces de enviarse información entre 
sí o incluso recibirla de los peatones. De esa 
forma el automóvil podrá evitar accidentes de 
tráfico cuando detecte un riesgo de colisión. 
Para esto es importante la tecnología de ultra 
baja latencia, que aminorará los tiempos de 
respuesta de las conexiones actuales.

Expandir el uso de drones
El vídeo con la llegada de un dron de Amazon 

para entregar un paquete se hizo enormemente 
popular en Internet. Pero, de momento, algo así 
no es posible ni para un gigante del comercio 
como esa empresa. Entre otras cosas porque 
hay grandes problemas para que los drones 
civiles puedan ser dirigidos a gran distancia. 
La tecnología 5G puede terminar con el pro-
blema y allanar el uso de estas aeronaves para 
un gran número de tareas.

Foto: rador.ro

Foto: www.cautalafix.ro

Foto: esportsgo.com

Foto: mastermarketingdigital.org
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Un monumento de Rumanía, en la lista de los 
más impresionantes que existen en el mundo

Algunas de las más grandes y 
espectaculares estatuas del mundo 
fueron incluidas en una clasificación 
elaborada por la publicación Busi-
ness Insider. En la clasificación figura 
una escultura de Rumania, que es 
la escultura en piedra más alta de 
Europa (55 metros), situada en la 
ciudad de Orşova. Esta escultura 
representa a Decebal, el último rey 
de Dacia. Los ojos miden 4,3 metros 
de longitud y la nariz mide 7 metros 
de longitud y 4 metros de ancho. La 
escultura fue realizada entre los años 
1994-2004 por 12 escultores. El coste 
del proyecto ascendió a más de un 

millón de dólares y para el mode-
lado de roca se utilizó más de una 
tonelada de dinamita.

Entre las 16 esculturas gigantes, 
la secunda más grande del mundo 
es una representación del Buda que 
se encuentra en Myanmar, con una 
altura de 116 metros, terminada en 
2008.

No puede faltar el emblema de Río 
de Janeiro, Brasil, el Cristo Reden-
tor, monumento ubicado al sur de la 
ciudad, en el monte Corcovado (700 
m), en el Bosque de Tijuca. El monu-
mento fue erigido para conmemorar 

el 100 aniversario de la independen-
cia de Brasil. Tiene una altura de 30 
metros, 38 metros con el pedestal, 
28 metros al nivel de los brazos y 
pesa 635 toneladas. El pedestal es 
una capilla donde pueden caber 150 
personas.

Entre las estatuas más especta-
culares del mundo está también una 
escultura que representa al difunto 
líder chino Mao Zedong a la edad de 
32 años. La escultura de 32 metros 
de altura está situada en la provin-
cia de Hunan, en China y costó 35 
millones de dólares. El Gran Buda 
de Leshan es la estatua de Buda más 

grande del mundo, esculpida en pie-
dra. Fue construida durante la dinastía 
Tang y está tallada en un acantilado 
que se encuentra en las confluencias 
de los ríos Min Jiang, Dadu y Qin-
gyi, en la provincia china de Sichuan. 
Tiene una altura de 71 metros y los 
hombros miden 28 metros de ancho. 
En 1996, la Unesco incluyó al gran 
Buda de Leshan, junto con el paisaje 
panorámico del monte Emei, en la 
lista de lugares considerados Patri-
monio de la Humanidad.

La Estatua de la Madre Patria es 
una estatua monumental que se encu-
entra en Kiev, Ucrania. La escultura 
representa a una mujer y mide 60 
metros de altura. La espada en la 
mano derecha de la estatua pesa 9 
toneladas y en la mano izquierda sos-
tiene un escudo con el emblema del 
Estado de la Unión Soviética.

La mayor estatua de Cristo se encu-
entra en Polonia, en la localidad de 
Swiebodzin. La escultura mide 36 
metros, pero llega a 52 metros con 
el pedestal. El monumento pesa 440 

toneladas y costó más de un millón 
de euros, dinero proveniente ente-
ramente de donaciones.

El símbolo de Singapur, el Mer-
lion, es una escultura de una criatura 
mitológica, mitad león, mitad pez, 
que mide 26 metros de altura.

Por supuesto, la famosa Estatua de 
la Libertad de Nueva York también ha 
sido nombrada por Business Insider. 
Con 93 metros de altura, 225 tonela-
das, la estatua representa a la diosa 

de la libertad. Al pie de la estructura 
se encuentran cadenas rotas que sim-
bolizan el fin de la esclavitud. Sobre 

su cabeza tiene una corona con siete 
picos y hay 25 ventanas. En el inte-
rior se encuentra una escalera con 
354 escalones, pero, después de los 
atentados del 11 de septiembre de 
2001, está prohibido visitar su inte-
rior. La Estatua de la Libertad fue un 
regalo de los franceses a los estadouni-
denses en 1886 para conmemorar el 
centenario de la Declaración de Inde-
pendencia de los Estados Unidos y 
como un signo de amistad entre las 
dos naciones. 

Fotos: Business Insider

ESPAÑOL
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Este recomandată scoaterea 
aşa-numitelor „măsele de minte” 
care se formează cu rădăcini 
atipice ca formă şi au canale 
întortocheate, aspecte care nu 
pot fi tratate, spune medicul 
stomatolog Laura Mocanu.

„Molarii de minte ne fac mai 
mult rău decât bine. O parte 
dintre pacienţi ţin morţiş să îi 
păstreze, în timp ce alţii renunţă 
la ei de la primele semne de 
cariere. Totuşi, cum e indicat 
să procedăm când avem pro-
bleme cu molarii de minte, mult 
mai celebri sub denumirea de 
măsele de minte?

Indiferent cum îi denumim, 
măselele de minte nu au nici 
o legătură cu mintea, în ciuda 
ideii populare că o dată ce ai 
aceşti molari ţi-a venit min-
tea la cap, molarii de minte 
sunt doar o grupă de dinţi 
care în 80% din cazuri se for-
mează cu rădăcini atipice ca 
formă, având canale aberante 
şi întortocheate, care nu pot 
fi tratate. S-au făcut nenumă-
rate cercetări în privinţa lor şi 
s-a dovedit că ne este mai bine 

fără ei, decât cu ei”, explică 
medicul Laura Mocanu, speci-
alist în stomatologie generală, 
într-un comunicat remis agen-
ţiei Mediafax.

Mai mult, specialiştii ameri-
cani au propus recent extracţia 

mugurilor, adică a acelor 
săculeţi din care se formează 
rădăcina, pentru că sunt moi 
şi e mai puţin dureros pentru 
pacient, a adăugat medicul.

Fiind ultimul dinte care se 
formează, potrivit specialistului, 

acest molar are o structură dife-
rită de a celorlalţi dinţi, care îl 
face mai puţin rezistent, dar şi 
mai susceptibil de apariţia cari-
ilor. „Molarii de minte afectează 
foarte mult poziţia dinţilor exis-
tenţi pe arcade. Și cum la 13 
ani toţi cei 28 de dinţi sunt 
erupţi, cei patru nou apăruţi 
în jurul vârstei de 18–21 de ani 
încearcă să iasă pe arcadă sau, 
cum nu mai au loc, rămân în 
os şi împing dinţii sau rădăci-
nile dinţilor învecinaţi. Marea 
problemă sunt durerile, pen-
tru că de la 18 ani lucrurile 
sunt stabilizate, osul e com-
plet format, iar mişcarea unui 
dinte în os este dureroasă”, a 
mai spus Mocanu.

Aşa se explică apariţia pro-
blemelor gingivale precum 
pericoronarita, o infecţie în 
jurul coroanei, sau durerile 
insuportabile în unele cazuri 
cu trismus (acea contracţie 
spastică a mandibulei care 
face imposibilă deschiderea 
gurii). „Cea mai indicată solu-
ţie în cazul acestor dinţi este 
extracţia, pentru că dau mai 
multe complicaţii decât bene-
ficii. (…) Nu-i putem folosi la 
mestecat, nu ne putem spri-
jini pe ei atunci când vrem să 
construim o punte şi nici nu 
e uşor să-i curăţăm”, a adău-
gat medicul.

UTILE
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„Măselele de minte” fac 
mai mult rău decât bine

Sfatul celor mai bătrâni 
gemeni din lume

Ei le recomandă tuturor oamenilor care vor să se 
bucure de o astfel de longevitate să bea în fiecare zi un 
pahar de vin roşu. Cei doi fraţi belgieni consideră, de ase-
menea, că alte secrete ale longevităţii sunt căsătoria şi 
moderaţia. Paulus Langerock a declarat: „Nu faceţi nimic 
prostesc, nu beţi prea mult alcool, nu mâncaţi prea mult, 
nu fiţi prea petrecăreţi. Nu alergaţi prea mult după femei. 
Căsătoriţi-vă, căsătoriţi-vă! Cel mai bun sfat din lume este 
acesta: căsătoriţi-vă cu femeia pe care o iubiţi şi faceţi 
copii cu ea”, conform adevărul.ro.

Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi fraţi nu a fost 
căsătorit–fiecare a dezaprobat alegerea făcută de celălalt 
în ceea ce priveşte partenerele lor de viaţă. Gemenii Lan-
gerock s-au născut pe 8 iulie 1913 şi au locuit împreună 
aproape întreaga lor viaţă. În prezent, ei locuiesc într-un 
azil de bătrâni din apropiere de Gent. Fraţii, care pre-
feră să li se spună Pierre şi Paul, spun că fiecare este cel 
mai bun prieten al celuilalt şi spun că li s-a întâmplat de 
foarte multe ori ca oamenii din jur să îi confunde.

Pieter Langerock a spus: „Chiar şi tata, atunci când ne 
chema, ne striga cu prenumele Pierre şi Paul”. În ceea ce 
priveşte rutina activităţilor lor zilnice, fraţii Langerock 
spun că nu există însă nicio confuzie: ambii preferă un 
pahar de vin roşu de Bordeaux în fiecare zi.

Foto: adevărul.ro

Foto: static2.libertatea.ro
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Se recomandă folosirea pro-
duselor care modifică gustul 
nicotinei sau acţionează împo-
triva tulburărilor provocate de 
lipsa acestui drog. De pe site-ul 
doctorulzilei.ro, aflăm urmă-
toarele recomandări:

– infuzie de pedicuţă, numită 
şi brădişor, preparată din 5 g 
pulbere uscată şi măcinată la 
200 ml apă clocotită: se infu-
zează 5 minute, se strecoară şi 
se bea dimineaţa, pe stomacul 
gol, cu o oră înainte de micul 
dejun, într-o cură de durată, 
până la abandonarea fumatului, 

provocând o senzaţie de vomă 
la aprinderea ţigării;

– infuzie de cimbrişor, 4 
linguri la un litru apă cloco-
tită; se infuzează 3 minute, se 
strecoară şi se bea întreaga can-
titate, fracţionată în doze de 
50 ml, la intervale de 15-20 
minute. La aprinderea ţigării 
apare senzaţia de vomă, care 
dispare imediat după înlătu-
rarea fumului;

– decoct din rizomi de obli-
geană, din care se bea câte o 
lingură, înainte şi după mesele 
din cursul zilei;

– sirop de creson, din care se 
ia câte o linguriţă de 8-10 ori 
pe zi, la intervale de două ore;

– mestecarea unei linguriţe 
de rizomi sau frunze uscate de 
obligeană, care se ţine în gură 
timp de 5-10 minute, de 3-4 
ori pe zi, având un gust amar 
şi aromat, cu efect de dimi-
nuare a poftei de fumat şi de 
respingere a fumului.

Un procedeu străvechi de 
denicotinizare, absolut inofen-
siv, constă din utilizarea unui 
extract alcoolic cu plante verzi 
de ovăz, luând câte un păhărel 

(80-100 ml) de trei ori pe zi, cu 
efect imediat de dezintoxicare 
şi inhibare a apetitului pentru 
fumat. Alte tratamente reco-
mandă ceaiuri cu alga brună 
sau cătunică, decoct din frunze 
de nuc sau hrean (două căni pe 
zi), macerat din usturoi (o cană 
dimineaţa), leurdă, frunze de 
pătrunjel, ulei de mentă sau 
de ricin.

Se vor evita alimentele cu 
gust amar (cafea, ciocolată amă-
ruie, bere, sucuri cu cofeină, 
alcooluri tari, unele mirode-
nii), care pot trezi dorinţa de 
fumat.

De asemenea, se vor evita 
alimentele care îngraşă (dul-
ciuri, paste făinoase, pâine), 
fiind înlocuite cu fructe, legume 
sau alte alimente sărace în 
calorii.

Din momentul în care nu 
mai plăteşti asigurările ai o 
perioadă de graţie, după care 
scoţi bani din buzunar, infor-
mează evz.ro.

Cardul de sănătate este 
unicul instrument în relaţia 
cu sistemul de sănătate. Oficia-
lii Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate (CNAS) au făcut 
câteva precizări pentru a preîn-
tâmpina situaţiile speciale care 
pot să apară după 1 septembrie:

● Cardul este valid atât timp 
cât plăteşti asigurări plus încă 
3 luni după ce ai încetat cotiza-
rea. Practic, te asiguri sau nu 
mai primeşti servicii medicale 
după aceste 90 de zile.

● Asiguraţii care au pier-
dut cardul trebuie să meargă 
la Casa de Asigurări să depună 
o cerere, să plătească 15,5 lei 
şi Casa va comanda tipărirea 
unui card duplicat. În momen-
tul emiterii duplicatului, cardul 

pierdut (chiar dacă îl regăseşti) 
nu mai este valabil! „Am tipărit 
deja peste 65.000 de carduri 
duplicat”, a explicat Vasile 
Ciurchea, şeful CNAS.

● Asiguraţii cărora până la 
această dată nu li s-a emis car-
dul de sănătate pot beneficia de 
servicii medicale fără prezenta-
rea acestuia. „Cardul va apărea 
emis în sistem în momentul 
în care poşta returnează bor-
deroul din care rezultă fie că 

i-a înmânat cardul, fie că l-a 
returnat la Casă”, a subliniat 
Ciurchea.

● Pentru asiguraţii care 
împlinesc vârsta de 18 ani şi/
sau dobândesc calitatea de asi-
gurat se generează automat, 
din sistem, comanda de tipă-
rire şi distribuire a cardului de 
sănătate. Nu este necesar ca 
asiguratul să se ducă la Casă 
şi să facă solicitare în scris!

Ce se întâmplă dacă 
ai refuzat cardul
La Iaşi, 300 de persoane au 

refuzat cardul de sănătate, în 
special din motive religioase. 
Pentru a beneficia de servicii 
medicale ei şi alţii ca ei vor 
trebui să meargă la Casa de 
Asigurări de Sănătate de care 
aparţin şi să ceară emiterea 
unei adeverinţe care înlocuieşte 
acest card, dar care e valabilă 
doar 3 luni.

„Am mărit numărul de per-
sonal, programul e de la 8.00 
la 20.00 şi un lucru care sim-
plifică mult relaţia funcţionar 
din casă – asigurat este că acea 
adeverinţă se eliberează pe loc, 
la ghişeu!”, explică Vasile Ciur-
chea, şeful CNAS.

În cazul în care, pacientul 
se prezintă cu o urgenţă medi-
cală nu este nevoie de card, dar 
dacă are nevoie de internare, 
fără adeverinţă sau card, va 
plăti serviciile din buzunar. 

„Bănuiesc că nimănui nu-i 
convine să plătească servici-
ile medicale atât timp cât ele 
pot fi gratuite cu condiţia să 
vii cu cardul sau adeverinţa!”, 
conchide Ciurchea, conform 
sursei citate.

UTILE

Dacă rămâi fără slujbă, cardul de 
sănătate e valabil doar 3 luni!

Vrei să te laşi de fumat? Iată ce plante te pot 
ajuta şi află un procedeu de denicotinizare!

Cele mai neaşteptate 
motive din cauza 
cărora suferă bărbaţii

Bărbaţii sunt chinuiţi de monstrul verde al geloziei din 
cele mai diverse motive. Bineînţeles, gândul că alţi rivali 
râvnesc la soţia sau iubita lor îi scoate adesea din sărite, 
însă de multe ori gelozia apare în cele mai neaşteptate 
situaţii, ne informează adevărul.ro.

Un sondaj realizat în rândul bărbaţilor a scos la iveală 
şi motive surprinzătoare pentru care reprezentanţii sexu-
lui puternic sunt roşi de gelozie.

Astfel, un tânăr a admis că adesea i se întâmplă să fie 
gelos pe iubita lui atunci când observă că atât de mulţi 
bărbaţi flirtează cu ea, dar nicio femeie nu este interesată 
să flirteze cu el. Nu numai iubitele curtate reprezintă un 
motiv de gelozie, ci şi animalele de companie. Un alt res-
pondent a mărturisit că a rămas surprins când a realizat 
că este gelos pe câinele său care primeşte atât de multă 
atenţie de la femei, spre deosebire de el.

Mersul la sala de forţă poate să declanşeze gelozia 
unor bărbaţi deranjaţi că alţii obţin performanţe fizice 
care atrag atenţia domnişoarelor.

Dragostea şi atenţia pe care femeia iubită le revarsă 
asupra unei pisici reprezintă pentru alţi bărbaţi un motiv 
suficient ca să stea supăraţi într-un colţ. „Mi-aş dori să se 
uite şi la mine la fel de drăgăstos cum se uită la pisica aia 
afurisită”, după cum a răbufnit unul dintre ei.

„Devin paranoic de-a dreptul atunci când iubita mea 
se duce la sala de fitness. Îmi imaginez că toţi bărbaţii de 
acolo încearcă să o agaţe”, a mărturisit un alt bărbat chi-
nuit de gelozie. Sentimente de neputinţă îi încearcă şi 
atunci când alţi bărbaţi se dovedesc mai amuzanţi decât 
ei, iar iubitele sau soţiile le răspund cu hohote de râs. 
Relaţiile la distanţă nu sunt deloc simple, iar acest lucru 
l-a dovedit şi respondentul care a povestit că este gelos 
pe toţi cei care petrec mai mult timp în compania iubitei 
lui decât el .

Foto: adevărul.ro

Foto: www.doctorulzilei.ro

Foto: www.click.ro
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Ministrul Tineretului şi 
Sportului, Gabriela Szabó, a 
declarat recent la Sala Dinamo, 
că bugetul MTS va fi supli-
mentat în luna octombrie 
pentru organizarea turneu-
lui WTA de la Bucureşti în 
2016, informează Mediafax. „În 
România se desfăşoară foarte 
multe evenimente internaţi-
onale, Campionatul Balcanic 
de Canotaj, la Iaşi, Campio-
natul European de Juniori la 
kaiac-canoe. În paralel, mer-
gem la Ministerul Tineretului 
şi Sportului cu promovarea 
sportului de masă. Eu încerc 
să conving pe toată lumea că 

sportul înseamnă o investi-
ţie, nu o cheltuială. Sportul 
înseamnă şi promovarea ima-
ginii ţării tale şi prin sport vezi 
potenţialul economic şi social 
al ţării tale. Simona Halep este 
un model pentru toată România 
şi nu întâmplător organizăm cu 
ajutorul Guvernului României 
un turneu la noi acasă, tocmai 
pentru a le avea pe jucătoarele 
noastre acasă în faţa publicului 
din România. Premierul mi-a 
promis că în luna octombrie 
va suplimenta bugetul Minis-
terului Tineretului şi Sportului 
ca să putem să organizăm şi 
anul viitor turneul de tenis”, 

a declarat Szabó. În anii pre-
cedenţi taxa WTA în valoare 
de aproximativ 250.000 de 
euro şi alţi 200.000 de euro, 
cheltuieli eligibile ale turne-
ului WTA de la Bucureşti, au 

fost suportate de către Minis-
terul Tineretului şi Sportului.

Ministrul Tineretului şi 
Sportului, Gabriela Szabó, a 
participat la Sala Dinamo la 
un eveniment sportiv, Genpact 
Sports Day, dedicat copiilor din 
medii dezavantajate şi organi-
zat în colaborare cu fundaţia 
United Way. La eveniment au 
participat 1.000 de copii cărora 
le-au fost prezentate 15 sporturi, 
printre care tenis, judo, înot şi 
gimnastică. Fiecare copil a pri-
mit din partea organizatorilor 
câte un trening, încălţăminte 
sportivă şi un rucsac, conform 
sursei citate.

SPORT

CSA şi FC Steaua reiau colaborarea, iar  
echipa de fotbal ar putea reveni în Ghencea

Handbal: HCM Baia Mare–
Rapid Bucureşti, scor 36-25

Bugetul MTS va fi suplimentat pentru 
organizarea turneului WTA de la Bucureşti

Poloul feminin românesc 
cunoaşte o dezvoltare impre-
sionantă în ultimii ani datorită 
unei strategii coerente pusă la 
punct de o serie de oameni cu 
iniţiative scrie ProSport.

Condusă de Vlad Hagiu şi 
Orban Zoltan, reprezentativa 
feminină de polo a României 
a debutat la Black Sea Cup, 
competiţie ce se desfăşoară 
la Burgas şi la care mai par-
ticipă echipele Serbiei, Turciei, 

Moldovei şi ţării gazdă, Bulga-
ria. România a învins în primul 
meci naţionala Bulgariei, scor 

12-5, în urma unui joc în care 
tricolorele au impresionat 
printr-o defensivă bine pusă 

la punct. Baza de selecţie în 
poloul feminin provine din 
foste înotătoare, foste săritoare 
în apă şi din sportive care-şi 
doresc să practice sportul cu 
mingea pe apă.

România deţine trei naţio-
nale, la trei categorii de vârstă 
U15, U17 şi U19, iar în cam-
pionatul intern de senioare se 
luptă trei echipe Steaua, Crişul 
Oradea şi Târgu Mureş, con-
form sursei citate.

Naţionala de rugby a României se pregăteşte pentru 
participarea la Cupa Mondială din Anglia, competiţie ce 
va debuta pe 18 septembrie.

După meciul cu Tonga de sâmbătă, ”stejarii” au primit 
liber toată săptamâna, apoi s-au reunit în 15 septem-
brie la Bucureşti, ca o zi mai târziu să plece spre Anglia. 
Între timp, lotul României care va participa la competi-
ţia supremă în rugby a efectuat şi fotografia oficială, una 
care va dăinui în istoria sportului românesc, informează 
ProSport. România a participat la toate cele şapte editii 
ale Cupei Mondiale de până acum, întrecerea din Anglia 
fiind cea cu numărul 8. ”Stejarii” s-au calificat direct la 
Cupa Mondială, după ce au terminat pe locul secund 
Rugby Europe Championship. Dintr-un total de 10 partide 
disputate, România a obţinut opt victorii, un rezultat de 
egalitate şi o înfrângere.

La Cupa Mondială, România a disputat 24 de meciuri, 
a câştigat cinci şi a pierdut 19. Din cele cinci victorii obţi-
nute de România, patru s-au înregistrat în faţa unor 
selecţionate non-europene: 21-20 cu Zimbabwe (1987), 
17-15 cu Fiji (1991), 27-25 cu SUA (1999) şi 37-7 cu Nami-
bia (2003). Singurul succes într-o dispută cu echipele din 
Europa datează din 2003, când pe stadionul din Toulouse 
s-a impus în faţa Portugaliei, cu 14-10.

La Rugby World Cup 2015 (18 septembrie – 31 octom-
brie), echipa României va evolua în Grupa D, urmând a 
întâlni Franţa (23 septembrie, Londra), Irlanda (27 sep-
tembrie, Londra), Canada (6 octombrie, Leicester) şi Italia 
(11 octombrie, Exeter), mai informează sursa citată.

Naţionala de rugby a 
României va participa la 
Cupa Mondială din Anglia

R eprezentanţi ai CSA 
Steaua şi ai FC Steaua 
s-au întâlnit, recent, la 

sediul clubului sportiv, şi au 
reluat discuţiile cu privire la o 
viitoare colaborare între cele 
două grupări, având ca teme 
principale folosirea mărcii şi 
revenirea echipei de fotbal în 
complexul sportiv din Bule-
vardul Ghencea, informează 
Mediafax.

„La sediul Clubului Sportiv 
al Armatei Steaua Bucureşti 
a avut loc o întâlnire între 

reprezentanţii CSA Steaua şi 
reprezentanţii SC FC Steaua SA. 
Întâlnirea a avut loc la iniţiativa 
preşedintelui CSA Steaua, dom-
nul George Boroi, ca urmare a 
poziţiilor echilibrate şi dispo-
nibilităţii exprimate public de 
preşedintele clubului de fot-
bal, domnul Valeriu Argăseală.

În cadrul întâlnirii, au fost 
reluate discuţiile privind o 
viitoare colaborare între cele 
două cluburi, având ca teme 
principale reglementarea pro-
blematicii legate de folosirea 

mărcii şi revenirea echipei de 
fotbal în complexul Ghencea. 
Cele două părţi au convenit că 
viitoarea colaborare se va face 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare şi cu Deci-
zia Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie din 3 decembrie 2014.

În perioada imediat urmă-
toare vor fi stabiliţi termenii 
concreţi ai colaborării”, se 
arată într-un comunicat remis 
agenţiei Mediafax, de Biroul 
de presă al CSA Steaua. CSA 
Steaua şi FC Steaua, clubul de 

fotbal finanţat de Gigi Becali, se 
află de mai mult timp în con-
flict după ce gruparea Armatei 
a obţinut în instanţă anularea 
mărcii înregistrate de echipa 
din Liga I.

În urma acestui conflict, 
contractul dintre FC Steaua 
şi CSA privind dreptul clubului 
de fotbal de a folosi terenurile 
din Complexul din Bulverdul 
Ghencea nu a mai fost prelun-
git după expirarea, în această 
vară, a ultimei înţelegeri, amin-
teşte sursa citată.

Foto: FRR.ro

Foto: prosport.ro

Foto: tr.eurosport.com

SALON DE MASAJ

Marga
Mehedintu

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

Vicecampioana la handbal feminin HCM Baia Mare a 
învins pe teren propriu, formaţia Rapid Bucureşti, cu sco-
rul de 36-25 (16-13), în meci disputat în devans la etapa a 
IV-a a Ligii Naţionale, informează ProSport.

În urma victoriei, HCM Baia Mare a acumulat 12 puncte 
şi se menţine în postura de lider al clasamentului Ligii 
Naţionale. Meciul a fost programat cu câteva zile mai 
devreme decât data oficială a etapei datorită faptului că 
echipa HCM Baia Mare joacă pe teren propriu, la turneul 
de calificare în grupele Ligii Campionilor.

Celelalte meciuri ale etapei a IV-a sunt programate 
astfel: CSM Slobozia–HC Zalău, CSM Bucureşti–Dunărea 
Brăila, ”U” Cluj–HCM Roman, SCM Craiova–Corona Braşov 
şi Măgura Cisnădie–Alba Sebeş, respectiv CSM Ploieşti–
HCM Rm Vâlcea, conform sursei citate.

Naţionala feminină a învins Bulgaria cu 12-5
POLO
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Licenţiată în Litere, limbile română și franceză, 
cunoscătoare de spaniolă și locuind în zona Madrid 
(Mejorada del Campo), doresc angajare ca transla-
tor 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 condu-
cir, 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.

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.

Închiriez cameră economică ȋn Leganés, la două 
minute de staţia de metrou Julián Besteiro, ȋntr-un 
apartament curat și liniștit. Căldura, apa caldă și 
rece de la comunidad, se plătește doar factura de 
lumină, opţional internet, pentru o doamnă, dom-
nișoară serioasă și responsabilă care lucrează, 200€ 
chirie+150 garanţie. Tel: 627196679.

MATRIMONIALE

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

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

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

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

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 

vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 – Ion.

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

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

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

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

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

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capi-
tal, 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. Feri-
cirea 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.

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)


