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ACTUALITATE

UNICEF România a 
lansat „Studiul privind 
stadiul implementării 
strategiei referitoare 
la educația timpurie și 
analiza practicilor pro-
mițătoare în educația 
timpurie din România”. 
Rata de cuprindere șco-
lară a crescut de la 65% la 
78%, în decurs de 12 ani.

Reprezentant UNICEF: România a realizat progrese 
semnificative privind rata de cuprindere școlară

Motivele pentru care 
dezertează recruţii 
ISIS din rândurile 
organizaţiei teroriste

2

ANPC: Românii trebuie 
să citească cu atenție 
eticheta, să cumpere 
din locuri autorizate 
și să ceară bon fiscal

ECONOMIE 14

ESPAÑOL 18

Inauguración de la 
exposición de escultura 

“Viziuni” del escultor 
rumano Mihai Camara en 
Quintanar de la Orden

EXTERNE 16

Asociația Uniunea Muncitorilor Români te așteaptă la Concertul Anului 2015! 
Împlinește-ți visul de a-l vedea în direct pe Alex Velea cu trupa de dans și invitatul special, 
Rashid. Duminică, 11 octombrie, simte emoția împreună cu cei dragi ție! 9

Foto: ifex.org

Foto: economica.net

ACUM POȚI BENEFICIA DE CONSULTANȚĂ /
ASISTENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITĂ DE

AVOCAT
ROMÂN

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

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

Alex Velea & Rashid
CONCERTUL ANULUI
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CONTACT

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

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

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

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

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

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

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

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

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

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

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

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

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

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

Program: luni–vineri, 9.00–17.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), 
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 și eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, audiențe etc.- cu programare, 15.30–16.30 
vize - cu programare).

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

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

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

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46, 

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

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

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

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

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

România a realizat pro-
grese semnificative privind rata 
de cuprindere școlară, care a 
crescut de la 65% la 78% în 
decurs de 12 ani, iar programa 
corespunzătoare învățămân-
tului preșcolar a fost revizuită, 
astfel încât să urmeze mai înde-
aproape bunele practici aplicate 
la nivel internațional, a decla-
rat, reprezentantul UNICEF 
România, Sandie Blanchet, 
informează AGERPRES.

UNICEF România a lansat 
„Studiul privind stadiul imple-
mentării strategiei referitoare 
la educația timpurie și analiza 
practicilor promițătoare în edu-
cația timpurie din România”.

„Ministerul Educației a 
încurajat atât ONG-urile, cât 
și școlile să adopte abordări 
inovatoare. Ca urmare, putem 
spune că am identificat o serie 

de practici promițătoare. Cu 
toate acestea, provocările nu 
s-au terminat.

Există inechități semnifica-
tive: potrivit unui studiu ONU, 
copiii de etnie romă au de două 
ori mai puține șanse de a se 
înscrie la grădiniță decât copiii 
non-romi. Lipsa unei pregătiri 
adecvate limitează capacitatea 
profesorilor de a pune în prac-
tică noua programă școlară și 
de a folosi cele mai recente 
metode didactice atunci când 
le predau copiilor mici.

Strategia națională privind 
educația timpurie reprezintă 
un pas în direcția cea bună, 
însă implementarea acesteia 
nu s-a realizat în mod sistema-
tic”, a atenționat reprezentantul 
UNICEF, conform AGERPRES.

Potrivit acesteia, alocarea 
bugetară pentru învățământul 

preșcolar nu este una adecvată. 
„Pe lângă faptul că bugetul per 
total repartizat Educației a scă-
zut considerabil în perioada 
crizei economice, poziționând 
astfel România pe ultimul loc 
din UE în ceea ce privește inves-
tiția în Educație, fondurile 
bugetare alocate învățămân-
tului preșcolar au fost reduse, 

iar diferența a fost repartizată 
învățământului de nivel ter-
țiar”, a afirmat Blanchet.

Recomandările UNICEF 
România vizează creșterea 
investiției în învățământul pre-
școlar, atât din punct de vedere 
financiar, cât și al resurselor 
umane, formarea educatorilor 
după modelul bunelor prac-
tici internaționale, iar Educația 
trebuie să fie una incluzivă și 
de înaltă calitate.

Alte recomandări prevăd 
extinderea duratei învățămân-
tului obligatoriu de la 11 la 12 
ani, precum și includerea ulti-
mului an de grădiniță în cadrul 
învățământului obligatoriu.

La rândul său, consultantul 
educațional regional UNICEF, 
Philippe Testot-Ferry, a lău-
dat progresul privind creșterea 
accesului la Educație timpurie 

în România care a crescut în 
ultimii 12 ani, mai spune sursa 
citată.

„În situațiile în care guver-
nelor le este greu să furnizeze 
trei ani de servicii de educație 
timpurie pentru toți copiii, noi 
recomandăm un an de educa-
ție timpurie obligatorie pentru 
toții copiii și doi de educație 
timpurie pentru copiii care 
provin din medii dezavanta-
jate. Trebuie să ne asigurăm 
că este îmbunătățită calitatea 
serviciilor de educație timpu-
rie, trebuie să ne asigurăm că 
există standarde în acest dome-
niu sau că ele sunt revizuite și 
că sistemul de educație tim-
purie este unul incluziv, că îi 
cuprinde pe toții copiii și, în 
special, copiii cu dizabilități”, 
a spus reprezentantul regional 
UNICEF, conform sursei citate.

Reprezentant UNICEF: România a realizat progrese 
semnificative privind rata de cuprindere școlară

Foto: scoalapopricani.ro
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„Ne menținem evident dorința de a intra în spațiul 
Schengen și cred că este important ca de fiecare dată să 
reiterăm că suntem pregătiți pentru acest lucru. Sigur 
că în acest moment spațiul Schengen este supus unei 
presiuni deosebite și vedem cum unele state își închid 
temporar frontierele, introduc controalele la frontierele 
lor. Va trebui să analizăm împreună în cadrul UE care este 
viitorul spațiului Schengen. Însă, din punct de vedere 
principial, spațiul Schengen este o realizare excepțio-
nală a UE la fel ca și zona euro. Prin urmare, este extrem 
de important ca această realizare deosebită să nu fie anu-
lată”, a afirmat Aurescu, după consultările pe care le-a 
avut cu omologul său olandez Bert Koenders, aflat în 
vizită la București, informează AGERPRES.

Ministrul Aurescu a adăugat că România are capacita-
tea de a consolida securitatea UE din interiorul spațiului 
Schengen.

„Credem că spațiul Schengen trebuie să reziste, dacă 
este nevoie, să fie îmbunătățit și suntem în continu-
are încrezători în faptul că avem capacitatea de a aduce 
mai multă securitate spațiului Schengen, de a aduce mai 
multă securitate Uniunii Europene și vedem responsa-
bilitatea și solidaritatea europeană în dublu sens: noi 
suntem dornici să contribuim la acest efort comun din 
interiorul spațiului Schengen atât prin efortul conceptual, 
cât și prin cel practic de întărire a securității acestui spa-
țiu”, a punctat Aurescu, mai informează sursa citată.

România își menține dorința 
aderării la spațiul Schengen

Foto: mae.ro

R eprezentanții Patriar-
hiei Române susțin că 
aceste precizări au fost 

făcute, după ce „unele publicații 
au lansat interpretări eronate, 
cu scop de manipulare, după 
publicarea Metodologiei de 
organizare a predării disciplinei 
Religie în învățământul preu-
niversitar în Monitorul Oficial 
al României, în ziua de 24 sep-
tembrie 2015”.

„Patriarhia Română își 
exprimă acordul cu privire 
la conținutul metodologiei 
de organizare a predării dis-
ciplinei Religie în învățământul 
preuniversitar (aprobată prin 
ordinul ministrului Educa-
ției și Cercetării Științifice nr. 
5.232/ 14.09.2015, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 720/ 24.09.2015) 
și apreciază că aceasta este în 
concordanță cu Legea pen-
tru modificarea art. 18 din 
Legea Educației Naționale 
nr. 1/ 2011. Precizăm că tex-
tul Legii nr. 153/ 2015 preia 
conținutul propunerii Consi-
liului Consultativ al Cultelor, 
reunit în data de 28 februarie 
2015, a cărui idee centrală este 
că opțiunea în vederea parti-
cipării la ora de Religie, odată 
exprimată, rămâne valabilă pe 
toată durata școlarizării (cu 
excepția exprimării în scris a 
schimbării opțiunii)”, se arată 
în comunicat.

Potrivit sursei citate, textul 
Legii nr. 153/ 2015 și metodolo-
gia arată că înscrierea la ora de 

Religie se face prin cerere scrisă 
a elevului major/ a părintelui 
sau a tutorelui legal instituit 
pentru elevul minor. Schim-
barea opțiunii se face tot prin 
cerere scrisă și depinde exclu-
siv de libertatea de conștiință 
a părintelui, a tutorelui legal 
sau a elevului major, infor-
mează AGERPRES.

„Un părinte care a optat o 
dată pentru o anumită variantă 

nu poate fi obligat să mai aleagă 
încă o dată, adică să mai facă o 
altă cerere în același sens. Tex-
tele celor două acte normative 
sunt clare în această privință, 
doar schimbarea opțiunii se 
face printr-o altă cerere”, pre-
cizează Patriarhia.

Articolul 3 din metodolo-
gie nu face referire la faptul că 
elevii trebuie să se reînscrie în 
fiecare an la ora de Religie, ci 

se referă la perioada în care 
trebuie să se depună la secre-
tariatul unității de învățământ 
cererile de înscriere (pentru cei 
care nu și-au exprimat niciodată 
opțiunea de a participa la ora 
de Religie), respectiv de schim-
bare a opțiunii (pentru cei care 
și-au exprimat cândva opțiunea 
de a participa la această oră), 
susțin reprezentanții Patri-
arhiei, conform sursei citate.

Înscrierea la ora de Religie se face o singură dată 
și este valabilă până la schimbarea opțiunii

Foto: orthonews.ro
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Spitalul Universitar din 
Torrejón prezintă Proiectul 

„Drumul lui Cervantes”, cu sco-
pul de a promova activitățile 
fizice ca un factor important 
pentru sănătate, însoțind firul 
povestirii depănat de către cea 
mai importantă figură a lite-
raturii spaniole: Miguel de 
Cervantes.

„Această inițiativă constă în 
16 trasee de drumeție în dife-
rite localități ale Coridorului 
de Henares, pentru a promova 
exercițiile fizice ca un mijloc 
de sănătate, cu sprijinul Spita-
lului Universitar din Torrejón 
și colaborarea primăriilor din 
Coridorul de Henares, mergând 
pe urmele lui Miguel de Cer-
vantes în întreaga regiune”, a 
declarat Ignacio Martínez Jover, 
directorul spitalului.

Primăriile participante sunt 
Ajalvir, Daganzo, Fresno de 
Torote, Ribatejada, Valdeavero, 
Camarma de Esteruelas, Meco, 
Los Santos de la Humosa, Anc-
huelo, Villalbilla, Torres de la 
Alameda, Loeches, Velilla de 
San Antonio, San Fernando 
și Torrejón de Ardoz. „Suntem recu-
noscători pentru implicarea tuturor 
municipiilor care fac eforturi pentru a 
transforma această inițiativă într-un 
punct de referință anual.”

Traseele se efectuează în grupuri, 
pe jos sau cu bicicleta, urmărind firul 
poveștii lui Miguel de Cervantes și 
cu diferite informații, în funcție de 
traseu. La finalul fiecărui traseu va 
fi un eveniment de bun venit pentru 

drumeți, cu diverse activități și posi-
bilitatea de a participa la Programul 
Screening a anevrismelor aortei, pro-
gram pe care centrul intenționează 
să-l lanseze.

Programul traseelor începe din 18 
octombrie și se extinde pe perioada 
a nouă luni, astfel încât ultimul tra-
seu se realizează în perioada celui 
de-al patrulea centenar de la moartea 
lui Miguel de Cervantes. „Traseele 

sunt concepute astfel încât întreaga 
familie poate participa, fiecare zi de 
drumeție fiind un mod distractiv de 
a fi împreună.”

Spitalul a creat o platformă web 
(www.caminodecervantes.es), care 
oferă conținut de sprijin și de actua-
lizare a proiectului și, în același timp, 
permite înscrierea și este un loc de 
interacțiune între participanți (prin 
fotografii încărcate pe rețelele sociale 

Instagram și Twitter). „Oricine dorește 
să se înscrie o poate face pe pagina 
web și se poate alege locul de unde să 
se obțină kitul drumețului: de la spital, 
în oricare dintre localitățile implicate 
sau din El Corte Inglés din Alcalá de 
Henares, pe care avem onoarea de 
a-i avea printre sponsorii acestei ini-
țiative”, a spus directorul spitalului.

Site-ul oferă, de asemenea, con-
ținut special pentru participanți și 

sfaturi de sănătate și informa-
ții despre reperele culturale și 
monumentale ale localităților 
participante. În plus, canalul 
va fi actualizat cu date și infor-
mații relevante pentru toți cei 
interesați de proiect.

„Pentru noi este o provocare 
pe care dorim să o propunem 
populației din nord-estul 
comunității Madrid și sun-
tem norocoși să avem sprijin 
din domeniul sănătății, social, 
cultural, cât și din partea firme-
lor din Coridorul de Henares”, 
a subliniat directorul centru-
lui. „În plus, dorim să servească 
ca un modest tribut adus lui 
Miguel de Cervantes, care, 
pe lângă faptul că este figura 
care strălucește cel mai mult 
pe firmamentul literar în limba 
spaniolă, a fost o persoană care 
a depășit toate provocările pe 
care viața i le-a prezentat cu 
determinare, perseverență și 
cu certitudinea că eforturile și 
dedicarea ne fac să ajungem 
cât mai departe. Pentru noi 
este un exemplu foarte bun 
de autodepășire și superiori-

tate a eticii efortului asupra culturii 
de succes. Acesta este modul în care 
înțelegem rolul nostru în societate: 
punem tot talentul nostru, angaja-
mentul nostru și efortul nostru pentru 
ca persoanele să primească asistență 
medicală necesară și cea mai bună 
alternativă la problema lor de sănă-
tate, cu cel mai bun tratament, în cel 
mai scurt timp posibil”, a semnalat 
Martínez Jover.

Spitalul din Torrejón prezintă „Drumul lui Cervantes”

SĂNĂTATE

Cum se cere o programare la Spitalul din Torrejón
În Comunidad de Madrid, oricine are dreptul să aleagă liber spitalul în care dorește să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Universitar din Torrejón, aveţi 

nevoie doar de cardul public de sănătate. Aveţi două variante: dacă medicul dumneavoastră de familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi la un specialist la 
spital, vă va înmâna un document numit „Parte de Interconsultas” (bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării de programare, care cuprinde un număr de iden-
tificare a cererii. Medicul va transmite această cerere la Centro de Gestión de Citas (Centrul de Programări), de unde veţi fi contactat prin telefon în câteva zile, 
pentru a primi programarea. În acest moment puteţi cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din Torrejón și operatoarea vă oferă programarea cu specialis-
tul de care aveţi nevoie. Dacă deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul din Torrejón. Angajaţii de la secţia respectivă vor gestiona solicitarea 
și vă vor înmâna biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). Mai multe informații pe internet www.hospitaldetorrejon.es/eligenos

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

din Torrejón de Ardoz

Programul constă în 16 trasee de drumeție, potrivite pentru toate categoriile de public, în Coridorul de Henares
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ACTUALITATE

Secretarul de stat pentru afaceri 
europene, George Ciamba, a primit, 
în vizită, delegația Grupului de Lucru 
Informal al Comisiei pentru Liber-
tăți Civile, Justiție și Afaceri Interne 
(Comisia LIBE) din Parlamentul Euro-
pean (PE).

Vizita în România a reprezen-
tanților Comisiei LIBE are loc pe 
fondul dezbaterilor recente la nive-
lul Parlamentului European și al 
recomandărilor incluse în Rezolu-
ția adoptată la 11 februarie 2015 pe 
marginea raportului Senatului SUA 
privind practicile de tortură ale CIA, 
se precizează într-un comunicat al 
MAE, informează Mediafax.

„În cadrul întrevederii, secretarul 
de stat George Ciamba a reafirmat 
importanța deosebită acordată de 
autoritățile române derulării unui 
dialog cuprinzător cu reprezentanții 
Parlamentului European pe teme de 
interes pe agenda europeană actuală. 
A exprimat, în acest sens, aprecierea 
deosebită față de activitatea constantă 
a Comisiei LIBE în vederea promo-
vării drepturilor omului, valorilor 
fundamentale și practicilor demo-
cratice, la nivel UE și internațional, 
și a reiterat atașamentul profund și 

constant dovedit de România față 
de respectarea acestor principii și 
valori”, menționează sursa citată, 
potrivit Mediafax. George Ciamba 

a adăugat că România, în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene și al 
NATO și parte la Convenția împotriva 
torturii și altor pedepse ori tratamente 

cu cruzime, inumane sau degradante, 
„se disociază și respinge vehement 
astfel de practici, indiferent de cir-
cumstanțe, continuând să abordeze 

o politică clară, fără echivoc, în ceea 
ce privește protejarea și garantarea 
drepturilor omului”.

În acest sens, oficialul român a 
reamintit demersurile derulate de 
România, în plan intern, destinate 
verificării alegațiilor, referindu-se la 
rezultatele cercetărilor efectuate în 
perioada 2005-2008 de Comisia de 
anchetă a Senatului României. A sub-
liniat că, urmare a acestor verificări 
menționate, întreprinse de autori-
tățile române, nu au rezultat probe 
care să indice că pe teritoriul Româ-
niei au existat centre de detenție ale 
CIA sau că aeroporturile românești 
ar fi fost utilizate de către CIA pentru 
transportul sau detenția unor prizo-
nieri suspectați de acte de terorism, 
mai spune sursa citată.

Comisiile pentru libertăți civile, afa-
ceri externe și drepturile omului din 
Parlamentul European au reînceput 
ancheta privind presupusele trans-
porturi și detenții ilegale de prizonieri 
desfășurate de CIA în statele mem-
bre UE, ca urmare a unor dezvăluiri 
ale Senatului SUA privind utilizarea 
torturii de către CIA și în baza unei 
rezoluții adoptate în 11 februarie de 
Parlament.

George Ciamba: Au fost verificări în 2005–2008, nu 
au rezultat probe privind centre CIA în România

Foto: caleaeuropeana.ro
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REYES CATOLICOS. PISO DE 77M2, 3 DORMI-
TORIOS, COCINA AMUEBLADA, LUMINOSO. 
PARA REFORMAR A SU GUSTO.
PRECIO: 53.000€�REF. 12946

REYES CATOLICOS. PISO DE 84M2, 3 DORMI-
TORIOS, VENTANAS DE ALUMINIO CON MOS-
QUITERAS, CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL, 
AIRE ACONDIONADO, 2 TERRAZAS. VIVIEN-
DAS A PRECIO MUY ASEQUIBLE.
PRECIO 62.260€�REF. 13721

REYES CATOLICOS. PISO MUY LUMINOSO Y 
REFORMADO DE 51M2, 2 DORMITORIOS, CO-
CINA AMERICANA, SUELOS PORCELÁNICOS. 
MUY CERCA DE CONTINENTAL Y AUTOBUS 
URBANO. PRECIO: 75.000€�REF. 13274

CABALLERÍA ESPAÑOLA. PISO DE 70M2, 
3 DORMITORIOS, COCINA AMUEBLADA Y 
SEMIEQUIPADA CON ELECTRODOMÉSTICOS, 
TENDEDERO, CALEFACCIÓN DE GAS NATU-
RAL, SUELOS DE TARIMA. PRÓXIMO A CEN-
TROS MÉDICOS Y COLEGIOS.
PRECIO: 87.260€�REF. 13761

ZONA BARRIO DE LOS TOREROS (TORRELA-
GUNA). PISO DE 106M2, 3 DORMITORIOS, SA-
LÓN INDEPENDIENTE, VENTANAS DE ALUMI-
NIO CLIMALIT, TRASTERO, 2 TERRAZAS. MUY 
AMPLIO Y LUMINOSO. CON TODA CLASE DE 
COMERCIOS A SU DISPOSICIÓN: FARMACIAS, 
PELUQUERÍAS, FERRETERÍAS, PANADERÍAS…
PRECIO: 97.260€�REF. 13511

ZONA ESTACIÓN. PISO DE 96M2, 3 DORMITO-
RIOS, COCINA AMUEBLADA Y EQUIPADA CON 
ELECTRODOMÉSTIC OS, SALÓN INDEPENDIEN-
TE, 2 TERRAZAS, PUERTAS INTERIORES DE 
ROBLE. A POCOS MINUTOS DE LA ESTACIÓN 
DE RENFE Y DE LA UNIVERSIDAD. IDEAL PARA 
INVERSORES. PRECIO: 99.000€�REF. 13418

ZONA TABLA PINTORA. PISO REFORMADO DE 
89M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS COMPLETOS, 
TERRAZA ACRISTALADA, CALEFACCIÓN DE 
GAS NATURAL, AIRE ACONDICIONADO. CER-
CA DE SUPERMERCADOS Y GIMNASIOS. PARA 
ENTRAR A VIVIR.
PRECIO: 129.900€�REF. 13698

ZONA CHORRILLO. PISO DE 104M2, 4 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN CON ACCESO A TE-
RRAZA, CALEFACCIÓN CENTRAL, ASCENSOR, 
ACCERO A MINUSVÁLIDOS CON PLAZA DE 
GARAJE. BARRIO MUY FAMILIAR. COMERCIOS 
Y TIENDAS DE BARRIO.
PRECIO: 143.890€�REF. 13620

Paseo de la Estación nº 22

Tlf: 91 889 23 81

Tlf: 91 889 23 81�Tlf: 91 831 62 22�Tlf: 91 877 92 97�www.pscomplutense.com

Plaza Cervantes nº 32

Tlf: 91 831 62 22
Avda. Guadalajara nº 8

Tlf: 91 877 92 97

Seminarul „Rețea de Asociații de Români din Andaluzia 2015”
În perioada 25-27 septembrie 2015, 

la Córdoba s-a desfășurat a doua edi-
ție a Seminarului „Rețea de Asociații 
de Români din Andaluzia 2015”, orga-
nizat de Asociația hispano-română 
din Cordoba „Traian” și subvențio-
nat de către Departamentul Politici 
pentru Relația cu Românii de Pre-
tutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României, Fun-
dația Caja Sur și Departamentul de 
Politică Migratorie Cordoba a Guver-
nului Andaluziei.

Printr-un comunicat de presă, pre-
ședintele Asociației „Traian”, Gheorghe 
Stan, a semnalat faptul că obiecti-
vul principal al seminarului a fost 
încurajarea și consolidarea mediului 
asociativ românesc din afară granițelor.

La această acțiune au participat 
asociațiile: „Asociación Sociocultural 
Rumanos Almerienses” (Roquetas 
de Mar), Ekinox (Granada), „Casa 
Rumana” (Huelva), „Prietenii 
Românilor din Sevilia și Andalu-
zia”, „Asociación de rumanos LA 
ENCINA de Rociana del Condado”, 
„Asociația de români din Santa Ella” 
(Cordoba), „Asociación de Mujeres 
Rumanas”(Córdoba), Asociația „Red 
Internacional de Estudios Rumanos” 
(Granada) și Federația Asociațiilor 
Românești din Andaluzia (Córdoba).

În prima zi a seminarului s-a ana-
lizat activitatea Rețelei de Asociații de 

Români din Andaluzia și a Federației 
Asociațiilor de Români din Andalu-
zia FARA (colaborarea, informarea 
reciprocă, sprijinul acordat între 
asociații etc.) din 2014 și până în pre-
zent, făcându-se propuneri pentru 

îmbunătățirea activității celor două 
structuri analizate.

În data de 26 septembrie a avut loc 
o sesiune de informare cu reprezen-
tantul DPRRP MAE România, domnul 
Radu Cosma, sesiune unde s-a discutat 

pe tema ghidului de finanțare, a cere-
rii de finanțare și a manualului de 
identitate vizuală, emise de acest 
departament. La sfârșitul întâlnirii, 
membrii asociațiilor au apreciat pozi-
tiv informațiile și explicațiile primite 

din partea delegatului DPRRP MAE 
România.

În cadrul aceluiași seminar s-au 
mai organizat alte două întâlniri, 
prima cu reprezentanta Fundației 
XUL, pentru prezentarea proiectu-
lui Red Antirumores și cea de-a doua 
cu reprezentanții asociației Enclave 
Social, entitate cu ajutorul căreia se 
desfășoară cursul „Căutare de fon-
duri”, curs inclus în desfășurarea 
aceluiași proiect.

Duminică, 27 septembrie, s-a 
desfășurat întâlnirea asociațiilor cu 
Consulul general al României la Sevi-
lla, domnul Radu Cătălin Mardare, și 
reprezentantul DPRRP MAE Româ-
nia, domnul Radu Cosma. La această 
întâlnire, domnul Radu Cosma a trans-
mis asociațiilor mesajul Ministrului 
delegat pentru Relația cu Românii de 
peste Hotare, domnul Angel Tîlvăr, 
cu ocazia organizării celei de-a doua 
ediții a Seminarului „Rețea de Asoci-
ații de Români din Andaluzia 2015”.

Ulterior participanții la Seminar au 
informat oficialii Guvernului Româ-
niei asupra situației asociațiilor, a 
nevoii de ajutor privind dotarea aces-
tora (cu echipament informatic și nu 
numai) și au dorit să evidențieze 
importanța desfășurării unor astfel 
de acțiuni, de formare și informare, 
atât pentru asociații, cât și pentru 
autoritățile române.
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Vicepremierul Gabriel Oprea a analizat 
mediul de securitate din regiune, raportat la 
fluxul migraționist, și evaluarea de etapă a exer-
cițiului cu tabere temporare pentru refugiați 
în județul Timiș, care a început deja la fron-
tiera cu Serbia.

„Chiar dacă România nu se confruntă cu 
o presiune migraționistă, aceste acțiuni sunt 
necesare pentru testarea capacităților noastre 

de reacție la dinamica din regiune”, a afirmat 
Oprea în ședința de analiză de la sediul MAI, 
potrivit unui comunicat de presă, preluat de 
AGERPRES.

Totodată, polițiști de frontieră, reprezentanți 
ai structurilor de imigrări, jandarmi, polițiști 
și pompieri desfășoară și alte misiuni speci-
fice, în scopul dezvoltării unui răspuns integrat 
la provocările actualului mediu de securitate.

Printre activitățile desfășurate în cadrul 
acestui exercițiu de testare a capacităților ope-
raționale este inclusă și organizarea de tabere 
temporare pentru preluarea persoanelor care 
ar solicita o formă de protecție în România.

O astfel de tabără este amplasată în apro-
pierea localității Lunga, iar o alta în zona 
Stamora Moravița. În aceste tabere sunt 
verificate resursele și capabilitățile necesare 

desfășurării activităților specifice la frontieră, 
respectiv trierea, înregistrarea, amprentarea 
și identificarea cetățenilor străini, precum și a 
procedurilor care se aplică în astfel de situații.

„Activitățile care se derulează la frontiera 
cu Serbia sunt măsuri cu caracter preventiv 
și sunt desfășurate de structurile Ministerului 
Afacerilor Interne”, se menționează în comu-
nicatul citat, conform AGERPRES.

ACTUALITATE

Foto: sursazilei.ro

Chiar dacă România nu se confruntă cu o presiune 
migraționistă, exercițiile de testare sunt necesare

Locul I la Olimpiada Balcanică de Informatică-Juniori
Elevii români au obținut trei medalii de 

aur și una de bronz la Olimpiada Balcanică 
de Informatică pentru Juniori, care a avut loc 
în Macedonia, echipa României ocupând și 
la această ediție locul I pe națiuni, a anunțat 
Ministerul Educației, informează gândul.info.

Medaliile de aur au fost obținute de Ovidiu 
Răzvan Hărșan și Alexandru Petrescu, ambii 
elevi în clasa a VIII-a la Colegiul Național de 
Informatică „Tudor Vianu” din București, și de 
Andrei Ioan Nicolae, în clasa a VIII-a la Liceul 
Internațional de Informatică din București.

Maria Alexandra Udriștoiu, elevă în clasa a 
VII-a la Colegiul Național „Frații Buzești” din 
Craiova, a fost medaliată cu bronz.

Lotul olimpic a fost însoțit și coordonat de 
profesorii Eugen Nodea, de la Colegiul Nați-
onal „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, și 
Ionel Vasile Pit-Rada, de la Colegiul Național 

„Traian” din Drobeta-Turnu Severin.
La ediția a IX-a a Olimpiadei Balcanice de 

Informatică pentru Juniori, care s-a desfășurat 
în perioada 16–19 sept. 2015 la Ohrida–Mace-
donia, au participat 38 de concurenți din nouă 
țări, mai spune sursa citată. Foto: eskape.ro
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ALEX
 VELEA

Organizator Parteneri MediaColaboratori

DUMINICĂ�11 OCTOMBRIE 2015
ORA 1500�–�Torrejón de Ardoz , Plaza de Toros (Av. Luna s/n)

ORA 2000�–�Alcalá de Henares, Auditorio “Paco de Lucia”, C/ Nuestra Sra. del Pilar s/n

CONCERTUL ANULUI

PREŢ
15€
/spectacol
Tel info: 691 324 599

&Rashid

Concertul Anului 2015 Ad.indd   1 23-09-2015   14:47:29
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TRADUCERI�•�OMOLOGĂRI�•�APOSTILE�•�DOSARE CREDITE�| ROMANĂ�•�SPANIOLĂ�•�GERMANĂ�•�FRANCEZĂ�•�ENGLEZĂ�•�RUSĂ�•�BULGARĂ�•�ITALIANĂ�•�PORTUGHEZĂ�•�CHINEZĂ�•�ARABĂ

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

MIC PREŢ

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

642 729 978
670 555 865

ACTUALITATE

Î ntemeietorul Serviciului 
Mobil de Urgență Reani-
mare și Descarcerare 

(SMURD) din România, dr. 
Raed Arafat, șeful Departa-
mentului pentru Situații de 
Urgență din Ministerul Afa-
cerilor Interne, a declarant 
într-o conferință de presă, că, 
în urmă cu 25 de ani, SMURD 
a început la Târgu Mureș cu o 
mașină, “cu niște nebuni” și 
s-a ajuns la un sistem pe o țară 
întreagă.

„Ce se întâmplă astăzi, 
la Târgu Mureș, este de o 

importanță maximă pen-
tru că noi sărbătorim 25 de 
ani de muncă și de lucru în 
echipă, ca să ajungem unde 
este SMURD astăzi și nu doar 
SMURD, vorbim despre întreg 
sistemul de urgență din care 
SMURD face parte. S-a început 
cu o mașină, cu niște nebuni 

— printre care și dr. Cristian 
Boieriu — care au acceptat să 
se implice și au rămas impli-
cați până azi, și de la o mașină 
am ajuns la un sistem pe o țară 
întreagă. Acest lucru nu putea 
să aibă loc dacă nu îi aveam pe 

cei care au văzut și ne-au spri-
jinit. Acum, ne sprijină foarte 
multe instituții și ministere”, 
a arătat Raed Arafat, infor-
mează AGERPRES.

Acesta a spus că manifestă-
rile dedicate împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea SMURD la 
Târgu Mureș beneficiază și de 
o prezență importantă a unor 
oaspeți străini, „fără de care, 
în anumite momente, poate 
nu am fi putut continua și nu 
am fi putut să ajungem la o 
asemenea calitate pe care o 
avem astăzi”.

„Pompierii din Scoția, care 
ne fac onoarea să defileze cu 
noi, care au fost primii alături 
de noi, împreună cu Spitalul 
Regal din Edinburgh, în 1993, 
cu prima echipă de descarcerare, 
prima cameră de resuscitare, 
apoi cursuri făcute cu colegii 
din Paris, primele centre de 
formare făcute cu sprijinul 
guvernului SUA, prin fonduri 
care au venit prin Agenția de 
Dezvoltare, care ne-au per-
mis să deschidem primele 
cinci centre de formare, unul 
la Târgu Mureș și multe alte 

exemple; foarte important, spri-
jinul guvernamental elvețian, 
care a început în 1996 pentru 
serviciile de urgență, pentru 
serviciile de ambulanță, pentru 
SMURD, Dispeceratul integrat 
în 2001 cu dotare cu tot, iar 
acum sunt proiecte continue pe 
care le sprijină Guvernul elve-
țian, inclusiv cel de colaborare 
cu serviciul aerian din Elveția 

— toate acestea și prezența cole-
gilor din alte țări arată că este o 
recunoaștere, o mândrie că un 
proiect început în 1990, fără a 
fi planificat să ajungă unde este 

azi, a ajuns unde este de fapt”, 
a susținut Arafat, conform sur-
sei citate. Acesta a mai precizat 
că în 2012 ultimul județ în țară 
în care s-a înființat SMURD 
este Teleorman, iar în 2014, 
cu sprijinul Guvernului Româ-
niei și al Republicii Moldova, 
SMURD a trecut granița, cu 
același nume.

În plus, a subliniat Arafat, 
s-a ajuns de la 3 intervenții pe 
zi în 1990, cu o echipă care era 
în Târgu Mureș, la peste 1.100 
de intervenții pe zi a echipaje-
lor SMURD, terestre și aeriene.

Foto: novatv.ro

SMURD a început la Târgu Mureș cu o mașină, “cu niște 
nebuni” și am ajuns la un sistem pe o țară întreagă
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La mejor oferta 
para tus viajes y vacaciones

Especialistas en hacer inolvidables 
tus vacaciones: vuelos, hoteles,  destinos 
nacionales e internacionales...

Tus  billetes de avión,  tren y autocar 
con las mejores tarifas disponibles.  

Alquiler de coches y furgonetas.

Y con la posibilidad de pago aplazado. 

Tendrás la mejor oferta con la 
garantía y confi anza de 
Viajes El Corte Inglés.

Partidul Național Libe-
ral (PNL) a adoptat recent la 
Poiana Brașov, o rezoluție în 
care își reafirmă susținerea pen-
tru modalitatea de alegere a 
primarilor în două tururi de 
scrutin, prin vot direct de către 

cetățeni. „Am susținut această 
modificare a legii în cursul dez-
baterilor parlamentare, însă 
majoritatea PSD-UNPR-ALDE 
a dat dovadă de un profund 
dispreț față de principiile demo-
cratice și a respins propunerea 

PNL. Vom susține în continu-
are acest principiu și, mai mult 
decât atât, PNL se angajează 
să reintroducă alegerea prima-
rilor în două tururi de scrutin 
de îndată ce va avea o majori-
tate parlamentară”, se afirmă 

în documentul menționat, pre-
luat de AGERPRES.

Totodată, PNL afirmă în 
rezoluție că se constată că 
PSD îi consideră “dușmani” 
pe românii din diaspora.

„PNL a depus un nou proiect 
de lege cu privire la dublarea 
numărului de parlamentari 
pentru diaspora și ne expri-
măm speranța că toate forțele 
politice parlamentare vor da 
dovadă de rațiune și vor vota 
noua propunere a liberalilor. 
Tergiversarea legii votului prin 
corespondență sau intenția 
de a le introduce o serie de 
taxe sunt exemple concrete ce 
vin să releve comportamentul 
PSD. Majoritatea parlamentară 
controlată de acest partid a 
împiedicat o justă reprezentare 
parlamentară a diasporei prin 
respingerea amendamentului 
PNL prin care circumscrip-
ția electorală a românilor cu 
domiciliul sau reședința în 
străinătate ar fi urmat să fie 
reprezentată de opt deputați 
și patru senatori”, se mai sus-
ține în rezoluția PNL, conform 
sursei citate.

PNL își reafirmă susținerea ca primarii 
să fie aleși în două tururi de scrutin

Foto: bistritanews.ro

Foto: Mediafax.ro

Evacuarea din locuinţele 
luate prin bănci, mai dificilă

Senatorii au adoptat un proiect de lege prin care con-
tractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală 
sau personală, încheiate de o instituţie de credit nu con-
stituie titluri executorii.

Proiectul de lege are un singur articol, care prevede 
abrogarea articolului 120 din OUG 99/2006, prin care 
contractele de credit erau considerate titluri executorii, 
informează gândul.info.

„Mii de oameni au fost evacuaţi din locuinţele lor în 
urma unor executări silite demarate de bănci sau de 
colectori de creanţe (aceștia din urmă fiinţând și funcţi-
onând ilegal), fără să li se fi dat șansa unei opoziţii sau 
a unui apel la hotărârea judecătorului de încuviinţare a 
executării silite și fără să li se fi dat șansa de a se pune sub 
protecţia tribunalului, așa cum se întâmplă în majoritatea 
Uniunii Europene”, a spus, în timpul dezbaterilor din plen, 
senatorul Cristiana Anghel, mai informează sursa citată.
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Uniunea Muncitorilor Români organizează 
Campania umanitară „Un copil – o carte”
Tu ce îți dorești să fii când vei fi mare?
La această întrebare, copiii fără acces la educație nu au răspuns

Lipsa de educație determină mari 
neajunsuri atât la nivel individual, 
cât și la nivelul unui grup, comuni-
tăți, la nivelul unei societăți civile 
sau la nivelul unei țări. Pe lângă rata 
abandonului școlar tot mai crescută, 
trebuie să luăm seama la un alt fac-
tor care ține de condiția materială a 
unei familii. În alte cuvinte, să facem 
un exercițiu de imaginație și te invit 
să te gândești cum ar fi fost prezen-
tul tău fără acces la educație și fără 
niciun sprijin din partea familiei? Cu 
siguranță răspunsul tău ar fi: nu aș 
fi putut ajunge ceea ce sunt acum!

În această situație sunt multe fami-
lii din multe țări și din toate colțurile 
lumii. Sărăcia în care se zbat aceste 
familii le rezumă toată atenția și toate 
eforturile spre a asigura nevoile de 
bază și chiar și așa în multe cazuri 
situația și costurile îi depășesc pe 
părinți, fie tată, fie mamă. Educa-
ția și accesul la educație, 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 apariția unor genii 
nu ține cont de situația materială în 
care se naște un copil, nici talentul nu 
ține cont de sărăcie. Aici intră în rol 
societatea civilă și dacă nu își joacă 
bine rolul poate pierde recunoaște-
rea la nivel mondial a unor premii, 
invenții sau chiar descoperiri revo-
luționare indiferent de domeniul de 
cercetare ales.

Imaginează-ți o sărăcie greu de 
trecut, nu vorbim de niște lipsuri 
bănești trecătoare, imaginează-ți că 
toate resursele financiare ale edu-
cației tale se transformă în hrană și 
hăinuțe pentru frații și surorile tale, 
sau chiar mai rău, imaginează-ți că 
nu ai nimic material, doar familia ală-
turi oferindu-ți dragostea ei. Acum 
cineva salvator intervine și vrea să 

te ajute, știe că poate ai o pasiune 
pentru scris, poezie, pictură, desen 
sau poate vrea să îți asculte un vis 
măreț în care ești pilot de avioane, 
transformându-se avionul de hâr-
tie din mâna ta în cea mai puternică 
aeronavă.

Acea persoană salvatoare poți fii 
chiar tu, implică-te și ajută-ne să aju-
tăm acești copii. Implică-te și vino 
alături de noi să le schimbăm viito-
rul chiar de acum! Ca și părinte, te 
străduiești să faci tot ce este posibil 
pentru bucuria copilului tău. Îți dorești 
ca prima zi de școală să o trăiască 
plin de fericire și să aibă un ghioz-
dan plin cu de toate. Gândește-te la 
toți ceilalți copii, pentru care părin-
ții nu au nici măcar bani de haine 
noi pentru prima zi de școală. Acei 

copii se vor uita cu o mare dorință 
la ghiozdanul copilului tău și își vor 
dori și ei la fel. Nu vor înțelege ei de 
ce nu au, nu vor înțelege ei cu ce au 
greșit și de ce nu se potrivesc cu cei-
lalți colegi îmbrăcați în haine noi și 
cu ghiozdane pline. Te invit să faci 
o faptă bună, ajută un copil sărac să 
înțeleagă că nu poartă vina sărăciei 
familiei lui. Te invit să fii generos și 
să umpli inima de bucurie cu orice 
donație poți 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?
Poți să ne ajuți cu donații în strân-

gerea de fonduri sau cu resurse 
materiale (rechizite școlare, haine, 

încălțăminte) pentru ajutorarea aces-
tor copii. Educația lor depinde de noi!

Poți să ne ajuți prin voluntariat. 
Voluntariatul include activități și 
experiențe care te ajută în dezvol-
tarea personală și poți contribui prin 
implicarea ta la îmbunătățirea vieții 
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 și cum poți să fii 
și tu de ajutor, ne poți contacta la 
numărul de telefon 633 307 958. Îți 
mulțumim!

Selectarea 
inspectorilor 
Gărzii Forestiere, 
prin examene

Examenele pentru selec-
tarea inspectorilor care vor 
activa în structurile regionale 
ale Gărzii Forestiere vor începe 
în maxim două săptămâni, a 
anunțat ministrul Mediului, 
Grațiela Gavrilescu.

„Știm foarte bine că pro-
blema tăierilor ilegale este 
una dintre cele mai mari pro-
bleme în România, ținând 
cont că avem probleme și de 
inundații, avem probleme și 
de incendii. Este neapărată 
nevoie de implementarea 
Gărzii Forestiere în perioada 
următoare”, a declarat Gra-
țiela Gavrilescu, la deschiderea 
primei sesiuni de cereri de 
proiecte pentru măsurile din 
PNDR 2020 (n. r.–Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală) 
destinate investițiilor de uti-
litate publică, informează 
AGERPRES.

„Responsabilitatea aces-
tor inspectori, ținând cont că 
remunerația lor este la nive-
lul ANAF-ului, va fi extrem de 
mare. Dar mizez în continuare 
pe suportul celor de la Poli-
ția Română, de la Jandarmeria 
Română și nu în ultimul rând 
pe suportul primarilor, pentru 
că sunt cei care, deși nu admi-
nistrează direct pădurea, sunt 
administratorii indirecți ai 
pădurii”, a mai spus Grațiela 
Gavrilescu, conform sursei 
citate.
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Andreea HaisanGelu Voicu Paul AnanieNicoleta Voica Veta Biriș

Antiguo Recinto Ferial • ALCALÁ DE HENARES • Paseo de Aguadores
Sâmbătă şi duminică • 17 şi 18 octombrie 2015 • 1400�–�2200

Organizator Parteneri MediaColaborator

Târg de produse tradiţionale românești
Prăjituri românești, cabanoși, mititei la grătar,
kurtos kalacs, langoși și multe alte specialităţi

Concert • Intrarea gratuită

Acest proiect este realizat cu 
sprijinul Ministerului Afacerilor 
Externe–Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni

Tezaurrománesc a 3-a editiefestival

Sponsor
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De la anul, există premise rezonabile ca 
nivelul mediu de preț al tranzacțiilor cu gaz 
de pe bursă să ajungă la prețul reglementat 
pentru populație.

Prețul gazelor livrate populației ar putea 
ajunge la convergență cu cel de pe bursă chiar 
de la anul, ceea ce înseamnă că liberalizarea 
convenită cu FMI ar putea să se încheie cu 
doi ani mai devreme. Aceasta ar avea efecte 
benefice pentru populație, care ar mai avea 
de suportat doar un singur prag de scumpire, 
cel de la 1 iulie 2016, cu circa 5%, în loc de trei 
majorări succesive care ar urca prețul cu circa 
30%, până în 2018. Câteva explicații. Prețul 
gazelor de pe bursă a atins valori și de 76 de 
lei/MWh în această vară, iar tendința este de 
scădere, din mai multe motive. În primul rând, 
pentru că efectul scăderii cotațiilor barilului 
de petrol în piața gazelor apare după circa 
9 luni. Or, din primăvară și până în prezent, 
barilul a pierdut circa 30% din valoare, așa-
dar o scădere similară este așteptată și la gaze. 

În al doilea rând, în România există supra-
ofertă de gaze, informează ECONOMICA.net.

Combinatele chimice ale InterAgro, deținute 
de omul de afaceri Ioan Niculae, s-au închis, 
iar acestea erau principalul consumator de 
gaze al țării, și Azomureș, alt mare consumator 
de gaze, funcționează la jumătate din capaci-
tate. În fine, termocentralele pe gaze Iernut 
și Brazi merg doar când producția hidro este 
mică. Practic, din marii consumatori de gaze 
doar Elcen mai merge la capacitate, ceea ce 
presupune că piața românească este afectată 
de supraofertă, cu presiune directă pe prețul 
gazului pe bursă. Mai mult decât atât, rușii au 
redus drastic prețul gazelor cu care livrează 
către Europa, inclusiv România, iar reduce-
rea TVA de la 1 ianuarie, va ieftini și ea gazul.

Toți acești factori pot conduce la o ieftinire 
de 10% a gazului de pe bursă, în cursul anu-
lui viitor. Or, aceasta ar însemna ca prețul să 
coboare la 68-69 lei/MWh, adică la paritate 
cu prețul gazului pentru populație de la 1 iulie 

2016–66 lei pe MWh, ceea ce presupune că 
liberalizarea pieței gazelor pentru consumato-
rii casnici să se fi încheiat. De la acel moment, 
prețul nu va mai fi stabilit de ANRE, ci va fi 
dictat de piață. De altfel, chiar președintele 

ANRE, Niculae Havrileț a declarat recent că 
există toate premisele ca gazul să se ieftinească 
cu 10% în 2016. El s-a referit la gazul de pe 
bursă, dar efectele se vor răsfrânge și asupra 
populației.

Guvernul a negociat cu FMI un preț țintă 
al mărfii-gaz pentru populație de 78 de lei/
MWh, în 2018. Acest nivel s-a estimat pe baza 
previziunilor de preț pe bursă al acestei mărfi. 
Dacă însă media de preț a tranzacțiilor atinge 
nivelul reglementat pentru populație, liberali-
zarea este considerată încheiată. Până atunci, 
creșterea va fi de 6% în fiecare an. La 1 iulie, 
prețul a crescut de la 53 lei/MWh la 60 de lei/
MWh. La 1 iulie 2016, prețul pentru populație 
va ajunge la 66 lei/MWh, mai spune sursa citată.

Petrom și Romgaz sunt cei doi mari pro-
ducători care își împart piața locală a gazului. 
Producția anuală este de 11 miliarde de metri 
cubi. România mai importă gaze doar în sezo-
nul rece, unicul furnizor fiind gigantul rusesc 
Gazprom.

Preţul gazului pentru români s-ar putea liberaliza încă 
din 2016 prin ieftinirea cu 10% a gazului de pe bursă

Foto: bistriteanul.ro

ECONOMIE

Cetățenii trebuie să cumpere numai din locuri auto-
rizate, să se informeze bine și să păstreze bonul fiscal, a 
declarat președintele Autorității Naționale pentru Pro-
tecția Consumatorilor, Marius Dunca, în cadrul unei 
conferințe de specialitate.

„Românii trebuie să citească cu atenție eticheta, dar 
pentru a se asigura că nu este un produs contrafăcut nu 
este suficient. Dacă un produs al unei firme de top are un 
preț mic, este un alt semn că ar putea fi contrafăcut. Dacă 
facem cumpărături din mediul online trebuie să citim cu 
atenție și comentariile”, a precizat Marius Dunca, conform 
AGERPRES.

„Autoritatea duce o campanie de educare prin care 
informăm cetățenii să cumpere numai din locuri auto-
rizate. Într-o economie de piață sănătoasă, ar trebui 
să venim cu produse sigure, care să satisfacă în ace-
lași timp nevoile consumatorilor, dar în prezent există 
și multe contrafaceri, produse mai puțin sigure”, a spus 
Marius Dunca.

Președintele ANPC a participat la conferința „România 
clandestină: De la problemele de piață ale producători-
lor, la riscurile consumatorilor”, organizată de Camera de 
Comerț și Industrie a României.

„Am crescut amenzile pentru practicile comerciale 
incorecte, de la 20.000 lei, la 100.000 lei și cu măsură 
complementară de încetare a acestei practici. Practici 
comerciale incorecte sunt și atunci când sunt afec-
tate interesele financiare ale consumatorului, respectiv 
punem un preț la raft și la casa de marcat este altceva, 
sau un produs are o altă componență decât cea de pe eti-
chetă”, a mai spus Dunca, conform sursei citate.

Conform acestuia, este important ca cetățenii să ceară 
bon fiscal pentru orice produs cumpărat, deoarece numai 
așa pot face sesizări și, ulterior, pot fi despăgubiți dacă 
produsul nu corespunde caracteristicilor de pe etichetă.

ANPC: Românii trebuie 
să citească cu atenție 
eticheta, să cumpere 
din locuri autorizate 
și să ceară bon fiscal

Comisarul european pen-
tru Politică Regională, Corina 
Crețu, spune că statele mem-
bre UE au la dispoziție, în 
cadrul noilor programe pen-
tru perioada 2014-2020, un 
buget consistent cu ajuto-
rul căruia pot să finanțeze o 
gamă largă de proiecte menite 
să susțină integrarea migranți-
lor și a refugiaților, informează 
AGERPRES.

„Prioritatea noastră este să 
acționăm în criza refugiaților 
ca o Uniune. Comisia Euro-
peană s-a pronunțat în mod 
constant și continuu pentru 
un răspuns european coordo-
nat”, a precizat Corina Crețu, 
într-o declarație făcută înaintea 
reuniunii Colegiului Comisari-
lor. Ea a menționat că au fost 
adoptate „măsuri operaționale 
concrete pentru a preciza care 
este calea de urmat”.

„În calitate de Comisar Euro-
pean pentru Politica Regională, 
consider că este extrem de 
important să subliniez fap-
tul că statele membre au deja 
la dispoziție, în cadrul noilor 
programe pentru perioada 2014-
2020, un buget consistent cu 
ajutorul căruia pot să finanțeze 
o gamă largă de proiecte menite 
să susțină integrarea eficientă 
a migranților legali și a refugi-
aților. Mă refer în mod concret 
la investiții în domenii precum: 
integrarea socială, sănătatea, 
educația, infrastructura nece-
sară pentru îngrijirea copiilor, 
precum și revitalizarea zonelor 

urbane defavorizate. Acolo unde 
este cazul, astfel de măsuri ar 
putea fi cuprinse într-un pro-
gram integrat de dezvoltare 
urbană”, a precizat Corina Crețu. 
Ea a menționat că în prezent 
este în analiză cum se poate 
contribui cu ajutorul fondu-
rilor structurale la integrarea 
socială a migranților legali și 
a refugiaților. „Cu o alocare de 
20 de miliarde de euro pentru 
toate statele membre în peri-
oada de programare 2014-2020, 
Fondul European de Dezvol-
tare Regională (FEDR) joacă 

un rol important în această pri-
vință. Mai mult decât atât, așa 
cum am anunțat deja, anali-
zăm cum ar putea contribui și 
fondurile europene din cadrul 
programelor de cooperare 
transfrontalieră și a strategi-
ilor macro-regionale la găsirea 
unor soluții suplimentare pen-
tru criza migranților”, a mai 
spus comisarul european.

Potrivit Corinei Crețu, 
rămâne la latitudinea state-
lor membre să identifice exact 
care sunt tipurile de investiții 
de care au mai multă nevoie 

în contextul actual și pe care 
le pot realiza prin intermediul 
fondurilor structurale.

„În calitate de Comisar Euro-
pean pentru Politică Regională 
voi face tot ce îmi stă în putință, 
în limita regulamentului actual, 
pentru ca împreună cu servi-
ciile mele, să găsim cea mai 
bună soluție pentru a ajuta 
statele membre să se adap-
teze mai ușor la noul context 
și să răspundă cât mai rapid 
provocărilor generate de feno-
menul migrației”, a menționat 
Crețu, conform sursei citate.

Ţările UE au la dispoziţie un buget consistent 
pentru finanţarea proiectelor vizând refugiaţii

Foto: euractiv.com
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L’ Alcazaba
• Nunţi, botezuri, onomastice și alte evenimente
• Formaţie live vineri, sâmbătă și duminică cu un nou meniu
• Meniu evenimente de la 33€ până la 115€
• Pentru nunţi includem tortul, fântâna de ciocolată cu fructe, covor roșu și porumbei
• Pentru botezuri includem DJ, tortul, bar liber la bere și vinul alb și roșu
• Vinerea și duminica, evenimentele au o reducere de 10% la meniul ales
• Saloane individuale, exlusiv pentru un singur eveniment
• Ora fi nală eveniment: 4.30-6.00 a.m. (în funcţie de meniul ales)

Carretera Burgos, salida 23, direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23
Tel: 916236579/689823735�www.fi ncalcazaba.es�www.facebook.com/fi nca.alcazaba

RESTAURANT

FINCA

R E S T A U R A N T  T I P I C  R O M Â N E S C



16 |  Nr. 154 1 octombrie 2015
www.elrumano.net

facebook.com / PeriodicoRumano 

Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a partici-
pat la o ședință a Consiliului 
Național ucrainean pentru 
Securitate și Apărare, în cur-
sul căreia s-au semnat o serie 
de acorduri, relatează Euro-
news citat de Mediafax.

Alianța Nord-Atlantică și 
Kievul au semnat, între altele, 
un parteneriat în domeniul 
comunicațiilor și un acord 
cu privire la statutul Misiunii 

NATO în Ucraina. Președin-
tele ucrainean Petro Poroșenko 
a anunțat că ar putea ridica 
problema staționării în regiu-
nea Donbas (est) a unor trupe 
de menținerea păcii în cadrul 
apropiatei Adunări Generale 
a ONU. „Trupele rusești sunt 
prezente în Ucraina. Și continuă 
să-i susțină pe separatiști prin 
antrenament, cu echipamente, 
comandă și control. De aceea, 
îndemn Rusia să-și retragă 

toate forțele din estul Ucrai-
nei și să implementeze deplin 
acordurile de la Minsk”, a decla-
rat Stoltenberg.

Rusia continuă să nege 
orice implicare în conflictul 
din estul Ucrainei. Opinia 
publică ucraineană s-a schim-
bat în mod radical, după ce, la 
începutul războiului civil din 
Ucraina, 60% dintre ucraineni 
se pronunțau împotriva aderă-
rii la NATO. „Aproximativ 64% 

dintre alegătorii ucraineni ar 
vota pentru aderarea la NATO. 
Ei au indicat ca principal motiv 
faptul că aderarea (Ucrainei la 
NATO) va garanta securitatea 
țării în viitor.

Al doilea motiv este că ade-
rarea (Ucrainei) la NATO ar 
fi primul pas pe drumul către 
aderarea la UE”, a declarat 
sociologul Maria Zolkina de 
Fundația Inițiativelor Demo-
cratice Ilko Kuceriev, citează 

Mediafax.Poroșenko și Stolten-
berg au trecut în revistă, înainte 
de ședința Consiliului Național 
ucrainean pentru Securitate 
și Apărare, trupele din cadrul 
Centrului pentru Menținerea 
Păcii și Securitate al armatei 
ucrainene de la Liov, în vestul 
Ucrainei. Însă NATO a respins, 
din nou, o eventuală furnizare 
de armament Ucrainei.

Petro Poroșenko a anun-
țat că Ucraina va organiza un 

referendum privind aderarea 
la Alianța militară. Însă scru-
tinul nu va avea loc în viitorul 
apropiat. Înainte de organizarea 
referendumului, este necesar 
ca statul să implementeze un 
număr de reforme importante. 
În primul rând este necesar ca 
Ucraina să restabilească pacea 
și stabilitatea în regiunile din 
est și să aducă Forțele armate 
ucrainene la standardele NATO, 
mai spune sursa citată.

Zeci de recruți ISIS au dezertat în ultima 
vreme din rândurile organizației teroriste. Prin-
tre cauzele principale se numără și faptul că, 
odată înrolați, nu au primit ce li s-a promis 
sau ce așteptau, arată un studiu recent.

Raportul, citat de The Independent, a fost 
realizat după interogarea a 58 de foști com-
batanți ISIS din 17 țări. Mulți dintre aceștia 
au vorbit despre realitatea “dură și dezamăgi-
toare” a vieții de zi cu zi în organizația teroristă.

Ei au recunoscut că s-au înrolat din motive 
egoiste și că își doreau viața care le-a fost pro-
misă de propaganda ISIS, plină de bunuri și 
mașini de lux, informează Adevărul. Alții au 
spus că îndatoririle lor în cadrul organizației 
erau plictisitoare și că nu au fost trimiși, așa 

cum și-ar fi dorit, în misiuni de luptă adevă-
rate. Există și foști militanți care spun că au 
părăsit gruparea din cauza violenței extreme, 
practicată în special împotriva civililor și a 
ostaticilor.

Alți foști militanți ISIS au fost alungați din 
cauza violenței extreme la care sunt supuși 
chiar membrii grupării și au vorbit despre 
luptători executați de propriii lor comandanți.

O altă critică la adresa organizației tero-
riste este faptul că pare a lupta mai degrabă 
împotriva altor grupări de rebeli sunniți și mai 
puțin împotriva președintelui sirian Bashar 
al-Assad. Doi luptători au spus că au dezer-
tat după ce au aflat că urmau să fie atacatori 
sinucigași. Un dezertor, care a cerut protecția 

anonimatului, a declarat anul trecut pentru 
BBC că “brutalitatea SI îngrozește pe oricine”. 

„Restricțiile cu privire la plecare te fac să te 
simți cam ca la închisoare”, a declarat Abu 
Ibrahim, un “occidental”. „Orice le contrazice 
credințele este interzis. Oricine urmează ceea 
ce resping ei este un apostat și trebuie ucis”, 
a declarat un dezertor care și-a păstrat ano-
nimatul, mai spune sursa citată.

Autorii studiului speră ca, în cazul în care 
se vor bucura de o largă popularizare, plânge-
rile dezertorilor să descurajeze viitorii recruți 
să se alăture grupării militante, care a cucerit 
porțiuni vaste din teritoriile Siriei și Irakului 
și care s-a făcut cunoscută prin crime în masă, 
decapitări și răpiri.

Poliția germană a efectuat 
percheziții la opt locații, din 
Berlin, între care sediul unei 
asociații care găzduiește o 
moschee, ca urmare a unor 
suspiciuni privind racolarea 
de combatanți pentru grupa-
rea jihadistă Statul Islamic.

Poliția berlineză a precizat 
într-un comunicat că anche-
tează între altele un bărbat în 
vârstă de 51 de ani, din Maroc, 
suspectat de incitarea altora 
să se alăture unor grupări 
islamiste care luptă împotriva președintelui 
sirian Bashar al-Assad, informează Adevărul. 
Polițiștii anchetează, de asemenea, în legătură 
cu un macedonean, în vârstă de 19 ani, des-
pre care se crede că ar fi ajuns deja în Siria.

Printre locurile percheziționate în cursul 
acestui raid figurează clădirea unei asociații 
care adăpostește o moschee în cartierul berli-
nez Tempelhof-Schöneberg, potrivit aceluiași 
comunicat, dar cu toate acestea, forțele de ordine 
germane menționează că nu au indicii potri-
vit cărora ar fi fost pregătite acte teroriste pe 

teritoriul Germaniei. Serviciul de informații 
interne german s-a declarat marți “preocupat” 
în legătură cu tentativele mișcării islamiste radi-
cale de a recruta combatanți printre sutele de 
mii de migranți care sosesc în țară, relatează 
AFP. „Faptul că islamiștii, sub masca de ajutor 
umanitar, încearcă să deturneze în scopurile 
lor situația refugiaților făcând prozelitism și 
încercând să-i recruteze, ne preocupă foarte 
mult”, indică Oficiul federal pentru protecția 
Constituției, într-un comunicat. „Suntem în 
special atenți față de tinerii refugiați neînsoțiți, 

care ar putea fi o pradă ușoară 
pentru islamiști”, precizează 
sursa citată, care adaugă, în 
schimb, că nu există informa-
ții credibile care ar sugera că 

„grupuri jihadiste s-au folosit 
de afluxul de refugiați pentru a 
se infiltra pe teritoriul federal”.

Potrivit serviciului de infor-
mații interne german, în total 
circa 740 de persoane au părăsit 
până acum Germania pentru 
a se alătura grupării jihadiste 
Statul Islamic (SI) în Siria sau 

în Irak. Aproximativ 120 dintre acestea au fost 
ucise. „Aproximativ o treime dintre ele s-au 
întors (în Germania). Avem date cu privire 
la peste 70 de persoane care au experiență 
de luptă”, se mai spune în aceeași declarație, 
menționează sursa citată.

Până în prezent Germania nu a fost afectată 
de un atac jihadist de amploare, spre deose-
bire de alte țări europene, dar în luna august 
doi combatanți germani care și-au revendicat 
apartenența la Statul Islamic în Siria au ame-
nințat cu comiterea de atentate în Germania.

EXTERNE

NATO a semnat o serie de acorduri cu Ucraina, printre care 
și acordul cu privire la statutul Misiunii NATO în Ucraina 

Motivele pentru care dezertează recruţii 
ISIS din rândurile organizaţiei teroriste

Percheziţii la Berlin în legătură cu presupuși 
islamiști care racolează combatanţi pentru ISIS

Misiunea FMI 
nu încheie 
un nou acord 
de împrumut 
cu Republica 
Moldova
Fondul Monetar Internaţional (FMI) 

a anunţat că nu va negocia un nou 
program de împrumut cu Republica 
Moldova în cursul vizitei la Chișinău, 
spulberând astfel speranţele unui acord 
imediat în vederea acoperirii pensiilor și 
salariilor, relatează AP în pagina electro-
nică, informează Mediafax.

O misiune FMI a fost în vizită timp de 
două zile, la o zi după ce guvernatorul 
Băncii centrale moldovene Dorin Dră-
guţanu a demisionat, după săptămâni 
de proteste de stradă faţă de “dispari-
ţia” sumei de 1,5 miliarde de dolari din 
trei bănci moldovene, înaintea alegerilor 
parlamentare din noiembrie anul trecut.

FMI a anunţat într-un comunicat că 
efectuează o vizită de consultări și în 
vederea „iniţierii unor discuţii” care ar 
putea constitui baza unui program. Pre-
mierul moldovean Valeriu Streleţ spera 
la negocieri mai avansate în vederea 
unui acord.

El a anunţat că Guvernul proeuro-
pean are nevoie de un împrumut pentru 
a putea plăti salariile și pensiile.

Însă Republica Moldova a primit 
marţi o ofertă din partea României. Pre-
mierul român Victor Ponta a anunţat că 
Bucureștiul poate acorda Chișinăului un 
împrumut în valoare de 150 de milioane 
de euro (168 de milioane de dolari) pe o 
perioadă de cinci ani.

Propunerea, prezentată în cadrul 
unei ședinţe comune a guvernelor celor 
două ţări, este necesar să fie aprobată de 
către Parlamentul român.

„Eu cred că este de datoria și în pute-
rea României să facă această ofertă, 
într-un moment dificil”, a declarat Ponta, 
mai spune sursa citată. Republica Mol-
dova a făcut parte din România până în 
1940, iar limba română este vorbită în 
ambele ţări.

Foto: radiocluj.ro



Nr. 154 1 octombrie 2015  | 17www.elrumano.net

 facebook.com / PeriodicoRumano ESPAÑOL

Las nuevas reglas 
para llevar a los 
niños en coche

A partir del 1 de octubre cambian las normas para pro-
teger a los menores dentro de un vehículo, informa OCU 
en su página web. Las nuevas reglas simplifican lo que 
ya existía y se fían de los fabricantes: la sillita se montará 
en uno u otro sentido según lo que ponga en el folleto de 
instrucciones. 

El pasado 18 de julio se publicó en el BOE la modifi-
cación del Reglamento General de Circulación. Entra en 
vigor el 1 de octubre. 

Te resumimos en 4 puntos lo que más 
te va a afectar de las nuevas reglas: 
1. Los menores por debajo de 1,35 metros de altura 

deben ir atrás: no se puede ir en el asiento delantero 
hasta que no se superen o los 18 años de edad o los 135 
centímetros. La única excepción se da si todos los asien-
tos traseros están ya ocupados por sillas para niños: en 
estos casos el menor podrá sentarse delante, pero en una 
silla homologada y adecuada para su altura/peso. 

2. Cada silla se monta según sus propias instrucciones: 
no es obligatorio montar las sillas en una u otra dirección 
(en el sentido de la marcha o al contrario). Lo que hay que 
hacer es lo que ponga en las instrucciones de ese modelo 
de silla en concreto. La única excepción es si la silla se 
monta en un asiento delantero y el airbag no está desac-
tivado: en este caso está prohibido que la silla vaya en el 
sentido contrario a la marcha.        

3. Sin sillita en taxis, pero solo dentro de la ciudad: los 
menores pueden ir en la parte trasera de los taxis sin sis-
tema de retención, pero solo si el recorrido es en un área 
urbana. 

4. En vehículos de más de 9 plazas es obligatorio infor-
mar: el conductor (o el guía del grupo) debe informar a 
los pasajeros de la obligación de abrocharse el cinturón 
(o el sistema de retención homologado). Esto se hará 
mediante letreros, pictogramas o medios audiovisuales, 
de tal manera que la información sea visible desde cada 
asiento. 

Foto: crececontigo.gob.cl

Segundo edificio del mundo 
en cuanto a superficie (tras 
el Pentágono), con 330.000 
metros cuadrados; tercer edifi-
cio en cuanto a volumen (tras 
Cabo Cañaveral y la Pirámide 
de Quetzalcóatl), con 2.550.000 
metros cúbicos; el edificio 
posee 3.000 habitaciones y 
200 baños; en su construc-
ción se emplearon 222.000 
metros cuadrados de alfom-
bras, 3.500 toneladas de cristal, 
200.000 bombillas, 3.000 
metros cuadrados de cuero, 1 
millón de metros cuadrados de 
mármol…todo ello con materias 
primas rumanas, como obli-
gaba el comunismo nacionalista 
practicado por el régimen de 
Ceaușescu.

El matrimonio Ceaușescu, 
al regreso de su gira asiática de 
1971 en la que visitaron China, 
Vietnam y Corea del Norte, 
quedó impresionado por la 
arquitectura basada en amplísi-
mas avenidas y enormes plazas, 
en especial por la ordenación 

urbana de Pyongyang. El catas-
trófico terremoto de 1977 (de 
7,2 grados en escala Richter) 
que provocó el derrumbe de 
más de 35.000 viviendas en 
Bucarest (sin contar con el 
drama humano de más de 
1.400 muertos), hizo fraguar 
los nuevos planes urbanísti-
cos de Ceaușescu.

Se decidió la construcción de 
un inmenso palacio que sería 
el nuevo centro de la ciudad 
(el eje de la ciudad dejaría de 
ser Norte/Sur para ser Este/
Oeste, con el epicentro en el 
palacio), de unas dimensiones 
superlativas que honrasen y 
dejasen en la memoria impere-
cedera al dirigente que mandó 
su construcción.

El primer paso para su con-
strucción era obtener el espacio 
en el cuál realizarla; para ello, 
se procedió a la destrucción de 
más de 10.000 viviendas (con 
el traslado forzoso y súbito, a 
realizar en unas pocas horas, 
de más de 100.000 personas 

y multitud de monasterios e 
iglesias en el barrio judío, y 
se levantó una pequeña colina 
artificial de 20 metros de altura 
para realzar la visión del futuro 
palacio.

Desde el inicio de las obras 
en 1984 y hasta diciembre de 
1989 trabajaron en su construc-
ción más de 300 arquitectos y 
20.000 trabajadores. El edi-
ficio se construyó con todas 
las medidas de seguridad para 
poder soportar un terremoto de 
8´5 grados en escala Richter.

Al mismo tiempo que se 
construía el palacio, se con-
struyó un enorme bulevar de 
más de 3,5 kilómetros de largo, 
llamado entonces Victoria del 
Socialismo y hoy día denomi-
nado “Bulevardul Unirii” y lo 
que debería ser dos Ministerios 
y la nueva Biblioteca Nacional 
(todos estos edificios quedaron 
inacabados al suspenderse los 
trabajos tras estallar la revo-
lución de diciembre de 1989). 
Ceaușescu visitaba las obras 

al menos una vez por semana, 
corrigiendo todos aquellos 
detalles que él considerase 
erróneos.

Desde un punto de vista 
artístico, los expertos dividen 
sus opiniones entre quienes 
lo consideran “el edificio kit-
sch más grande del mundo” y 
aquellos que alaban su estilo 
neoclásico inspirado en el 
barrio “Antigone” de Mont-
pellier, obra del arquitecto 
español Bofill.

Como descripción formal 
del edificio cabe decir que éste 
es de planta rectangular, con 
270 metros de largo por 240 
metros de ancho; posee 6 nive-
les con una altura total de 84 
metros y el conjunto está con-
stituido por hasta 21 cuerpos.

El estallido de la revolución 
en diciembre de 1989 interrum-
pió unos trabajos que estaban 
muy avanzados; éstos se reanu-
darían en 1997 (todavía hoy 
día no está totalmente termi-
nado), tras decidirse que sería 
la sede de numerosas instituci-
ones del Estado (se llegaron a 
rechazar ofertas tan surrealis-
tas como la de un empresario 
estadounidense que deseaba 
comprarlo para instalar en él 
un casino).

En la actualidad el edi-
ficio acoge en su interior al 
Parlamento (de ahí su actual 
nombre), el Tribunal Con-
stitucional, doce salas de 
conciertos, otras doce salas 
de teatro, juzgados de bodas, 
un Centro Internacional de 
Conferencias, el Museo de Arte 
Contemporáneo y el Museo de 
Trajes Folclóricos.

Palacio del Parlamento de Bucarest  
(“Palatul Parlamentului”)
Popularmente conocido como “Casa Poporului” (Casa del Pueblo), 

este edificio es la obra personalísima del dictador Nicolae Ceaușescu

Foto: romaniaturismo.it
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Inauguración de la 
exposición de escultura 

“Viziuni” del escultor 
rumano Mihai Camara en 
Quintanar de la Orden

La Embajada de Rumanía participó el sábado, 26 de 
septiembre, en la inauguración de la exposición de escul-
tura “Viziuni” del artista plástico rumano Mihai Camara, 
organizada por la Asociación Cultural Hispano-Rumana 
GENTE de Quintanar de la Orden. La Misión diplomática 
estuvo representada en el evento por la diplomática 
encargada de la relación con la comunidad rumana 
de España, Dña. Magdalena Lungu; participaron tam-
bién la jefa del Consulado de Rumanía en Ciudad Real, 
Dña. Doina Boblea, el alcalde de Quintanar de la Orden, 
D. Juan Carlos Navalón López-Brea, representantes del 
gobierno municipal, miembros de la asociación GENTE, 
periodistas, vecinos, informa en un comunicado la Emba-
jada de Rumanía.

La representante de la Embajada ha felicitado a la aso-
ciación por la iniciativa de la organización de un evento 
tan especial y ha agradecido al alcalde por el apoyo que 
concede a la asociación y al proceso de integración social 
de los miembros de la comunidad rumana de Quintanar, 
asegurándole de la disponibilidad de la embajada a coo-
perar en proyectos dirigidos a la comunidad rumana.

El edil ha manifestado su satisfacción por la organi-
zación de este evento cultural y ha destacado la actividad 
que la Asociación GENTE está llevando a cabo para apoyar 
la integración social de los rumanos de la zona. En este 
contexto dio a conocer el hecho de que el Ayuntamiento 
ha ofrecido un espacio permanente a la asociación y tam-
bién al Consulado de Ciudad Real para la organización 
de las actividades propias y de los servicios consulares 
que se ofrecen en el marco del programa del consulado 
itinerante.

La joya con microchip para luchar contra las violaciones
Un colgante compuesto por una piedra pre-

ciosa y un microchip es la nueva joya para 
luchar contra las agresiones sexuales en la India, 
donde el año pasado se registraron 100 viola-
ciones al día, según datos oficiales.

Ideado por cinco jóvenes ingenieros indios que 
han empezado a venderlo por Internet, Safer con-
sta de un sistema oculto en la parte posterior 
de una gema que manda un aviso de peligro 
a través de una aplicación para teléfonos inte-
ligentes. Dicho aviso se localiza a través de 
Google Maps gracias al GPS que tiene incor-
porado. Cuando se pulsa dos veces seguidas 
el botón trasero del dispositivo, los “guardia-
nes” o contactos asignados reciben un mensaje 
a través de internet o SMS para avisarles de 

una situación de peligro, así como de la loca-
lización exacta. De esta manera, las nuevas 
tecnologías se suman a la lucha contra las 
violaciones en el gigante asiático a través de 
“wearable” o tecnología para llevar puesta, es 
decir, que cuenta con elementos que forman 
parte de la vestimenta con componentes digi-
tales e inalámbricos.

Y si a las mujeres les gusta este desarrollo 
tecnológico, a los padres de las jóvenes mucho 
más: “A las chicas les encanta el diseño, pero 
los que mejor reacción han tenido han sido los 
padres, que se sienten más confiados”, dijo a 
EFE Paras Batra, director de ventas y mar-
keting de Leaf, empresa que comercializa el 
artículo. El novedoso dispositivo es una mezcla 

de pragmatismo, pues vela por la seguridad de 
mujeres y niñas, y estética, sin que suponga 
una carga adicional a los útiles habituales.

El caso del collar está pensado como “un 
elemento pasivo que no puede ser usado en 
contra de la víctima. Si utiliza un espray de 
pimienta, por ejemplo, puede serle arreba-
tado y servir para agredirla”, comentó Batra.

Los ingenieros de Leaf ya están pensando en 
cómo mejorar el primer modelo y para ello tie-
nen contacto con la policía para desarrollar un 
servicio que avise a los cuerpos de seguridad y 
así mejorar la respuesta en casos de violación.

“Estamos en contacto con la policía para que 
podamos generar una alerta que también lle-
gue a las comisarías y ellos, comunicándose 
por radio, puedan acudir más rápido al lugar 
desde donde se emite la señal”, dijo Manik 
Mehta, director financiero de Leaf. 

Foto: elcomercio.pe

La economía familiar en España  
El 46% de los hogares reconoce atravesar dificultades económicas

Un 46% de los hogares 
reconoce que atraviesa por difi-
cultades económicas, según se 
desprende de los datos de un 
estudio sobre la economía fami-
liar llevado a cabo por OCU. 
Los resultados se publican en 
la revista Dinero y Derechos 
del mes de septiembre.

OCU señala que la situación 
económica de las familias ha 
empeorado notablemente si la 
comparamos con las cifras de 
hace 5 años, cuando solo el 13% 
de las familias reconocía difi-
cultades para llegar a final de 
mes. El desempleo y las reduc-
ciones salariales son las dos 
causas más evidentes de esta 
situación y un 20% de las fami-
lias reconoce que sus gastos 
incluso han aumentado a pesar 
de haber perdido capacidad 
adquisitiva.

Las dificultades económicas 
no afectan a todas las familias 
por igual, el porcentaje varía 
según el tipo de hogar. El 43% 
de hogares formados por pare-
jas con hijos y con un único 
sueldo reconocen encontrarse 
en una situación económica 
problemática. Le siguen los pen-
sionistas que viven solos, con 
un 28% de familias en dificul-
tades. Casi una de cada cuatro 
parejas con hijos y dos suel-
dos reconoce problemas. Por 
último un 19% de las parejas 
de pensionistas y aquellas 
parejas con dos sueldos y sin 
hijos admiten tener problemas 
económicos.  

Las consecuencias del 
desajuste entre lo necesario 
para vivir y los ingresos de las 
familias son variadas. Más de un 
tercio de las familias reconoce 
haber llegado a final de mes 

sin dinero en sus cuentas. La 
mitad se ha visto obligada en 
el último año a recurrir a la 
tarjeta de crédito por no dis-
poner de saldo suficiente en 
su cuenta. El descubierto en 
las cuentas corrientes es bas-
tante habitual, le ocurrió a uno 
de cada cuatro españoles el 
año pasado.

La situación es más grave 
para un 32% de los hogares 
que se han demorado  en sus 
pagos por lo menos en una oca-
sión a lo largo del último año. 
Un 20% se ha retrasado en el 
pago de su hipoteca o de sus 
impuestos. La consecuencia de 
este retraso es la aplicación de 
intereses de demora y recar-
gos que agravan aún más el 
problema.

Los impagos reiterados pro-
vocan que el 6% de las familias 
encuestadas estén en una lista 
de morosos. Otro 6% reconoce 
haber pasado por esta situación 
en alguna ocasión en el pasado.

Los problemas económicos 
tienen, además, un importante 
efecto en la convivencia fami-
liar. En el 86% de los hogares 

en dificultades, se discute por 
este motivo, y en un 69% de los 
casos las discusiones son fre-
cuentes. La escasez de dinero 
es el motivo principal de más 
de la mitad de las discusiones.

La gestión del presupuesto 
familiar, un asunto de mujeres

Según el estudio de OCU, 
en el 55% de los hogares son 
fundamentalmente las mujeres 
quienes se encargan de gesti-
onar los gastos cotidianos. En 
el 39% de los hogares esta ges-
tión es compartida y solo en 
cinco de cada cien hogares los 
hombres se ocupan en exclusiva 
de esta tarea. En el caso de las 
compras importantes lo más 
usual es tomar las decisiones 
de forma alterna o conjunta.

Entre las prácticas más habi-
tuales en la gestión domestica 
está la de reservar una parte 
de los ingresos para gastos 
excepcionales, un 56% de 
los encuestados lo hace. De 
ellos la mitad guarda una can-
tidad reservada únicamente 
para estos gastos excepcio-
nales. El 28% hace uso de las 
pagas extras para esos gastos 

excepcionales, un 27% usa 
los ahorros y un 23% espacia 
lo más posible esos gastos 
excepcionales.

La mayoría de los hogares, 
dispone de una cuenta corri-
ente o de ahorro y la práctica 
más habitual es consultar el 
saldo al menos una vez a la 
semana. Sin embargo es mucho 
menos habitual guardar en casa 
dinero en efectivo. Dos tercios 
de los encuestados reconocen 
que no tienen a mano más de 
200€ y solo un 8% dispone de 
más de 500€.

OCU explica que un 87% de 
las familias hace un seguimi-
ento de sus ingresos y gastos, 
pero la mayoría se limita a 
mirar los movimientos de su 
cuenta, consulta el saldo o hace 
anotaciones en un cuaderno. 
Solo un 16% de los encuestados 
llevas sus cuentas en el orde-
nador mediante algún tipo de 
herramienta, sobre todo hojas 
de cálculo.

Para ayudar a los consu-
midores en la planificación de 
sus gastos y la gestión de la eco-
nomía doméstica, OCU puso 
en marcha la aplicación “moo-
verang”,  disponible para 
Smartphone o accesible vía 
web, que permite agregar las 
cuentas y tarjetas, categorizar 
los gastos y establecer presu-
puestos que permitan ahorrar 
a los consumidores en tiem-
pos difíciles como los actuales.

Por último OCU señala que 
a pesar de que el 82% de los 
españoles se considera más 
ahorrador que derrochador, 
el 46% no puede ahorrar nada 
por sus problemas económicos 
y un 12% no consigue ahorrar 
más de 1.000 euros al año.

Foto: ocu.org

ESTUDIO OCU
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El Ayuntamiento de Móstoles multiplica el dinero 
destinado a becas y ayudas para el curso 2015/2016 
Las ayudas están dirigidas 

a la escolarización de niños y 
niñas de 0 a 3 años matricu-
lados en Escuelas Infantiles 
del Patronato Municipal, que 
están dotadas con la cantidad 
de 300.000 euros, así como 
para material escolar y libros 
de texto, para educación obli-
gatoria, para lo que se van a 
destinar 421.530 euros.

El Gobierno Municipal 
del Ayuntamiento de Mós-
toles dedicará 721.530 euros 
a becas y ayudas de estudio 
durante el curso escolar 2015-
2016, lo que supone casi cuatro 
veces más que el dinero inver-
tido por el anterior equipo de 
gobierno.

Las ayudas están dirigidas 
a la escolarización de niños y 
niñas de 0 a 3 años matricu-
lados en Escuelas Infantiles 
del Patronato Municipal, que 
están dotadas con la cantidad 
de 300.000 euros, así como 
para material escolar y libros 
de texto, para educación obli-
gatoria, para lo que se van a 
destinar 421.530 euros.

Las medidas se enmarcan en 
el Plan de Emergencia Social 
y lucha contra la pobreza 
acordado por los 3 grupos 
municipales: PSOE, Ganar 
Móstoles e Izquierda Uni-
da-Los verdes. Se trata de un 
paso más del compromiso 
de este Ayuntamiento para 
ayudar a aquellos que más lo 

necesitan, por lo que se está 
trabajando incansablemente 
desde la Concejalía de Edu-
cación y Juventud para hacer 
llegar la mayor cantidad posi-
ble de recursos.

Becas para 
educación infantil
Con esta iniciativa el Ayun-

tamiento de Móstoles quiere 
regular la concesión de becas 
que sirvan de ayuda a las fami-
lias en la escolarización de 

niños menores de tres años. El 
importe de la Beca es mensual 
y la subvención se prolongará 
durante los 11 meses del curso 
escolar que se extiende desde 
septiembre de 2015 a julio de 
2016.

El objetivo, por tanto, es el 
de colaborar en el desembolso 
económico que supone a las 
familias la escolarización de 
sus hijos en el Primer Ciclo 
de Educación Infantil y paliar 
así, en parte, los efectos que 

sobre ellas recae la crisis econó-
mica, la ausencia de trabajo 
y los bajos salarios, todo ello 
unido al aumento exagerado 
de las cuotas de escolarización 
y comedor, establecidas por la 
Comunidad de Madrid y con-
tribuir a la conciliación familiar 
y laboral.

Ayudas para 
material escolar y 
libros de texto
Las ayudas para material 

escolar y libros de texto asci-
enden a 421.530 euros para el 
curso 2015/2016. El importe 
máximo de la ayuda será de 
90€ para las familias cuyos 
hijos sean alumnos de 2º Ciclo 
de Educación Infantil, 110€ 
para los alumnos de Educa-
ción Primaria y 130€ para los 
alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria.

Al finalizar el curso escolar, 
los alumnos beneficiarios de 
la ayuda municipal, desde 3º 

de Educación Primaria hasta 
4º de E.S.O., depositarán los 
libros de texto adquiridos con 
dicha ayuda en un “fondo de 
libros”, que servirá de base de 
préstamos para otros alum-
nos que los necesiten en cursos 
posteriores.

El objetivo prioritario de 
estas ayudas, según la Con-
cejala de Educación u Juventud 
Arantxa Fernández, “es garan-
tizar la igualdad en el ejercicio 
del derecho a la educación de 
los estudiantes de nuestra Ciu-
dad y contribuir con las familias 
al esfuerzo económico que el 
comienzo de curso les ocasiona”.

Los destinatarios de las 
ayudas serán las familias de 
los alumnos matriculados en 
Centros docentes de Móstoles 
durante el curso 2015/2016 en 
segundo Ciclo de Educación 
Infantil, 1º a 6º de Educación 
Primaria y 1º a 4º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

Se ha planificado 
aumentar la partida 
a 1 millón de euros
El objetivo del gobierno 

municipal es ampliar estas can-
tidades al millón de euros de 
forma progresiva para así poder 
atender a una mayor demanda 
de población y poder garantizar 
la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la educación del 
conjunto de alumnos y alum-
nas en la ciudad.

Foto: mostoles.es
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Alb sau negru
Un șofer care conduce o mașină albă vrea 

să arate că este activ, energic, tânăr și foarte 
modern, scrie publicația Fox Business. În 
schimb, cel care alege culoarea neagră vrea 
să arate că este puternic, elegant și că apreci-
ază luxul. De aceea, cele mai multe mașini de 
lux sunt negre, informează Adevărul.

Alegerea unei mașini roșii denotă o per-
soană încrezătoare în sine, activă și puternică, 
foarte hotărâtă și ambițioasă.

Culoarea argintie este foarte populară la 
mașini, fiind pe locul trei în topul preferințe-
lor. Cei care aleg această culoare sunt oameni 
moderni și inventivi.

Griul denotă timiditate
Chiar dacă nu este foarte la modă, culoarea 

galbenă la o mașină este aleasă de multe per-
soane. Ei sunt de regulă oameni foarte veseli 
și îndrăzneți, care vor să-și asume mai multe 
riscuri decât alții. Pe de altă parte, șoferii care 

cumpără o mașină de culoare gri se tem să 
iasă în evidență și preferă să fie foarte discreți.

Desigur, de multe ori alegerea culorii este 
determinată și de alți factori mai pragmatici, 
nu doar de gustul personal. De exemplu, mași-
nile albe sau de culoare deschisă sunt mai des 
întâlnite în țările cu o climă foarte caldă, scrie 
publicația Fox Business. De asemenea, con-
tează prețul mașinii și marca preferată, pentru 
că unele companii nu produc mașini de anu-
mite culori, mai scrie sursa citată.

UTILE
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Ce spune culoarea mașinii despre tine? 
De ce negrul este asociat cu luxul?

Inovaţia 
salvează multe 
vieţi: pixurile și 
capacele lor
Cele mai multe pixuri au în vârful 

capacului un mic orificiu, uneori des-
tul de greu de observat. Producătorii de 
instrumente de scris precizează că stan-
dardele internaţionale privind siguranţa 
consumatorilor prevăd existenţa acestei 
găuri. După cum scrie pe site-ul oficial 
Bicworld.com, cele mai multe pixuri au 
acest mic orificiu în capac. Scopul lui este 
să prevină sufocarea, în cazul în care un 
copil înghite din greșeală capacul. Micul 
orificiu îi va permite să respire până la 
venirea ambulanţei, pentru că astfel 
căile sale respiratorii nu vor fi blocate 
complet. Acest sistem a fost introdus 
prima dată de compania producătoare 
Bic în anul 1991, la pixurile Bic Cristal, iar 
ulterior a fost adoptat și de alţi producă-
tori, informează Adevărul. De asemenea, 
unele pixuri au câteva găuri mici pe 
lateral. Rolul acestora este să ajute la 
echilibrarea presiunii din interiorul pixu-
lui cu presiunea din exterior. Cu ajutorul 
acestor mici orificii, cerneala din pix nu 
se va scurge. Aproximativ 90% dintre 
pixuri au găuri de acest fel, iar cele care 
nu au folosesc în schimb un sistem de 
cerneală presurizat, sigilat, care nu per-
mite scurgerea, mai spune sursa citată.

Foto: techpoint.ng

Ce spune culoarea mașinii despre tine? Culoarea aleasă pentru mașină poate spune 
multe lucruri interesante despre personalitatea ta și despre cum vrei să te perceapă alții
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T e simți de multe ori ca și 
cum ai luat câteva kilo-
grame peste noapte, în 

special în zona abdomenului 
sau a membrelor? Inelele pe 
care le purtai confortabil până 
ieri sunt din ce în ce mai greu 
de scos de pe degete? Aces-
tea sunt simptomele retenției 
de apă.

Femeile au tendința de a 
reține mai multă apă din cauza 
fluctuațiilor hormonale din corp 
în timpul sindromului premen-
strual. În timp ce, acest sindrom 
este o cauză majoră de reten-
ție de apă în rândul femeilor, 
acest fenomen poate fi un simp-
tom al unei complicații grave 
de sănătate, cum sunt bolile 
de rinichi, de tiroidă, de inimă 
sau ficat, informează Clickpen-
trufemei.ro.

Iată ce ar trebui să faci:

1. Consumă cât 
mai multă apă
Una dintre modalități, dar 

cea mai eficientă pentru a face 
retenția de apă să dispară este 
de a oferi organismului aportul 
de lichide de care are nevoie 
întreaga zi. Cu cât bei mai multă 
apă, cu atât mai multă apă va 
elimina corpul. În plus, dacă consumi puțină 
apă, corpul tău va reține toate lichidele. Asi-
gură-te că consumi în medie de 10-12 pahare 
de apă pe zi pentru a împiedica organismul 
să se comporte ca un rezervor.

2. Alimentația joacă un rol important    
O dietă echilibrată ajută la evitarea retenției 

de apă. O alimentație care este scăzută în sodiu 
prin consumul de mai puțină sare de masă, 
murături, brânză, unt și alimente prăjite, trebuie 

evitată. În plus, mai mult pota-
siu luat din alimente cum sunt 
bananele, piersicile, prunele, 
pepenii sau stafidele, ajută la 
menținerea echilibrului electro-
litic corect în organism pentru 
a preveni balonarea. Consu-
mul de fructe diuretice, cum 
sunt afinele, portocalele și alte 
fructe citrice, bogate în vita-
mina C, împreună cu legume 
diuretice, împiedică reținerea 
excesului de apă.

3. Consumul de băuturi 
alcoolice trebuie limitat

Medicamentele antiinfla-
matorii, contraceptivele orale 
și băuturile cofeinizate, cum 
sunt ceaiul, cafeaua și alte bău-
turi acidulate, ar trebui evitate 
cât mai mult. Studiile arată că 
includerea de tablete de vita-
mina B6 care conține piridoxină, 
precum și capsule de ulei de 
luminiță, reduc cantitatea 
de apă reținută în interiorul 
celulelor.

4. Modifică stilul de viață
Adu câteva modificări stilu-

lui de viață și alege unul sănătos 
prin efectuarea de exerciții fizice 
regulate, care sunt o necesi-
tate în această perioadă. În 

plus, evită să stai mult timp în picioare și nu 
purta haine strâmte. Stai pe scaun cât mai 
mult posibil. Acest lucru poate duce la amelio-
rarea disconfortului și prevenirea retenției de 
apă în exces din corp, mai spune sursa citată.

România este printre primele țări din 
Europa în care diabeticii vor beneficia, 
din octombrie, de un nou tip, revoluți-
onar, de insulină bazală, de trei ori mai 
concentrată.

La fel ca și celelalte insuline de pe 
piață, și acest tip este compensat 100% 
de Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate. Diferența este aceea că noul 
medicament e de trei ori mai concen-
trat decât vechiul produs. Noua insulină 
bazală injectabilă conține 300 U/ml, pe 
când cea veche, prescrisă deja de 12 ani, 
are doar 100 U/ml.

„Medicii sunt cei care vor decide dacă 
noul tip de insulină este sau nu reco-
mandat pacienților lor”, a explicat prof.
dr. Nicolae Hâncu, președinte de onoare 
al Federației Române de Diabet, infor-
mează evz.ro.

Oficial, 700.000 de bolnavi
„Dacă un pacient răspunde la tipul 

vechi de insulină bazală și își contro-
lează bine glicemia cu el, ce sens are să 
schimbi ceva care funcționează? Ce func-
ționează bine nu se schimbă! Modificăm 
tratamentul acolo unde e nevoie, pentru 
că 50% dintre diabetici nu-și ating ținta 
de control al glicemiei”, a explicat și prof.
dr. Cristian Serafinceanu, președintele 
Societății Române de Diabet.

Conform datelor Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate, în România sunt 
înregistrați (adică primesc tratament pe 
rețetă) aproximativ 700.000 de diabetic, 
precizează sursa citată.

Specialiștii susțin, însă, că în realitate 
ar fi 2 milioane de diabetici, majoritatea 
nediagnosticați. Acest nou tip de insu-
lină a fost aprobat de Agenția Europeană 
a Medicamentului în luna mai și este pre-
scris deja în Germania și Danemarca.

Un nou tip, 
revoluționar, 
de insulină 
pentru diabetici, 
compensat 100%

UTILE

Suferi de retenție de apă? Iată ce ar trebui 
să faci, urmând patru sfaturi principale

Motivul pentru care tot mai mulţi copii 
americani ajung în stare gravă la spital

M ai mulți copii din 
Atlanta, Statele 
Unite, au fost spi-

talizați de urgență după ce au 
avut acces la sticluțe cu gel dez-
infectant pentru mâini și nu au 
fost supravegheați de adulți.

Micuții l-au înghițit pen-
tru că are un gust plăcut, de 
fructe, dar și pentru că acest 
produs conține mult alcool, care 
îi îmbată. Unul dintre copii care 
a ajuns la spital este o fetiță de 
6 ani, care nu mai putea merge 
și nici vorbi coerent, după ce a 
băut gel de mâini, scrie CNN.

Gelul de mâini are rol anti-
bacterian și este folosit frecvent 
de copii și părinți atunci când 
nu se pot spăla pe mâini cu 
apă și săpun. Produse de igienă de acest fel 
ar trebui ținute departe de copii, sau înlocuite 
cu altele, care nu conțin alcool, cum sunt șer-
vețelele umede. Acest obicei foarte periculos 

este întâlnit tot mai frecvent în rândul copiilor 
sub 12 ani, numărul incidentelor înregistrate 
în Statele Unite crescând cu 400% din anul 
2010, informează Adevărul. Din păcate, copiii 

au acces foarte ușor la aceste 
produse, care pot duce la intoxi-
care gravă cu alcool. Procentul 
de alcool dintr-un gel dezin-
fectant este de 45%-95%, în 
timp ce în cazul vinului este de 
numai 12%. De aceea, copiii se 
îmbată foarte repede și ajung la 
spital în stare gravă chiar dacă 
au consumat o cantitate mică 
de gel. Intoxicarea cu alcool se 
manifestă prin stări de greață, 
vomă, amețeală, iar în cazuri 
grave copilul poate face chiar 
și stop respirator, riscând să 
moară, precizează sursa citată. 
Mulți copii ajung să bea acest 
gel special ca să se îmbete, în 
timp ce alții fac asta pentru a-și 
impresiona prietenii sau pur 

și simplu pentru că gelul are un gust plăcut. 
Multe geluri de mâini au aromă de portocale, 
căpșuni sau struguri, iar copiii nu știu că se 
expun la un mare pericol dacă le consumă.

Foto: sovos.com

Foto: sanatate.bzi.ro

Foto: divabetic.wordpress.com
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Boxerul român Mihai Nistor a cucerit cen-
tura de campion mondial AIBA Pro Boxing 
la categoria supergrea (+91 kg), într-o gală 
desfășurată la Hamburg, după ce l-a învins 
prin KO tehnic în repriza a noua pe germanul 
Erik Pfeifer, deținătorul titlului, informează 
AGERPRES.

Nistor și-a trimis adversarul la podea cu o 
lovitură de stânga în bărbie, după ce germa-
nul primise din partea arbitrilor cinci din cele 
opt reprize disputate.

Mihai Nistor, medaliat cu bronz la Euro-
penele din acest an, și-a îndeplinit astfel un 
nou obiectiv, titlul mondial, după ce își asi-
gurase calificarea la Jocurile Olimpice de la 
Rio de Janeiro, ca și adversarul său.

Nistor (25 ani) a boxat curajos, cu gândul 
că oricât de bine ar lupta va fi aproape impo-
sibil să câștige la puncte meciul Pfeifer, pe 

terenul acestuia. Când campionul german (28 
ani), dublu medaliat cu bronz la Mondiale, a 

început să obosească, pugilistul băcăuan a 
căutat să dea lovitura decisivă și a profitat de 
șansa ivită în debutul reprizei a noua (meciul 
era programat pe durata a 12 runde).

Mihai Nistor a devenit al patrulea campion 
mondial al României la profesioniști (APB este 
divizia profesionistă a AIBA — Asociația Inter-
națională a Boxului Amator), după Mihai Leu, 
Leonard Doroftei și Lucian Bute, conform sur-
sei citate.

Cei doi boxeri s-au mai întâlnit în APB în 
decembrie 2014, când victoria i-a revenit lui 
Pfeifer înainte de limită, din cauza rănirii lui 
Nistor.

Mihai Nistor a impresionat și anul acesta, 
obținând victorii în fața rusului Magomed Oma-
rov, în prima rundă a ciclului unu al competiției, 
dar și în fața marocanului Mohammed Arja-
oui, chiar la Casablanca.

SPORT

România se 
menține pe 
locul 41 în 
clasamentul FIFA

România va întâlni Spania în Cupa Davis 

Românul Mihai Nistor este campion mondial 
AIBA Pro Boxing la categoria supergrea

Echipa de Cupa Davis a României ar putea 
da piept cu Spania lui Rafael Nadal dacă va 
trece de turul I al Grupei I a Zonei Euro-afri-
cane, în care va întâlni învingătoarea dintre 
Lituania și Slovenia, conform tragerii la sorți 
efectuate în Chile.

Slovenia, avându-l pe Blaž Rola, locul 139 
ATP, cel mai bine clasat tenismen, va juca, pe 
teren propriu, în noiembrie, împotriva Lituaniei, 
cu Ričardas Berankis, locul 72 ATP, jucăto-
rul numărul 1, în barajul pentru rămânerea 
în Grupa I a Zonei euro-africane, informează 
Mediafax. Învingătoarea va evolua, în perioada 

4-6 martie, în România, în primul tur al ediției 
2016 a Grupei I, potrivit Federației Române 
de Tenis. Dacă vor trece de acest meci, Marius 
Copil, Adrian Ungur, Horia Tecău și Florin 
Mergea vor juca, între 15 și 17 iulie 2016, pe 
teren propriu, împotriva Spaniei, conform sur-
sei citate. Participarea unor jucători precum 
Rafael Nadal, locul 7 ATP, Feliciano López, 
locul 16 ATP, și Tommy Robredo, locul 27 ATP, 
la meciul din iulie 2016 este aproape sigură, 
ținând cont că aceștia au nevoie de încă o selec-
ție pentru a putea evolua la Jocurile Olimpice 
de la Rio de Janeiro.

Multipla campioană Cătălina Ponor a fost 
inclusă în echipa de gimnastică a României, ală-
turi de Larisa Iordache, Diana Bulimar, Laura 
Jurca, Anamaria Ocolișan și Silvia Zarzu, pen-
tru Campionatele Mondiale de luna viitoare, 
informează Mediafax.

Echipa României este formată din gimnas-
tele Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Diana 
Bulimar, Laura Jurca, Anamaria Ocolișan și 
Silvia Zarzu, în timp ce Andreea Iridon este 
rezervă. Componența echipei poate suferi 
modificări până cu 24 de ore înaintea debu-
tului competiției.

Cătălina Ponor, multipla campioană la gim-
nastică, a revenit în concurs, în 12 septembrie, 

după trei ani de pauză, cu ocazia bilateralului 
România-Franța, de la Izvorani, ea concurând 
la trei aparate. Ponor (27 de ani) este triplă 
campioană olimpică la JO din 2004 și dublă 
medaliată la ediția din 2012, după care și-a 
anunțat retragerea din competiții.

Campionatele Mondiale de la Glasgow vor 
avea loc între 23 octombrie și 1 noiembrie.

Până atunci însă, ultima verificare a echi-
pelor României, atât cea feminină, cât și cea 
masculină, va avea loc, la Sala Polivalentă din 
București, unde sunt programate Campiona-
tele Naționale, mai spune sursa citată.

Cătălina Ponor inclusă în echipa României 
la Campionatele Mondiale de gimnastică 

Foto: citynews.ro

Foto: tenisweb.com

Foto: stiintamunicipal.ro

SALON DE MASAJ

Marga
Mehedintu

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

Selecționata feminină de fotbal a 
României se menține pe locul 41 în clasa-
mentul Federației internaționale (FIFA), 
dat publicității recent.

România se află din iulie pe locul 41, 
după ce a început anul pe poziția a 40-a. 
Cea mai bună clasare din istoria naționa-
lei feminine a României a fost locul 31, în 
2006, informează AGERPRES.

Selecționata României a fost învinsă 
de formația Franței cu scorul de 3-0 (2-0), 
la Le Mans, în partida de debut a celor 
două formații în Grupa a 3-a a prelimina-
riilor EURO 2017.

Echipa antrenată de Mirel Albon va 
juca următorul meci cu Ucraina, pe 22 
octombrie, la Lvov.

Echipa Statelor Unite, campioana 
mondială en titre, se menține pe primul 
loc, Germania este în continuare a doua, 
iar podiumul este completat de Franța, 
adversara României în preliminariilor 
EURO 2017. Și viitoarea echipă cu care 
va juca România, Ucraina, este mai bine 
clasată pe locul 23. Celelalte echipe din 
grupă ocupă locuri mai slabe decât trico-
lorele: Grecia — 69, Albania — 78.

Următoarea ierarhie va fi publicată 
pe 18 decembrie.

Clasamentul FIFA la feminin 
(septembrie):

1 (1). SUA 2.189 puncte
2 (2). Germania 2.115
3 (3). Franța 2.083
4 (4). Japonia 2.052
5 (5). Anglia 2.038
6 (8). Coreea de Nord 1.993
7 (6). Brazilia 1.973
8 (7). Suedia 1.970
9 (9). Australia 1.968
10 (10). Norvegia 1.933
...................................
23 (23). Ucraina 1.770
41 (41). România 1.562
69 (68). Grecia 1.364
78 (78). Albania 1.322 etc.

Foto: voceatransilvaniei.ro



Nr. 154 1 octombrie 2015  | 23www.elrumano.net

 facebook.com / PeriodicoRumano ANUNȚURI ȘI SERVICII
MUNCĂ

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

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

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

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

MATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chico español, 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 capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită. 
Fericirea nu are vârstă. Tel: 697726258.

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)


