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Procurorii Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție–Sec-
ția Parchetelor Militare 
au clasat dosarul privind 
evenimentele Revoluției 
din decembrie 1989, care 
au avut ca rezultat dece-
sul, rănirea și lipsirea de 
libertate a unor persoane, 
precum și distrugerea unor 
bunuri.

Parchetul Militar a clasat dosarul 
Revoluției din decembrie 1989 (oficial)

Camino de Cervantes
ESPAÑOL 20

ECONOMIE 12

România este un  
exemplu de succes în 
relația cu Fondul Monetar 
Internațional (FMI)

Uniunea Muncitorilor 
Români desfășoară o 
Campanie de promovare 
a produselor românești

CAMPANIE 14

Foto: libertatea.ro

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.

România: o țară în doliu. Tragedia de la clubul 
Colectiv din București a devastat o țară întreagă

6-7

În noaptea dintre zilele de 30 și 31 octombrie 2015, s-a produs un incendiu la clubul Colectiv din 
București, în care și-au pierdut viața 32 de persoane și aproape 200 au fost rănite, generându-se 
o intervenție de urgență fără precedent. Tragedia a adus demisia premierului Victor Ponta. 8-10
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Copreședinții PNL Alina 
Gorghiu și Vasile Blaga s-au 
întâlnit la Madrid, cu repre-
zentanții românilor din Spania, 
ocazie în care au discutat des-
pre stadiul legii votului prin 
corespondență.

Cei doi lideri i-au asigurat pe 
românii din Spania că proiec-
tul de lege se află în procedură 
de urgență la Parlament și că 
PNL susține fără rezerve acest 
act normativ pentru a fi adop-
tat cât mai repede, informează 
AGERPRES.

PNL apreciază că adoptarea 
proiectului de lege are un dublu 
obiectiv, respectiv asigurarea 
tuturor mijloacelor exercitării 
dreptului la vot pentru românii 
din diaspora și recredibiliza-
rea Parlamentului.

„Legea votului prin cores-
pondență este o promisiune 
făcută românilor de clasa 

politică, iar Parlamentul are 
o șansă acum să se reabiliteze în 
ochii electoratului. Legislativul 
este instituția fundamentală a 
unei democrații, iar el trebuie 
să dovedească, măcar acum, 
că-și respectă statutul. Obiec-
tivul PNL este ca niciun român, 
oriunde s-ar afla, să nu mai fie 

împiedicat să voteze. Garan-
tarea deplină a dreptului de 
vot, prevăzută în Constituție, 
trebuie să se materializeze 
într-o lege”.

De asemenea, cei doi lideri 
au susținut că adoptarea 
votului prin corespondență 
trebuie să fie un impuls și 

pentru implicarea românilor 
din diaspora în viața politică 
românească și le-au prezen-
tat celor prezenți la întâlnire 
recomandarea Biroului Poli-
tic Național pentru includerea 
acestora pe listele de candi-
dați pentru consiliile locale 
și județene.

„Este necesar ca românii 
din Diaspora să ocupe locuri 
eligibile la alegerile locale de 
anul viitor. Implicarea lor în 
viața politică românească va 
deschide oportunitatea reve-
nirii lor în țară și a familiilor 
lor. PNL vizează și creșterea 
numărului de parlamentari 
ca reprezentanți ai Diaspo-
rei. Prin urmare, considerăm 
că implicarea românilor din 
afara granițelor în viața poli-
tică locală, cât și creșterea 
numărului de parlamentari 
ce reprezintă pe electorii din 
străinătate, va aduce un plus 
de reprezentativitate atât la 
nivel local, cât și central”, mai 
spun liderii PNL, conform sur-
sei citate.

La discuția cu liderii PNL au 
luat parte reprezentanții comu-
nităților de români din Madrid, 
Barcelona, Girona, Calatayud, 
Motril, Coslada și Alcalá de 
Henares, precum și membrii 
ai PNL Diaspora care au făcut 
parte din delegația prezentă la 
reuniunea PPE.

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

Gorghiu și Blaga au discutat cu românii din 
Spania despre legea votului prin corespondență

Foto: cotidianul.ro
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Fostul lider al minerilor din 
Valea Jiului, pus sub acuzare 
în dosarul “Mineriada”
Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma a fost 

pus sub acuzare în dosarul "Minerada" de către procurorii Par-
chetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Deocamdată infracțiunea (de care sunt acuzat — n.r.) e 
cea comună, pe (art.) 439 ca și toți ceilalți, dar pe situația de la 
litera “g” am înțeles, adică vătămări corporale, fizice, chestiuni 
din astea inventate. Nu e vorba de crime împotriva umanității”, 
a declarat Miron Cozma, la ieșirea din sediul Parchetului, infor-
mează AGERPRES.

El a afirmat că minerii au venit în București conduși de 
autorități. „Dacă au venit, au venit conduși de autoritățile con-
duse de Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și 
coloneii din servicii, care, chiar în iunie '90, au fost acolo și 
bineînțeles ministrul adjunct Burlec de la mina Aninoasa, Nico-
lae Cămărășescu, securistul”, a spus Cozma.

În opinia sa, procurorii au procedat corect, dar va depune 
probe din dosarul pe care îl are la CEDO, în calitate de parte 
vătămată. „E absolut normal și consider că s-a procedat corect 
de către Parchet în ideea că în calitatea de lider al minerilor 
din Valea Jiului să am calitate ca toată lumea, în faza incipientă, 
de suspect. Eu voi da o declarație, alături de avocatul meu”, 
a afirmat el. Cozma s-a declarat nevinovat și a spus că a fost 
adus forțat cu ultimul tren de mineri care a ajuns la București. 

„Miron Cozma nu a venit nici cu primul tren, nici cu al doilea, a 
fost adus în ultimul tren. Parchetul, procedural, nu face altceva 
decât să respecte legea. De-a lungul vremii nu există nicio 
reclamație împotriva mea. Am luat bătaie din cauza lui Marian 
Munteanu. A spus că i-am salvat viața lui și unei domnișoare”, 
a declarat Cozma, conform sursei citate. El a susținut că incul-
pați în acest dosar sunt “Armata, Internele și Serviciile”.

Lucrările de reconstrucție 
sau de consolidare la autostrada 
Orăștie–Sibiu vor trebui finan-
țate de la bugetul de stat, iar 
autoritățile române trebuie 
să se asigure că întreaga 
autostradă este finalizată și 
funcțională înainte de trimite-
rea documentelor de închidere 
a programului, termenul limită 
fiind martie 2017, a precizat 
comisarul european pentru 
politica regională, Corina Crețu, 
informează AGERPRES.

„Lucrările de reconstrucție 
sau de consolidare vor trebui 
să fie finanțate de la bugetul 
de stat, iar autoritățile române 
au obligația de a se asigura că 
întreaga autostradă este fina-
lizată și funcțională înainte 
de trimiterea documentelor 
de închidere a programului, 
termenul limită fiind mar-
tie 2017”.

Pe de altă parte, Corina 
Crețu spune că autoritățile 
române sunt responsabile 
pentru implementarea pro-
iectului și trebuie să evalueze 
dacă acesta poate fi împărțit 
în două faze sau poate fi com-
pletat cu finanțare națională.

„Situația autostrăzii Orăș-
tie — Sibiu trebuie analizată 
cu atenție, întrucât lucrările 
au fost aproape în totalitate 
finalizate. Autoritățile române 
sunt responsabile pentru imple-
mentarea proiectului și trebuie 
să evalueze dacă acesta poate 
fi împărțit în două faze sau 
poate fi completat cu finan-
țare națională, în conformitate 
cu Regulamentul General al 
Comisiei Europene. Serviciile 
DG Regio sunt în continuare 
disponibile să sprijine autori-
tățile române în cazul acestui 
proiect, pentru a se asigura 
împreună că sunt respectate 
toate condițiile de finanțare, 
astfel încât să vorbim de o 
utilizare efectivă și eficientă 
a Fondurilor Structurale și de 
Investiții, în beneficiul Româ-
niei și al Uniunii Europene”, 
mai spune comisarul european 
într-un comunicat.

Ea a explicat că, potri-
vit Regulamentului General 
1083/2006, data limită de 
eligibilitate a cheltuielilor efec-
tuate de beneficiari în perioada 
2007 — 2013 este 31 decem-
brie 2015. În cazul în care un 

proiect nu este încheiat până 
la 31 decembrie 2015, auto-
ritățile naționale pot finaliza 
lucrările cu fonduri naționale 
în 2016, înainte de depunerea 
documentelor de închidere a 

programului. „O altă opțiune, 
tot conform Regulamentului 
General, este aceea de fazare 
a proiectului, prin extinderea 
finanțării acestuia pe parcursul 
a două perioade de programare: 
faza 1 este finanțată în cadrul 
perioadei 2007 — 2013 și faza 
2 în cadrul exercițiului buge-
tar 2014 — 2020”, a arătat 
Corina Crețu.

Proiectul autostrăzii Orăș-
tie — Sibiu, ca parte a Rețelei 
de Transport Trans-Euro-
pene (TEN-T CORE), prevede 
construirea a 82,07 km de 
autostradă care leagă cele 
două orașe. Comisia Euro-
peană a decis, în septembrie 
2011, finanțarea acestui pro-
iect cu 510 milioane de euro 
din Fondul de Coeziune, mai 
precizează sursa citată.

Autostrada a fost împăr-
țită în 4 loturi de punere în 
aplicare. Loturile 1 și 2, având 
lungimea de circa 44 km, au 
fost deschise traficului în 2013. 
Loturile 3 și 4 au fost deschise 
traficului în 2014. Lotul 3, de 
aproximativ 22 de kilometri, 
este cel unde au fost identifi-
cate fisuri în structura de drum.

Foto: interreg-fwvl.eu

Lucrările de consolidare la autostrada Orăștie-
Sibiu vor trebui finanțate de la bugetul de stat

Torrejón de Ardoz�Calle Alcorcón, nr. 15
Tel: 91 290 85 70 / 91 290 85 69 / 692 625 033

www.lideromproduct.es

Lider
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produse românești
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Aorta este una dintre princi-
palele artere ale corpului uman, 
fiind responsabilă de a transporta 
sângele la nivelul abdomenului, 
pelvis și picioare. Anevrismele 
aortei abdominale se produc 
atunci când o parte a acestei 
artere prezintă o umflătură. Per-
soanele care au această boală pot 
să prezinte sau nu simptome ale 
acesteia. Singurul mod de a o des-
coperi este realizând o ecografie 
a abdomenului făcută de un chi-
rurg vascular, fiind singurul în 
măsură să descopere problema.

Problemele aortei abdomi-
nale apar, de obicei, la bărbați 
și femei de peste 65 de ani. Nu 
toate anevrismele necesită tehnici 
endovasculare: o dietă corectă, 
renunțarea la fumat și un stil de 
viață sănătos, practicând sport, 
pot fi de folos. Însă, în cazul per-
soanelor care necesită realizarea 
unei tehnici de specialitate, cheia 
o reprezintă descoperirea pro-
blemei cât mai devreme.

Astfel, Spitalul Universi-
tar din Torrejón desfășoară un 
program de depistare precoce 

a anevrismului aortic abdomi-
nal, în paralel cu „Drumul lui 
Cervantes” (www.caminodecer-
vantes.es), în scopul de a oferi 
persoanelor de peste 65 de ani o 
soluție de prevenire a unei pro-
bleme de sănătate care le-ar putea 
costa viața.

„Până acum am realizat mai 
mult de 100 de studii de dia-
gnosticare în rândul călătorilor 
în „Drumul lui Cervantes” și în 
săptămânile următoare îi vom 
vedea pe unii dintre ei la consult 
în cadrul serviciului de chirurgie 
vasculară, pentru a pune în miș-
care planuri de prevenire care 
să le permită îmbunătățirea, din 
diferite aspecte, a stării aortelor 
și evitarea unei probleme mai 
grave de sănătate în următorii 
ani. În plus, studiem unii pacienți 
cu situații mai complexe pentru 
a determina dacă realizând teh-
nici endovasculare avansate vom 
putea rezolva problema umflătu-
rii arterelor”, a declarat Dr. David 
Fernández Caballero, șeful ser-
viciului de chirurgie vasculară a 
Spitalul Universitar din Torrejón.

Ai mai mult de 65 de ani? Vino la „Drumul 
lui Cervantes” și ai grijă de inima ta!

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 Spi-
talul 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 prezen-
taţi 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 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat 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 programa-
rea cu specialistul 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 respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Spitalul din Torrejón lansează un program de depistare precoce a problemelor de aortă.

Iarna bate la ușă, iar ali-
mentele specifice au început să 

„coloreze” cămările gospodine-
lor. Printre acestea se numără 
și murăturile, foarte populare 
în sezonul rece. Așadar, vă pre-
zentăm o rețetă de murături 
asortate pentru iarnă la butoi 
numai bună de încercat.

Ingrediente
- legume potrivite pentru 

murat, în cantitatea și propor-
țiile dorite: castraveți, gogonele, 
conopidă, pepeni mici, varză, 
sfeclă roșie etc.

- hrean proaspăt, rădăcină
- bețe de mărar uscat
- buchețele de cimbru uscat
- țelină
- ceapă
- usturoi
- 3-4 mere și/sau gutui 

(opțional)
- morcovi (opțional)
- ardei iute
- frunze de țelină, cu tul-

pină cu tot
- frunze de vișin
- frunze de dafin
- piper boabe
- sare neiodată (obligatoriu, 

altfel murăturile se vor înmuia)

- se mai pot pune boabe de 
muștar, boabe de ienibahar, 
alte arome

Preparare
În cazul acestei rețete, pre-

cum și a altor rețete de murături 
mai importante decât cantitățile 
este respectarea unor proporții. 
Morcovii și merele sau gutu-
ile sunt dispensabile, potrivit 
Adevărul, scopul lor fiind de a 
crea un colorit frumos, dar și 
de a aduce un plus de dulceață. 

În schimb, hreanul și ardeiul 
iute sunt esențiale, pentru că 
vor menține murăturile tari.

Într-un vas cu un volum de 
10 litri, după ce aranjăm legu-
mele astfel încât să intre cât 
mai multe, vor încăpea apro-
ximativ cinci litri de apă, iar 
la fiecare litru se va socoti o 
lingură de sare neiodată.

Vasul se spală bine și se 
opărește înainte de folosire. 
Legumele se spală și ele și se 
scurg de apă.

Decojim ceapa și o tăiem 
mărunt, curățăm usturoiul și îl 
desfacem în căței, iar hreanul 
se curăță de coajă și se taie pe 
lungime în bastonașe. Ţelina se 
curăță, de asemenea, de coajă, și 
se taie felii, și se așează pe fun-
dul butoiului, cu tot cu frunze. 
În continuare, se pune un strat 
de legume, 2-3 rămurele de 
cimbru, 2 bețe de mărar, 2-3 
căței de usturoi, câteva felii 
de ceapă, 2 felii de țelină, 2-3 
ardei iuți întregi și 3-4 bețe de 
hrean. Ingredientele se alter-
nează în același mod până la 
umplerea butoiului.

Se aproximează cantitatea 
de apă și se pune la fiert cu 
piperul boabe (o lingură la 10 
litri), sarea și frunzele de dafin 
după gust, până dă în clocot. 
Se oprește focul și se amestecă 
cu grijă, până se topește sarea.

Se lasă saramura la răcit 
până când devine călduță, apoi 
se toarnă peste legume și se 
completează deasupra cu bețe 
de mărar, astfel încât să nu per-
mită legumelor să se ridice la 
suprafață. Se pune capacul și 
se dă butoiașul la loc răcoros, 
mai spune sursa citată.

Cea mai bună reţetă de murături asortate pentru 
iarnă, la butoi. O rețetă foarte gustoasă!

Reguli simple, care ne ajută 
să dormim mai bine. Sfaturi 
pentru combaterea insomniei

Din cauza stresului și a stilului de viaţă tot mai agitat, mulţi 
oameni suferă de oboseală, de insomnie și nu dorm suficient. 
Există însă soluţii simple, care ne pot ajuta să dormim mult 
mai bine, iar efectul lor a fost demonstrat știinţific.

O primă greșeală pe care o facem este că vrem să recupe-
răm în weekend orele de somn pierdute în timpul săptămânii. 
Acest lucru nu ne va ajuta deloc, dimpotrivă, organismul nos-
tru va avea de suferit, pentru că el trebuie obișnuit cu un 
program regulat de somn, nu cu diferenţe foarte mari, infor-
mează Adevărul.

De asemenea, înainte de culcare nu trebuie să folo-
sim tableta sau telefonul mobil, nici să ne uităm la televizor, 
pentru că lumina acestor aparate afectează producerea de 
melatonină, care ne ajută să adormim. Astfel, cu o oră îna-
inte de culcare ar fi bine să renunţăm la aceste dispozitive și să 
citim o carte.

Şi mișcarea este bună pentru un somn sănătos. Studiile 
au arătat că femeile care fac exerciţii fizice timp de patru luni 
ajung să doarmă în medie cu 45 de minute mai mult în fiecare 
noapte. Şi alimentaţia este importantă: persoanele care dorm 
7-8 ore pe noapte au de obicei o dietă echilibrată, variată.

Studiile demonstrează că dormim cel mai bine într-o 
cameră mai răcoroasă. Ideal ar fi ca în dormitorul nostru să 
fie cel mult 18 grade Celsius, dacă dormim cu pijama și pătură 
groasă, sau cel mult 30 de grade, dacă vrem să dormim în 
haine foarte subţiri, mai scrie sursa citată.

Medicii ne recomandă să dormim pe o parte, nu în altă 
poziţie. În acest fel nu vom avea dureri și junghiuri când ne tre-
zim. De asemenea, trebuie să evităm consumul de cafea sau 
de alcool cu câteva ore înainte de culcare.

Foto: retetecalamama.ro

http://www.caminodecervantes.es
http://www.caminodecervantes.es
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Procurorii Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Jus-
tiție–Secția Parchetelor Militare au 
clasat dosarul privind evenimentele 
din decembrie 1989, care au avut ca 
rezultat decesul, rănirea și lipsirea de 
libertate a unor persoane, precum și 
distrugerea unor bunuri, informează 
AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Par-
chetului General, faptele comise în 
contextul evenimentelor din decem-
brie 1989 au făcut, inițial, obiectul 
a 4.544 de dosare penale: în 1.244 
dosare cercetarea a fost efectuată de 
Parchetul Militar de pe lângă Tribu-
nalul Militar București; în 17 dosare 
de Parchetul Militar de pe lângă Tri-
bunalul Militar Iași; în 317 dosare de 
Parchetul Militar de pe lângă Tri-
bunalul Militar Cluj; în 169 — de 
Parchetul Militar de pe lângă Tribu-
nalul Militar Timișoara; în 233 — de 
Parchetul Militar de pe lângă Curtea 
Militară de Apel; în 2.564 dosare de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție — Secția Par-
chetelor Militare.

Având în vedere incidența pre-
vederilor legale referitoare la 
indivizibilitatea ori conexitatea unor 

fapte comise în contextul evenimen-
telor din decembrie 1989, fapte care, 
inițial, au făcut obiectul unor cauze 
distincte, pe parcursul desfășură-
rii cercetărilor, în 2.172 de dosare 
s-a dispus reunirea cu alte cauze, în 
funcție de zonele în care au avut loc 
evenimentele.

De asemenea, în alte 32 de dosare 
s-a dispus declinarea competenței 
de soluționare în favoarea parche-
telor civile.

Parchetul General mai arată că, 
în raport de competența materială, 
respectiv de complexitatea cauzelor, 
o parte dintre dosarele instrumentate 
inițial de către parchetele militare de 
pe lângă tribunalele militare București, 
Iași, Cluj și Timișoara au fost decli-
nate în favoarea parchetelor militare 
ierarhic superioare, respectiv pre-
luate de către acestea, în principal 
de către Secția Parchetelor Militare.

În 112 dosare, Secția Parchetelor 
Militare (Direcția Procuraturilor Mili-
tare) și celelalte parchete militare au 
dispus trimiterea în judecată a 275 
de inculpați, din care: 25 de generali 
(10 din MApN și 15 din Ministerul de 
Interne); 114 ofițeri (32 din MApN 
și 82 din MI); 13 subofițeri (8 din 

MApN și 5 din MI); 36 militari în 
termen și 87 de civili.

În celelalte dosare, constatându-se 
existența unor cauze care au împie-
dicat punerea în mișcare a acțiunii 
penale, au fost dispuse soluții de netri-
mitere în judecată, reținându-se, în 
cele mai multe situații, cazul prevă-
zut de art. 10 lit. e C. pr. pen. anterior 
cu referire la eroarea de fapt, dar și 
cazul prevăzut la art. 10 lit. g C. pr. 
pen. anterior referitor la intervenția 
amnistiei, prescripției ori a decesului 
făptuitorului. Procurorii mai arată că 
dosarul nr. 11/P/2014 a vizat victi-
mele rezultate în împrejurările care 
au făcut, inițial, obiectul dosarului 
nr. 97/P/1990 precum și victimele 
rezultate în împrejurările care au făcut 
obiectul dosarelor conexate, ulterior, 
la acest din urmă dosar, astfel încât 
pe rolul organelor de urmărire penală 
nu mai există în curs de soluționare 
nicio cauză având ca obiect eveni-
mentele din decembrie 1989.

În raport de obiectul cauzei și de 
faptul că evenimentele din decembrie 
1989 din România prezintă particu-
larități diferite, analiza materialului 
de cercetare a fost efectuată distinct, 
respectiv cu referire la perioada 16 

— 22 decembrie 1989 și după 22 
decembrie 1989.

Astfel, s-a reținut că perioada 
cuprinsă între 16 — 22 decembrie 1989 
și plecarea fostului președinte Nicolae 
Ceaușescu din clădirea Comitetului 
Central al PCR a fost caracterizată 
de acțiuni violente de reprimare a 
manifestațiilor anticomuniste și anti-
dictatoriale din Timișoara, Cluj și 
București, respectiv de măsuri de 
împiedicare a extinderii acțiunilor 
de protest în celelalte localități ale țării.

„Folosindu-se de pârghiile puterii 
absolute pe care o deținea în partid și 
în stat, Nicolae Ceaușescu, cu apro-
barea Comitetului Politic Executiv al 

Partidului Comunist Român, a acționat, 
încă de la început, pentru reprimarea 
brutală a manifestațiilor, dispunând 
implicarea unor forțe supranume-
rice și eterogene, aparținând miliției, 
securității și armatei. În baza deci-
ziilor și ordinelor primite de la nivel 
central, conducerea politică și mili-
tară locală, sub directa coordonare 
a unor factori de conducere politică 
și militară de la nivel central, a luat 
măsuri pentru punerea în executare 
a acțiunii de reprimare și a ordonat 
intervenția forțelor de ordine, care 
a avut ca rezultat uciderea, rănirea 
prin împușcare, vătămarea corpo-
rală și reținerea unui număr mare 
de persoane”, mai arată Parchetul.

Procurorii au constatat însă că 
„persoanele cu funcții de conducere 
și execuție, politice și militare, de la 
nivel central și local, implicate, în 
perioada 16 — 22 decembrie 1989, 
în organizarea, conducerea, coor-
donarea și punerea în executare a 
măsurilor de reprimare a manifestan-
ților au fost judecate și condamnate 
definitiv, existând în cauză autori-
tate de lucru judecat”.

În ceea ce privește perioada 
cuprinsă între 22 decembrie 1989 
și sfârșitul anului 1989, s-a reți-
nut că aceasta a fost caracterizată 
prin vid de putere, stare de confu-
zie, panică și haos. „Dacă până la 
momentul în care fostul președinte 
Nicolae Ceaușescu a părăsit sediul CC 
al PCR forțele de ordine au acționat 
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Revoluției din decembrie 1989 (oficial)
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în baza ordinelor și măsurilor dispuse 
de factorii politici și militari împo-
triva manifestanților care demonstrau 
pentru înlăturarea regimului comu-
nist, libertate și democrație, după 
acest moment, în condițiile în care 
euforia generală privind victoria revo-
luției a fost urmată în scurt timp de 
o stare de teamă privind posibilita-
tea revenirii lui Nicolae Ceaușescu 
la conducerea țării, cu ajutorul unor 
forțe fidele, nu a mai existat o acți-
une a organelor statului împotriva 
manifestanților, ci o acțiune comună 
îndreptată, conform percepției create, 
împotriva unor elemente contrare-
voluționare, care acționau împotriva 
voinței întregii populații.

În acest context, pe fondul lipsei de 
cooperare și coordonare, inițiativele 
unor militari și civili de a pătrunde 
în anumite imobile ori de a verifica 
acoperișurile unor clădiri, fără cunoș-
tința celorlalte forțe aflate în zonă, 
au creat derută și reprezentări gre-
șite, cu consecința deschiderii focului 
concentrat și producerii a numeroase 
victime”, au stabilit procurorii militari.

De asemenea, starea de oboseală 
și stres acumulată „a afectat apreci-
erea lucidă și obiectivă a realității 
înconjurătoare, existând situații în 
care dispozitive militare, mixte ori 
civile au deschis, cu ușurință, focul 
asupra unor imobile, inclusiv asupra 
unor autoturisme aflate în deplasare 
care nu au oprit la filtrele organi-
zate, în condițiile existenței doar a 
unor bănuieli neverificate că s-ar fi 

efectuat focuri de armă din direcția 
imobilelor sau autoturismelor respec-
tive”, mai spun procurorii militari.

Anchetatorii au mai stabilit că, 
pe fondul acestei stări de oboseală 
și stres, au existat și situații în care 
s-au executat focuri de armă între 
militari din incinta aceleiași unități 
sau între unități militare.

Materialul de cercetare efectuat 
în dosarul 11/P/2014 se referă la 709 
persoane decedate, 1.855 persoane 
rănite prin împușcare, 343 persoane 
rănite în alte împrejurări sau care 
au suferit diferite traume, respec-
tiv 924 persoane reținute.

Din cele 709 persoane decedate, 
161 sunt ofițeri, subofițeri și militari 
în termen.

În unele situații, decesul s-a datorat 
manevrării imprudente a armamen-
tului, victimele fiind din rândul celor 
care s-au aflat în imediata apropiere 
a făptuitorilor.

De asemenea, nu în toate cazurile 
decesul s-a produs prin împușcare, 
existând situații în care decesul s-a 
datorat altor cauze (ex. agresiune, 
incendiere, accident rutier, acci-
dent aviatic etc).

„În unele situații, există autoritate 
de lucru judecat, în sensul că autorii 
infracțiunilor de omor au fost trimiși 
în judecată și condamnați. În alte 
situații, cu privire la împrejurările 
în care s-a produs decesul, s-au dis-
pus soluții de netrimitere în judecată, 
soluții care nu au fost, ulterior, infir-
mate. Nu în toate cazurile decesul s-a 

datorat unei fapte prevăzute de legea 
penală, existând situații în care dece-
sul a fost urmare a unui act suicidal 
(împușcare, precipitare etc.), mane-
vrării imprudente a armamentului 
din dotare de către cel în cauză sau 
s-a datorat unor cauze patologice”, 
mai precizează procurorii militari.

Din cele 1.855 persoane rănite prin 
împușcare, 420 sunt ofițeri, subofi-
țeri și militari în termen.

Ca și în cazul persoanelor dece-
date, există situații în care rănirea 
s-a datorat manevrării imprudente 
a armamentului.

„În unele situații există autori-
tate de lucru judecat, în sensul că 
autorii au fost trimiși în judecată și 
condamnați. În alte situații s-au dis-
pus soluții de netrimitere în judecată, 
soluții care nu au fost, ulterior, infir-
mate. Există și situații în care, deși 
susțin că au fost rănite în diferite 
împrejurări, persoanele în cauză nu 
au prezentat acte medicale care să 
ateste existența unor leziuni sau s-a 
stabilit că leziunile nu au fost produse 
prin împușcare”, explică Parchetul.

Din cele 343 de persoane rănite în 
alte împrejurări sau care au suferit 
diferite traume, 68 sunt ofițeri, sub-
ofițeri și militari în termen.

„În principal leziunile produse se 
datorează unor agresiuni, dar există și 
situații în care leziunile se datorează 
unor accidente (ex. ruperea unor ele-
mente din structura de rezistență a 
imobilelor avariate în contextul eveni-
mentelor, activarea accidentală a unor 

dispozitive din sistemul de apărare al 
unităților militare etc.) sau auto-ac-
cidentări, precum și situații în care 
unele persoane au suferit afecțiuni 
neuropsihice. De asemenea, există și 
situații în care unele persoane, deși 
susțin că au suferit diferite leziuni, nu 
au prezentat acte medicale în acest 
sens sau s-a stabilit că nu au suferit 
leziuni de natură traumatică”, mai 
precizează sursa citată.

În raport cu rezultatul cercetărilor 
efectuate cu privire la fiecare victimă 
în parte și de impedimentele procedu-
rale referitoare la punerea în mișcare 
și exercitarea acțiunii penale în cauză, 
prin ordonanța din 14 octombrie 2015, 
Parchetul Militar a dispus clasarea 
cauzei sub aspectul infracțiunilor 
de propagandă de război, genocid, 
tratamente neomenoase, infracți-
uni de război contra proprietății și 
altor drepturi, respectiv infracțiuni 
contra umanității, reținându-se că 
faptele cercetate nu sunt prevăzute 
de legea penală, nefiind caracteri-
zate de tipicitate în raport cu normele 
legale incriminatoare.

Totodată, s-a dispus clasarea 
sub aspectul infracțiunii de omor, 
tentativă de omor și instigare la 
infracțiunea de omor, reținându-se, 
după caz, împlinirea termenului de 
prescripție a răspunderii penale sau 
existența autorității de lucru judecat, 
dar și faptul că decesul nu s-a datorat 
unei fapte prevăzute de legea penală 
sau că fapta nu există. Tot în dosa-
rul Revoluției procurorii au dispus: 

clasarea sub aspectul infracțiunii de 
ucidere din culpă, reținându-se că 
faptele nu sunt prevăzute de legea 
penală; clasarea sub aspectul infrac-
țiunii de lovire sau alte violențe și 
instigare la infracțiunea de lovire sau 
alte violențe, reținându-se, după caz, 
că fapta nu există sau nu este pre-
văzută de legea penală, respectiv că 
s-a împlinit termenul de prescripție 
a răspunderii penale; clasarea sub 
aspectul infracțiunii de vătămare cor-
porală și instigare la infracțiunea de 
vătămare corporală, reținându-se că 
s-a împlinit termenul de prescripție 
a răspunderii penale.

În plus, procurorii au decis clasarea 
dosarului sub aspectul infracțiunii 
de lipsire de libertate în mod ilegal și 
instigare la infracțiunea de lipsire de 
libertate în mod ilegal, reținându-se, 
după caz, împlinirea termenului de 
prescripție a răspunderii penale sau 
existența autorității de lucru judecat, 
dar și existența unei cauze de neimpu-
tabilitate, respectiv eroarea; clasarea 
sub aspectul infracțiunii de furt și 
distrugere, reținându-se împlinirea 
termenului de prescripție a răspun-
derii penale; clasarea sub aspectul 
infracțiunii de ultraj, reținându-se 
împlinirea termenului de prescrip-
ție a răspunderii penale; clasare sub 
aspectul infracțiunii de purtare abu-
zivă și instigare la infracțiunea de 
purtare abuzivă, reținându-se că a 
intervenit amnistia.

Împotriva ordonanței de clasare 
se poate formula plângere.
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Paseo de la Estación nº 22

Tlf: 91 889 23 81
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Plaza Cervantes nº 32

Tlf: 91 831 62 22
Avda. Guadalajara nº 8

Tlf: 91 877 92 97

CHORRILLO-ESTACIÓN. PISO DE 71M2, SALÓN 
DE 18M2, CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL, 
AIRE ACONDICIONADO, ASCENSOR Y ACCE-
SO A MINUSVÁLIDOS. A 5 MINUTOS DE LA 
ESTACIÓN DE TREN, AL CASCO HISTÓRICO, 
COLEGIOS, CENTRO DE SALUD, CON ZONAS 
INFANTILES Y PARQUES.
PRECIO: 92.260€ REF. PS13788

URBANIZACIÓN MONTEJARAL. CHALET 
INDEPENDIENTE DE 75M2 EN PARCELA DE 
412M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN IN-
DEPENDIENTE, COCINA AMUEBLADA Y EQUI-
PADA CON ELECTRODOMÉSTICOS, VENTANAS 
CON REJA. JUNTO A PIOZ.
PRECIO: 92.000€�REF. PS13228

REYES CATÓLICOS. PISO DE 110M2, 3 DORMI-
TORIOS, COCINA AMUEBLADA Y SEMIEQUI-
PADA, VENTANAS DE ALUMINIO CLIMALIT, 
TERRAZA ACRISTALADA, AIRE ACONDICIO-
NADO. ZONA MUY CRECANA A LA N-II CON 
RÁPIDO ACCESO A MADRID.
PRECIO: 77.500€�REF. PS13609

CABALLERÍA ESPAÑOLA. PISO DE 65M2, 2 
HABITACIONES, VESTIDOR EN EL DORMITORIO 
PRINCIPAL, SALÓN CON MIRADOR, SUELOS 
DE PARQUET, PINTURA LISA, VENTANAS OS-
CILOBATIENTES DE CLIMALIT, CALEFACCIÓN 
DE GAS NATURAL. PRÓXIMO A CENTROS DE 
SALUD, COLEGIOS, TODO TIPO DE COMERCIOS 
COMO FARMACIAS, PELUQUERÍAS, TINTORE-
RÍAS, SUPERMERCADOS…PARA ENTRAR A 
VIVIR.�PRECIO: 110.000€�REF. 13769

POLÍGONO PUERTA MADRID. PISO DE 100M2 
PARA REFORMAR A SU GUSTO, 3 DORMITO-
RIOS, VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTA EX-
TERIOR BLINDADA. SE ENCUENTRA SITUADO 
A 5 MINUTOS DEL CENTRO, MUY CERCANO A 
CENTROS DE SALUD, CENTROS EDUCATIVOS, 
ZONA COMERCIAL, SUPERMERCADOS...
PRECIO: 52.000€�REF. PS13751

LA RINCONADA-LUIS VIVES. PISO DE 62M2, 3 
DORMITORIOS, COCINA AMUEBLADA, PUERTA 
EXTERIOR DE SEGURIDAD, AMPLIA TERRAZA, 
CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. ZONA RO-
DEADA DE COLEGIOS, INSTITUTOS, CENTROS 
MÉDICOS Y COMERCIOS.
PRECIO: 64.900€�REF. PS13789

REYES CATÓLICOS. PISO REFORMADO DE 
76M2, 3 DORMITORIOS, COCINA AMUEBLADA 
Y EQUIPADA CON ELECTRODOMÉSTICOS, CA-
LEFACCIÓN CENTRAL, AIRE ACONDICIONADO, 
ARMARIOS EMPOTRADOS, ASCENSOR. PARA 
ENTRAR A VIVIR.
PRECIO: 99.900€�REF. PS13741

PRINCIPIO REYES CATÓLICOS. PISO TOTAL-
MENTE REFORMADO DE 75M2, 2 DORMITO-
RIOS, SALÓN INDEPENDIENTE DE 16M2, AR-
MARIOS EMPOTRADOS, PUERTAS DE MADERA 
DE HAYA, PUERTA EXTERIOR BLINDADA. 
PRÓXIMO A COLEGIOS, CENTRO DE SALUD Y 
TODO TIPO DE COMERCIOS. PARA ENTRAR A 
VIVIR.�PRECIO: 89.000€�REF. PS13783
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Guvernul a decretat, sâmbătă (n.r. – 31 
octombrie 2015), trei zile de doliu național, 
în cadrul unei ședințe extraordinare convocată 
de premierul Victor Ponta în urma tragediei 
petrecute vineri seară în Capitală, când 32 de 
persoane au decedat după un incendiu izbuc-
nit în clubul Colectiv, informează AGERPRES.

În noaptea dintre zilele de 30 și 31 octom-
brie 2015, s-a produs un incendiu la clubul 
Colectiv din Capitală, în care și-au pierdut 
viața 32 de persoane și aproape 200 au fost 
rănite, generându-se o intervenție de urgență 
fără precedent.

Bilanțul incendiului de la clubul Colectiv 
din Capitală a ajuns duminică la 30 de morți. 
Peste 140 de persoane sunt internate, cele mai 
multe în stare gravă și critică. Secretarul de 
stat în MAI, Raed Arafat, spune că este posi-
bil să se dubleze numărul actual al deceselor.

Formația de heavy metal Goodbye to Gra-
vity își lansa vineri seară noul album, „Mantras 
of War”, printr-un concert susținut la clubul 
Colectiv din strada Tăbăcarilor nr. 7, secto-
rul 4 al Capitalei.

Trupa a fost fondată în 2011 de Andrei Găluț 
(voce) împreună cu Mihai Alexandru (chitară), 
Bogdan Enache (tobe), Vlad Ţelea (chitară) și 
Alex Pascu (bass). Primul album al trupei, care 
poartă de altfel și numele formației, a fost lan-
sat un an mai târziu.

Potrivit mesajului postat pe pagina de Face-
book a trupei, intrarea la concert a fost liberă. 
Accesul publicului a fost permis începând cu ora 
20,30. Organizatorii anunțau că acest concert 

„beneficia de un show de lumini customizat, pre-
cum și de efecte pirotehnice și decoruri special 
create pentru a reda atmosfera SF a artwork-
ului”. De asemenea, ei anunțau că „nu vor lipsi 
invitați speciali, un after-party de Halloween 
marca GTG și multe alte surprize”.

În club se aflau, conform primelor decla-
rații ale vicepremierului Gabriel Oprea, între 
300 și 500 de persoane.

Incendiul
În timpul concertului au fost aprinse artificii, 

ale căror scântei au aprins interiorul localului 
din cauza unor materiale inflamabile prinse 
pe pereți. Încăperea avea o singură ieșire, iar 
la izbucnirea incendiului s-a creat panică.

Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 
22,36. Primele echipaje medicale de intervenție 
au ajuns la fața locului la 22,43. În total, peste 
500 de forțe — pompieri, jandarmi, polițiști și 
echipaje medicale — au intervenit pentru salvarea 
celor din club. Au acționat cu 75 de autospe-
ciale ale ISU București — Ilfov, dintre care 11 
cu apă și spumă, 3 de descarcerare, 3 pentru 
transport victime multiple, 2 spitale mobile, 
2 autoscări, precum și cu 57 de autospeciale 
SMURD și ambulanțe, la care s-au adăugat 
mașini ale Poliției și Jandarmeriei.

După câteva ore, bilanțul ajungea la 27 de 
persoane decedate și peste 180 de răniți. Ulterior, 
alte trei persoane au decedat la spital, numă-
rul total al morților ajungând duminică la 30.

Trei membri ai formației Goodbye to Gra-
vity — Andrei Găluț (voce), Alex Pascu (bas) 
și Bogdan Enache (tobe) — se află internați 
în spitalele din București. În schimb, cei doi 

chitariști ai formației — Vlad Ţelea și Mihai 
Alexandru — au murit.

Persoanele care au suferit arsuri sau au fost 
intoxicate cu fum au fost duse la toate spitalele 
din Capitală și au fost asigurate numere de tele-
fon la care familiile victimelor au putut obține 
informații suplimentare despre starea acestora: 
021/2069291, 021/3130605, 021/2069283, 
021/2648704, 021/2648525, 021/2069375 
și 021/3122547.

Anchetă
Parchetul General a început urmărirea penală 

in rem pentru omor calificat și distrugere cali-
ficată în dosarul privind incendiul de la clubul 
Colectiv. Pentru început, ancheta a fost iniți-
ată de Parchetul Capitalei.

Considerentele care au stat la baza preluării 
au vizat caracterul complex al cauzei, determinat 
de împrejurările în care s-a produs incendiul, 
de urmările grave ale acestuia. Procurorii au 
constatat că pentru finalizarea urmăririi penale 
este necesar a se efectua o multitudine de acte 
de urmărire penală, cu implicarea unor struc-
turi centrale ale altor autorități, fiind necesară 
și alocarea de resurse logistice suplimentare.

Acționarii clubului Colectiv – Costin Mincu, 
Alin George Anastasescu și Paul Gancea – sunt 
audiați luni, la Parchetul General, pentru săvâr-
șirea infracțiunilor de ucidere din culpă și 
vătămare corporală din culpă.

„În cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2015, 
au fost aduși cu mandat numiții Costin Mincu, 
Alin George Anastasescu și Paul Gancea (acți-
onari ai clubului mai sus menționat), pentru 
a fi audiați în calitate de suspecți sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă 
și vătămare corporală din culpă”, informează 
PÎCCJ într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în cauza având ca obiect 
incendiul produs în clubul Colectiv din Bucu-
rești, sub coordonarea procurorilor Secției de 
urmărire penală și criminalistică din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție, echipe mixte formate din ofițeri de 
poliție, experți criminaliști, specialiști piroteh-
niști continuă cercetarea la fața locului, precum 
și audierea persoanelor în vederea lămuririi 
împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Sâmbătă, la Institutul Național de Medicină 
Legală „Mina Minovici” a fost demarată proce-
dura de recunoaștere de persoanelor decedate. 
Duminică, toate persoanele decedate au fost 
identificate, fiind efectuate și autopsiile dis-
puse de procurori.

Raport INML: Persoanele decedate în incen-
diu au fost intoxicate cu fum și gaze toxice.

Persoanele decedate în urma incendiului 

izbucnit vineri seară în clubul Colectiv au fost 
intoxicate cu fum și gaze toxice, sunt concluziile 
raportului medicilor legiști în urma autopsii-
lor făcute în ultimele zile.

„Intoxicație cu fum și gaze toxice. Aceasta 
este tot ce avem”, a declarat luni, pentru AGER-
PRES, medicul legist Abdo Salem.

De duminică au început să fie date aparți-
nătorilor corpurile tuturor celor 30 de victime.

Reacții
O reacție din partea autorității locale a venit 

de la primarul sectorului 4, Cristian Popescu 
Piedone, care a precizat că au fost îndeplinite 
toate formele legale de eliberare a acordului de 
funcționare a clubului unde s-a produs tragedia.

Inspectorii din sectoarele 1 și 6 ale Capita-
lei au anunțat ample controale la operatorii 
economici care au ca obiect de activitate orga-
nizarea de evenimente (restaurante, cluburi 
etc.), urmând să vadă dacă societățile care admi-
nistrează unitățile respectă avizele care stau 
la baza emiterii autorizației de funcționare.

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a anunțat 
că a dispus o anchetă socială privind situația 
celor cinci copii ai uneia dintre victimele incen-
diului, respectiv o femeie de serviciu, care ar 
fi lucrat la negru în clubul Colectiv. Familia 
femeii va primi un ajutor de urgență de 5.000 
de lei. De asemenea, Inspecția Muncii veri-
fică legalitatea angajării personalului localului.

Premierul Victor Ponta a anunțat că până 
la sfârșitul anului așteaptă din partea minis-
trului Sănătății un proiect al unui program de 
recuperare destinat răniților în incendiul din 
clubul Colectiv.

Tragedia de la Colectiv a declanșat o cam-
panie pentru donare de sânge. Aproape o mie 
de persoane au donat sânge sâmbătă la Cen-
trul de Transfuzie Sangvină din București, a 
declarat, pentru AGERPRES, directorul uni-
tății medicale, Doina Goșa. Au fost mai mult 
de 100 de persoane și la unitatea de transfuzie 
a Spitalului Universitar de Urgență București, 
a precizat, pentru AGERPRES purtătorul de 
cuvânt al unității medicale, Leonard Grecescu.

Guvernul a decretat trei zile de doliu nați-
onal începând de sâmbătă, toate instituțiile și 
autoritățile publice centrale și locale urmând să 
arboreze drapelul României în bernă. Drape-
lul în bernă se arborează: la sediile partidelor 
politice, sindicatelor, patronatelor, instituții-
lor de învățământ de orice grad, instituțiilor de 
cultură și misiunilor diplomatice ale României; 
în punctele pentru trecerea frontierei, precum 
și în aeroporturi, gări și autogări; pe navele 
de orice fel și pe ambarcațiuni ce navighează 
sub pavilion românesc.

Președintele Klaus Iohannis a solicitat 
sâmbătă procurorului general Tiberiu Nițu, 
ministrului Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, 
și secretarului de stat Raed Arafat ca ancheta 
în cazul tragediei care s-a produs vineri noapte 
în București să se desfășoare cu maximă efici-
ență, fermitate și celeritate în aplicarea legii.

Cântăreții și actorii români au transmis mesaje 
de susținere și condoleanțe. Festivalul Nați-
onal de Teatru a amânat patru spectacole ce 
urmau a fi prezentate în ultimele zile ale eve-
nimentului. De asemenea, Teatrul de Revistă 

„Constantin Tănase” a suspendat spectacole-
lor din zilele de sâmbătă și duminică.

Conducătorii unităților de învățământ pre-
universitar de stat și particular iau vor coborî 
drapelul național în bernă în perioada celor 
trei zile de doliu național. Vor fi suspendate, 
pe întreaga perioada a doliului național, toate 
activitățile cultural-distractive (serbări, baluri 
ale bobocilor, festivaluri de muzica și dans).

Duminică (n. r. – 1 noiembrie 2015), începând 
cu ora 14,00, aproximativ 8.000 de persoane 
au participat la un „marș al tăcerii” în memoria 
victimelor incendiului. Pornit din Piața Uni-
versității, marșul s-a încheiat la locul tragediei, 
clubul Colectiv de pe strada Tăbăcarilor, unde 
erau strânși alți 3.000 de persoane.

Efecte
Patronii de la clubul Colectiv, arestați 

preventiv
Cei trei acționari și administratori ai clubu-

lui Colectiv–Paul Gancea, George Anastasescu 
și Costin Mincu–au primit mandate de ares-
tare preventivă pentru 30 de zile, a decis marți 
Judecătoria Sectorului 4.

Decizia nu este definitivă, însă este execu-
torie, astfel încât cei trei vor fi duși în Arestul 
Poliției Capitalei. Ei au fost reținuți luni seara 
de procurorii Parchetului General, fiind acu-
zați de ucidere din culpă și vătămare corporală 
din culpă. Potrivit unui comunicat al Parche-
tului General, prin ordonanța din data de 31 
octombrie 2015, procurori ai Parchetului de 
pe lângă Tribunalul București, fiind sesizați cu 
privire la faptul că în incinta clubului Colectiv 
a avut loc un incendiu în urma căruia au murit 
mai multe persoane, iar altele au suferit vătă-
mări corporale, au dispus începerea urmăririi 
penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor 
de omor calificat și distrugere calificată, în 
vederea stabilirii circumstanțelor și împreju-
rărilor săvârșirii faptelor.

Din datele și probele administrate ulterior 
a rezultat că incendiul s-a produs ca urmare a 
faptului că persoanele care aveau în adminis-
trare spațiul respectiv au încurajat și permis 
accesul unui număr de persoane mult peste 
limita admisă a clubului, în condițiile în care 
spațiul nu era prevăzut cu mai multe căi de 
evacuare în caz de urgență, precum și desfășu-
rarea unui spectacol cu efecte pirotehnice (foc 
de artificii) în incinta acoperită a clubului, în 
condițiile amenajării interioare improprii unor 
astfel de activități, caracterizate prin existența 
unor materiale ușor inflamabile, montate cu 
încălcarea dispozițiilor legale și pentru evita-
rea costurilor suplimentare (obiecte de decor 
și pentru izolare fonică pe stâlpii de susținere, 
pereți și tavan, respectiv perete antifonat), cu 
consecința morții și vătămării corporale a mai 
multor persoane aflate în local.

„Având în vedere împrejurările în care fapta 
a fost comisă, după cum rezultă din proba-
toriul administrat până în acest moment al 
urmăririi penale, se relevă forma de vinovăție a 
culpei, și nu a intenției, astfel încât, prin ordo-
nanța din data de 2 noiembrie 2015, s-a dispus 
schimbarea încadrării juridice dată faptelor 
din infracțiunea de omor calificat în infrac-
țiunea de ucidere din culpă”, se mai arată în 

România: o țară în doliu. Tragedia de la clubul 
Colectiv din București a devastat o țară întreagă

Foto1: www.fluierul.ro

ACTUALITATE

În urma tragediei de la Clubul Colectiv din București, Guvernul a decretat trei zile de doliu național. 
Numărul persoanelor decedate a ajuns la 32, însă Raed Arafat a declarat că acesta s-ar putea dubla.
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• 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

* 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:

670 555 865

CEL MAI
MIC PREŢ

ACTUALITATE

comunicatul citat. Ulterior, procurorii au dis-
pus efectuarea în continuare a urmăririi penale 
față de Paul Gancea, George Anastasescu și 
Costin Mincu, administratori ai SC Colectiv 
Club SRL, sub aspectul infracțiunilor de uci-
dere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Protestul după Colectiv: Mii de 
oameni au manifestat în Capitală 
și în mai multe orașe din țară
Protestul de la București, început în jurul 

orei 18,00, la Piața Universității, s-a încheiat 
după miezul nopții de marți spre miercuri, după 
mai mult de șase ore în care manifestanții s-au 
deplasat la sediile unor instituții publice, între 
care Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, 
Parlament, Primăria sectorului 4.

Câteva mii de manifestanți în București și 
alte câteva sute în țară au cerut, marți, demisi-
ile premierului Victor Ponta, a vicepremierului 
Gabriel Oprea și a primarului sectorului 4, Cris-
tian Popescu-Piedone.

Protestul organizat pe rețelele sociale a venit 
la patru zile de la incendiul din club Colectiv, 
în care au murit 32 de tineri, iar peste 140 au 
fost răniți.

La București protestul a adunat 
peste 15.000 de participanți, 
în principal tineri.
Deși programat inițial să se desfășoare la 

Universitate, protestul s-a mutat apoi la Pala-
tul Victoria, la Palatul Parlamentului și în fața 
Primăriei sectorului 4.

O parte dintre miile de manifestanți a mers 
și la clubul Colectiv, pentru a aduce un oma-
giu celor care și-au pierdut viața în incendiul 
de la sfârșitul săptămânii trecute.

În drum, ei au trecut pe lângă Patriarhie, 
manifestându-și revolta față de poziția Bise-
ricii Ortodoxe Române după incendiul de la 
Colectiv. Pe tot traseul manifestanții au scandat 

“Nu plecăm până nu plecați”, “Demisia, demi-
sia”, “Solidaritate”, “Piedone nu uita, a venit 
și ziua ta!”, “Colectiv”, “Vrem dreptate”, “Asa-
sinii”, “Rușine, rușine să vă fie”, “Hoții”, “Nu 
aveți coloană decât oficială”, “O dorință sin-
ceră — România liberă”, “Până ieri am tăcut, 
de azi încep să urlu” , au purtat pancarte pe 
care se putea citi “Noi suntem generația care 
schimbă istoria!”, “Corupția ucide!”, “Parche-
tul: cauza incidentului este numărul mare de 
oameni din club. Piedone scapă! ISU scapă! 
Oprea scapă! Toți scapă?”, “Bunicii la război, 
părinții la Revoluție, este rândul nostru” și au 
fluturat steaguri tricolore.

În fața Fântânii de la Universitate oame-
nii au format o cruce din lumânări aprinse în 

memoria celor care au dispărut în incendiul 
de la club Colectiv, la Guvern, pe carosabil, 
au aprins candele și au lăsat flori, iar în fața 
Ministerului de Interne au ținut un moment 
de reculegere, în genunchi. De asemenea, pro-
testatarii au aprins candele în fața Primăriei 
sectorului 4.

Pe tot traseul, coloana de manifestanți a 
fost flancată de jandarmi, iar în fața acesteia 
s-au aflat mașini ale Poliției.

Manifestații au avut loc și la Constanța, 
Brăila, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Cluj-Napoca, 
Ploiești, Miercurea Ciuc și Brașov. Participan-
ții la proteste au scandat “Demisia, demisia”, 

“Piedone nu uita, te așteaptă DNA”, “Solidari-
tate”, “Jos corupții”, au afișat mesaje precum 

“Rockers never die. Colectiv 30.10.2015”, “Eroi 
în halate, nu șpăgari cu cravate”, au aprins 
lumânări, s-au recules și s-au rugat pentru 
tinerii morți în tragedia din clubul Colectiv.

La Alba Iulia aproximativ 1.000 de per-
soane au participat la un marș al tăcerii, iar 
la Cluj-Napoca câteva sute au participat la o 
slujbă de pomenire oficiată de mitropolitul 
Andrei Andreicuț pentru tinerii morți în incen-
diul de la Colectiv. Zeci de sibieni s-au rugat, 
marți seara, în Piața Mare din Centrul istoric 
al municipiului pentru victimele din Colectiv 
și au aprins lumânări.

“Monumentul celor fără de vină” va 
fi ridicat în zona clubului Colectiv
Un monument pe care va fi gravat numele 

celor care au murit în incendiul de la Colectiv 
va fi ridicat pe strada Tăbăcarilor, potrivit unui 
comunicat al Primăriei sectorului 4.

“Monumentul celor fără de vină” va fi edifi-
cat în rondul situat pe strada Tăbăcarilor nr. 7, 

„prin aportul unor personalități ale vieții publice, 
care au răspuns acestei inițiative a primaru-
lui sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone”.

„După bunul obicei creștin, atunci când un 
suflet se stinge într-un loc, departe de casă și 
de cei dragi, întru pomenirea sa, locul este 
marcat cu o troiță sau o cruce, pentru ca fami-
lia să aibă unde să se reculeagă, să aprindă 
lumânări și să își plângă durerea”, se arată în 
comunicatul de presă al Primăriei sectorului 4.

Slujbă de pomenire pentru victimele 
incendiului, oficiată de un sobor de 
nouă preoți în fața clubului Colectiv
Un sobor de nouă preoți, condus de Marius 

Cojocaru, paroh al Bisericii Sfântul Nicolae 
Broșteni, a oficiat marți seară, în fața clubului 
Colectiv, o slujbă de pomenire pentru victi-
mele incendiului de la sfârșitul săptămânii 
trecute. La slujbă a fost prezent și un cor din 

partea Patriarhiei Române. Preoții i-au amin-
tit în rugăciunile lor atât pe cei care au murit 
în incendiul din club, cât și pe cei care acum 
se află internați în spitale.

„Să nu-i uităm și pe cei care acum se chi-
nuiesc pe paturile spitalelor. O să rostim o 
rugăciune pentru însănătoșirea lor”, au spus 
preoții. La locul tragediei, preoții au adus și o 
troiță în amintirea victimelor din clubul Colec-
tiv, care a fost sfințită la finalul slujbei.

De asemenea, el a ținut să sublinieze că tine-
rii care merg în cluburi nu sunt “sataniști” și 
că locul în care aceștia au murit „va rămâne, 
probabil, un simbol al libertății de exprimare”.

La slujbă au participat aproximativ 500 de 
persoane — tineri, adulți și vârstnici — venite 
în fața clubului Colectiv pentru a aprinde o 
lumânare în memoria tinerilor decedați.

„Această troiță este în memoria tinerilor 
care au murit cu moarte năprasnică aici. Va 
rămâne pe locul acesta până când am înțeles 
că autoritățile locale vor să ridice un monu-
ment în piațeta aceasta. Dar important este 
că am pus noi aici o cruce și locul acesta o să 
amintească mereu de ceea ce am trăit cu toții 
în ultimele zile”, a afirmat unul dintre preoți, 
la finalul slujbei de sfințire.

Premierul Ponta a anunțat 
că își depune mandatul
Într-o mișcare surpriză, premierul român 

Victor Ponta a anunțat miercuri că își depune 
mandatul, a doua zi după ample proteste de 
stradă în care s-a cerut demisia guvernului în 
urma tragediei de la clubul Colectiv din Bucu-
rești, soldată cu moartea a 32 de persoane, 
relatează agențiile internaționale de presă, 
conform AGERPRES.

Premierul Victor Ponta a anunțat, miercuri, 
la Palatul Victoria, că își depune mandatul de 
la conducerea Guvernului.

„Am obligația să constat supărarea legitimă 
care există în cazul societății și dorința, din 
nou legitimă, de a avea responsabilități mai 
mari decât ale patronilor de la firma respectivă 
(clubul Colectiv — n.r.). Oamenii simt nevoia 
de mai mult și ar fi mare greșeală din partea 
mea să ignor acest lucru.

Nu vreau și nu cred că este corect să las 
această responsabilitate nici pe seama celor 
care au fost în teren, nici pe seama primari-
lor, secretarilor de stat, miniștrilor. Sunt gata 
să fac eu acest gest pe care o parte importantă 
din societate îl așteaptă și, evident, începând 
cu ziua de astăzi îmi depun mandatul de 
prim-ministru, implicit și al Guvernului”, a 
declarat premierul. Ponta și-a exprimat spe-
ranța ca gestul său de a-și depune mandatul 

să satisfacă așteptările celor care au protes-
tat în aceste zile în stradă.

Primarul Piedone și-a dat demisia
Primarul sectorului 4, Cristian Popescu Pie-

done, a anunțat miercuri că își depune demisia.
„După toate reacțiile din ultimele zile, după 

emoția și furia total justificate și exprimate în 
spațiul public în căutarea vinovaților, după 
miting-ul de ieri din Capitală în care mii de 
bucureșteni mi-au cerut demisia, am avut timp 
să reflectez și am ajuns la următoarea con-
cluzie: îmi prezint astăzi demisia de primar 
al Sectorului 4, în semn de respect față de 
victimele tragediei și sper ca vidul legislativ 
și carențele administrative să tragă un sem-
nal de alarmă, de la cel mai simplu funcționar 
până la cel mai înalt for legislativ. Poate că 
atunci când mii de oameni ies în stradă să-ți 
ceară să pleci și alte mii cer același lucru pe 
rețelele de socializare, e bine uneori să asculți. 
Îmi asum această vină morală, cât despre cea 
legală, voi lăsa Justiția să își spună cuvântul”, 
a transmis edilul într-un comunicat de presă 
remis AGERPRES.

El și-a exprimat din nou regretul pentru 
tragedia din Clubul Colectiv, dar și pentru reac-
țiile sale din primele clipe de după tragedie.

„Sunt și eu tată și mă doare sufletul când 
mă gândesc la durerea celor care sunt nevo-
iți acum să-și îngroape copiii sau să tremure 
lângă patul de spital, sperând ca ei să se facă 
bine. Condoleanțe familiilor îndoliate și multă 
putere și sănătate celor care se luptă în aceste 
clipe pentru viață. Îmi dau seama acum că nu 
era momentul cel mai potrivit să vorbesc des-
pre acte. Mărturisesc însă că motivul pentru 
care am făcut-o nu a fost pentru ca să îmi sal-
vez pielea, ci dorința de a clarifica lucrurile 
cât mai repede, de a informa publicul des-
pre documentele firmei care deținea Clubul 
Colectiv, din punct de vedere al competențe-
lor Primăriei Sectorului 4”, precizează Piedone.

Primarul mai spune că a vrut totdeauna să 
asigur un trai sigur, sănătos și civilizat cetă-
țenilor din Sectorul 4.

Concluzie
Ca și o concluzie la cele petrecute în țară, 

în nicio săptămână de zile, putem afirma că 
România a trecut prin niște evenimente dra-
matice, care amintesc de Revoluția din 1989. 
Fără îndoială, pentru mulți amintirea tragediei 
de la clubul Colectiv va lăsa urme dureroase 
iremediabile, însă sperăm că din toate să învă-
țăm lecția ce ne-a fost dată, o distracție trebuie 
să lase amintiri frumoase, iar siguranța tre-
buie să fie pusă înaintea profitului.
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• Ziua Naţională a României–27, 28 și 

29 Noiembrie–cu formaţia Ioan Marcu 

și meniu 30€/persoană

• Crăciun–24 Decembrie–cu formaţia 

Bebe de la Alba, meniu 60€/persoană 

cu bar liber și petrecere până la 6 a.m. 

și tombolă specială: premiul I – o cină 

pentru două persoane în noaptea de 

Revelion; premiul II: o tabletă

• Revelion 2016 – 31 Decembrie – cu 

formaţia Bebe de la Alba, meniu 100% 

românesc, artifi cii și șampanie în 

grădinile noastre, tombolă surpriză cu 

trei premii, petrecere până la 6 a.m.

• Nunţi, botezuri , onomastice și 

alte evenimente

• Informaţii și rezervări: 

689823735 / 916236579
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Fondul Monetar Internațio-
nal (FMI) va avea următoarea 
misiune în România în martie 
2016, când Guvernul ar putea 
discuta încheierea unui nou 
acord și termenii acestuia, însă 
vrea să rezolve și restanțele 
din vechiul acord, a declarat 
ministrul Finanțelor, Eugen 
Teodorovici.

„FMI vine în martie anul 
viitor. Până atunci rămâne 
de implementat ce a rămas 
nerezolvat din vechiul acord. 
Vom trimite o scrisoare către 
Fond și vom posta ce a rămas 
de realizat din acordul care 
s-a încheiat”, a afirmat Teo-
dorovici, informează Mediafax.

La vizita din martie, repre-
zentanții Guvernului ar putea 
aduce în discuție un nou acord 
cu FMI, însă vor înainta soli-
citarea formal atunci când și 
Fondul va agrea soluția.

Pentru anul acesta, Guver-
nul se va încadra în deficitul 
de 1,86% din PIB (13 miliarde 
lei), iar pentru anul viitor țin-
tește un deficit în standard ESA 
sub 3% din PIB.

Calculele realizate împre-
ună cu reprezentanții FMI 
privind deficitul bugetar au 

inclus reducerea dividendelor la 
5% din 2016, precum și majo-
rările de salarii pentru cadrele 
medicale și profesori, dar nu 
și pe cele programate pentru 
anul viitor, care urmează să fie 
dezbătute în Parlament.

Principalele probleme pe 
care FMI le-a adus în discuție 
sunt discrepanța dintre ținta 
de deficit bugetar recomandată 
de Fond pentru anul viitor, de 
1,5% în standard ESA – Euro-
pean system of accounts (n. r. 
Sistemul european de conturi 

– SEC), și nivelul estimat de 
Guvern, de până la 3%, dar 
și problemele din compani-
ile de stat.

„Vrem să îndeplinim și ce a 
rămas din vechiul acord. Refe-
ritor la ordonanța 109 (OUG 
109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 
publice), nu vom mai accepta 
excepții pe lista de companii, 
decât două-trei, de la 30 și ceva 
de companii pe listă”, a pre-
cizat ministrul.

OUG nr. 109/2011 consti-
tuie cadrul legislativ pentru 
garantarea obiectivității și 
transparenței selecției mana-
gementului și a membrilor 

organelor de administrare a 
întreprinderilor de stat.

Guvernul a adoptat în luna 
mai o ordonanță de urgență 
pentru completarea OUG 
109, care prevede că autori-
tatea tutelară poate desemna, 
prin decizie sau ordin, admi-
nistratori provizorii. Durata 

mandatului administratorilor 
provizorii este de 4 luni, cu 
posibilitatea prelungirii, pen-
tru motive temeinice, fără a 
putea depăși, însă, 9 luni, mai 
spune sursa citată.

Teodorovici a propus Băncii 
Europene pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (BERD) și Băn-
cii Mondiale să preia întregul 
proces de aplicare a OUG 109, 
întrucât instituțiile internați-
onale sunt transparente și nu 
pot fi acuzate de interese. Aces-
tea ar urma să facă selecția și 
să deruleze procedurile pen-
tru alegerea managementului 
privat la companiile de stat.

Totodată, el a solicitat minis-
terelor să-i trimită până la 
începutul lunii noiembrie situ-
ația companiilor pentru a putea 
întocmi un memorandum cu 
situația globală către institu-
țiile financiare internaționale.

„Banca Mondială a fost foarte 
deschisă. Când am fost la Lon-
dra am vorbit cu președintele 
BERD, care a fost de acord. Pla-
nul este să facem cooperarea cu 
BERD și BM anul viitor, iar în 
2017 vedem posibile rezultate 
ale activității”, a mai precizat 
ministrul.

Guvernul ar putea discuta cu FMI despre un viitor 
acord la următoarea misiune, în martie 2016

Foto: royaltv.ro

România, locul 6 în UE 
la scăderea datoriei 
guvernamentale

Datoria guvernamentală a României se situa, la sfârșitul tri-
mestrului doi din 2015, la 259,48 miliarde lei, sau 38% din PIB, 
în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de nivelul de 259,79 
miliarde lei, sau 38,4% din PIB, în primele trei luni din acest an, 
arată ultimele datele publicate de Oficiul European de Statis-
tică (Eurostat) informează AGERPRES.

Comparativ cu primul trimestru din 2015, zece state mem-
bre UE au înregistrat în perioada aprilie — iunie 2015 o creștere 
a datoriei guvernamentale ca raport din PIB, în timp ce în 18 
state membre (inclusiv în România) datoria guvernamen-
tală a coborât. Cel mai scăzut nivel al datoriei guvernamentale 
ca raport din PIB în trimestrul doi din 2015 s-a înregistrat în 
Estonia (9,9%), Luxemburg (21,9%), Bulgaria (28,3%), Letonia 
(35,3%), Lituania (37,6%) și România (38%) iar cel mai ridicat în 
Grecia (167,8%), Italia (136%) și Portugalia (128,7%).

În Uniunea Europeană, nivelul datoriei guvernamentale a 
scăzut de la 88,1% din PIB în primele trei luni din acest an până 
la 87,8% din PIB în trimestrul doi din 2015. În cazul zonei euro, 
datoria guvernamentală a scăzut în perioada aprilie — iunie 
2015 la 92,2% din PIB, de la 92,7% din PIB în primul trimestru 
2015, mai spune sursa citată.

Foto: radiocluj.ro
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România este un  
exemplu de succes în 
relația cu Fondul Monetar 
Internațional (FMI)
Ultimii 3 ani de transformare a economiei românești vali-

dează afirmația că țara noastră este unul dintre exemplele de 
succes privind relația cu Fondul Monetar Internațional, susține 
consilierul premierului pe probleme macroeconomice, Cristian 
Socol. Acesta precizează, de asemenea, că România a îndepli-
nit aproape integral condiționalitățile la care s-a angajat față 
de FMI și Comisia Europeană, informează AGERPRES.

„Ultimii 3 ani de transformare a economiei românești vali-
dează afirmația ca țara noastră este unul dintre exemplele de 
succes privind relația cu FMI. România a reușit să atingă o creș-
tere economică sustenabilă în timpul unei consolidări fiscale 
calitative de amploare. România a îndeplinit aproape inte-
gral condiționalitățile la care s-a angajat față de FMI și Comisia 
Europeană. Implementarea reformelor structurale este o pro-
vocare continuă atât în România, cât și în UE sau SUA.

Reformele structurale de implementat ating domenii stra-
tegice ale economiei românești și trebuie aplicate gradual și 
echilibrat având în vedere efectele pe care le pot avea asu-
pra economiei și societății românești”, a mai declarat, Cristian 
Socol. Potrivit acestuia, România a respectat integral principa-
lele condiționalități de natură fiscal-bugetară și monetară și o 
mare parte dintre condiționalitățile structurale. Deficitul buge-
tar a ajuns în 2014 la 1,4% din PIB, minim istoric din ultimii 10 
ani. „România are al 6-lea cel mai mic deficit bugetar ca pon-
dere în PIB din UE 28 și a patra cea mai mică datorie publică ca 
pondere în PIB din UE 28, în timp ce 14 țări din UE au deficite 
bugetare de peste 3% din PIB și 16 țări din UE 28 depășesc 60% 
din PIB ca pondere a datoriei publice. România are o rezervă 
valutară (n. r.–“buffer” sau “rezervă – tampon”) în Trezorerie la 
dispoziţia statului de peste 6 miliarde euro care asigură peste 5 
luni din necesarul de finanțare al țării (FMI recomandă 4 luni).

Rezervele valutare internaționale BNR sunt peste nivelurile 
de confort după toate criteriile folosite la nivel internațio-
nal. Sistemul bancar este lichid și solvabil”, arată Socol. Acesta 
susține că s-a reușit refacerea plasei de siguranță socială dete-
riorată în urma crizei economico-financiare, ultimele date 
arătând creșteri ale puterii de cumpărare a câștigului salarial 
mediu de aproape 10% și a pensiei medii de 7%. „Anul 2014 a 
fost primul an când România și-a finanțat cheltuielile din veni-
turile obținute, deci deficitul a venit doar din plata dobânzilor 
la împrumuturile luate în anii anteriori.

Anul acesta avem excedent bugetar la 8 luni și ne vom 
încadra în ținta de deficit bugetar chiar dacă am adoptat 
măsuri de relaxare fiscală, mai spune sursa citată. România va 
respecta la anul și în 2017 încadrarea în ținta de deficit bugetar 
de sub 2,5% din PIB și menținerea datoriei publice la niveluri 
sustenabile, pe fondul randamentelor de împrumut la minim 
istoric, creșterii maturității împrumuturilor și a diversificării 
bazei de investitori”, a mai spus Cristian Socol.

A ctivitatea de produc-
ție la mina Petrila, din 
județul Hunedoara, 

va fi oprită la sfârșitul lunii 
octombrie, conform unor anga-
jamente internaționale, iar o 
parte dintre mineri vor fi dis-
ponibilizați, restul urmând să 
fie redistribuiți la minele Uri-
cani și Paroșeni, informează 
Mediafax.

Directorul general al Societă-
ții Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. (S.N.Î.M.V.J.), 
Aurel Anghel, a declarat că soci-
etatea s-a înființat în 2012 ca 
urmare a deciziei 787 a Uniunii 
Europene și în acea decizie este 
stipulat faptul că mina Petrila 
se va închide în 2015.

„Societatea Națională de 
Închideri Mine s-a înființat 
ca urmare a deciziei 787 a 
Uniunii Europene cu privire 
la minele necompetitive care 
beneficiază de un ajutor de stat 
pentru închiderea lor și care în 
mare parte este rupt în două. 
Şi anume, pentru activitatea 
de producție, până în 2018, și 
pentru o formă de protecție 
socială, respectiv plăți compen-
satorii, gratuități, activități de 
demolare și ecologizare. Această 
societate a luat ființă în noiem-
brie 2012 și în acea decizie a 
UE este stipulat că la Petrila se 
va închide în 2015 activitatea 
de extracție cărbune, urmând 
ca tot anul 2016 să se execute 
doar lucrări de suprafață, de 
demolare și ecologizare a minei 
Petrila. Minele Uricani și Paro-
șeni vor funcționa cu producție 
până în anul 2017 și în anul 
2018 se vor finaliza lucrările 
de suprafață de demolări și 
ecologizări”, a declarat Anghel.

El a afirmat că activitatea 
de producție la mina Petrila 
va fi oprită în 30 octombrie.

„Noi, privind angajamentele 

internaționale luate, facem 
raportări la Uniunea Euro-
peană la sfârșitul fiecărui an. 
Acum suntem la zi cu activitatea 
și, așa cum era stipulat, mina 
Petrila își închide activitatea 
în 2015, mai precis activita-
tea de extracție cărbune în 
30 octombrie a.c., schimbul 
4, urmând ca în cele două luni, 
personalul existent la Petrila să 
efectueze în subteran lucrări 
specifice de închidere a tuturor 
zonelor și galeriilor de acces 
în mina Petrila. Urmează ca 
personalul rămas la data de 
31 decembrie să fie transferat 
către cele două sucursale ale 
noastre, respectiv mina Uri-
cani și mina Paroșeni, astfel 
încât să putem respecta și acolo 
planul de închidere al UE și să 
asigurăm securitatea lucrăto-
rilor care lucrează în cele două 
mine”, a spus Anghel.

Potrivit sursei citate, în total, 
la cele trei mine: Petrila, Paro-
șeni și Uricani sunt angajate 
1.450 de persoane, dintre care 
250 de persoane vor fi disponi-
bilizate până la sfârșitul anului.

La Petrila, sunt în prezent 
350 de angajați, dintre care o 
sută vor fi disponibilizați până 
la sfârșitul acestui an.

„Urmează ca cei 250 de anga-
jați de la Petrila care rămân 
după ce se termină perioada de 
disponibilizări să fie redistribu-
iți către celelalte două sucursale, 
să acopere golurile care rămân 
din ce pleacă de acolo. Mă refer 
la minele Paroșeni și Uricani”, 
a mai spus Anghel.

„Utilajele, tot ce putem refo-
losi noi, vor fi transferate către 
mina Paroșeni, respectiv Uri-
cani și tot ce este bun și nu mai 
putem utiliza, ne-am înțeles 
cu Complexul Energetic Hune-
doara să găsim forma legală 
să le transferăm pentru că ei 

mai au patru mine care mai 
sunt viabile în cadrul Comple-
xului Energetic Hunedoara și 
care nu sunt într-un plan de 
închidere și care funcționează 
pe termen mai lung”, a expli-
cat Aurel Anghel.

În ceea ce privește clădi-
rile minei Petrila, acestea, în 
număr de șapte, sunt în pro-
ces de expertiză la Ministerul 
Culturii pentru a fi declarate 
monumente istorice.

Guvernul va aloca în acest an 
un ajutor de stat în valoare de 
143,4 milioane de lei (32,3 mili-
oane de euro) pentru închiderea 
minelor de cărbune necom-
petitive din cadrul Societății 
Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. Petroșani.

Ajutorul de stat este supor-
tat integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministeru-
lui Energiei, Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri și el fost aprobat de 
Comisia Europeană în 2012.

Compania Națională a Huilei 
(CNH) Petroșani deține șapte 
unități de producție de cărbune, 
Lonea, Petrila, Livezeni, Vul-
can, Paroșeni, Lupeni și Uricani.

Minele considerate necom-
petitive din cadrul CNH sunt 
Petrila, Paroșeni și Uricani. Ter-
menul final pentru închiderea 
acestora este 2018.

Minele Lonea, Livezeni, Vul-
can și Lupeni au fost incluse 
în 2012 într-o nouă companie, 
denumită Complexul Energetic 
Hunedoara, alături de termo-
centralele Deva și Paroșeni.

Suma totală va fi defalcată 
pentru huila energetică livrată 
de minele în proces de închi-
dere definitivă, care vor primi 
93,3 milioane de lei pentru aco-
perirea pierderilor aferente 
producției curente, respec-
tiv pentru unitățile intrate în 

proces de închidere definitivă, 
cărora le vor fi alocate 50,1 mili-
oane de lei pentru suportarea 
costurilor excepționale nele-
gate de producția curentă, se 
arată în nota de fundamentare 
a unui proiect de hotărâre a 
guvernului.

De asemenea, suma de 25,8 
milioane de lei va fi utilizată 
pentru plăți compensatorii, 
în timp ce pentru lucrările 
de închidere a minelor vor fi 
utilizate 24,3 milioane de lei.

Pentru facilități pentru 
pensionari și reconversia pro-
fesională a angajaților nu au 
fost alocate fonduri, se arată 
în nota de fundamentare.

Comisia Europeană a autori-
zat România, în 2012, să acorde 
din fondurile publice un ajutor 
de 1,17 miliarde de lei (aproxi-
mativ 270 milioane de euro), 
în vederea închiderii minelor 
de cărbune necompetitive din 
trei unități deținute de CNH 
pentru perioada 2011-2018, 
mai spune sursa citată.

Având în vedere obligațiile 
asumate de Guvernul României 
cu instituțiile internaționale, 
privind reducerea arieratelor 
CNH, în noiembrie 2012 a fost 
înființată Societatea Națio-
nală Închideri Mine Valea 
Jiului Petroșani, care va ges-
tiona ajutorul de stat acordat 
închiderii minelor de cărbune 
necompetitive.

Ministerul Energiei Între-
prinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri este res-
ponsabil pentru monitorizarea 
nivelului de acordare a ajuto-
rului de stat, astfel încât prețul 
cărbunelui livrat de unitățile 
producătoare care benefici-
ază de ajutor să nu fie mai mic 
decât prețurile cărbunelui de 
o calitate similară provenit din 
terțe state.

Activitatea de producţie la mina Petrila va fi 
oprită la sfârșitul lunii octombrie a acestui an
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Uniunea Muncitorilor Români desfășoară Campania de promovare a produselor românești, având 
sloganul Produse românești, mai aproape de români!

Pentru mulți români din străinătate, pleca-
rea peste hotare, pe lângă părăsirea familiei, a 
prietenilor și a locurilor dragi unde au copilărit 
și trăit, această înstrăinare a mai reprezentat și 
depărtarea de tradițiile și cultura românească, 
alături de aspecte ce țin de bucătăria româ-
nească și alte obiceiuri românești. Plecat cu 
gândul să obțină cât mai repede un loc de muncă 
din care să își asigure traiul, dar și să îi ajute 
pe cei dragi rămași acasă, românul depune 
eforturi să învețe cât mai repede limba și să 
se integreze cât mai bine în rândul populației 
țării adoptive. Astfel, din păcate, zi după zi, și 
chiar fără să realizeze, românul plecat duce 
dorul, tot mai mult, a tot ceea ce reprezintă 
românesc și ceea ce reprezintă România. Nu 
de puține ori, auzim din gura acestui român, 
că doar de la depărtare a realizat cât de fru-
moasă țară este România și cât de dor îi este 
de căsuța bunicilor de la țară, gândindu-se 
cu nostalgie la copilărie. Copilăria reprezintă 

datinile, preparatele tradiționale cu gust autentic 
românesc, dar și dulciurile sau jocurile repre-
zentative acelei vremi.

Pe aceste considerente, Uniunea Munci-
torilor Români desfășoară o Campanie de 
promovare a produselor românești, având la 
bază o viziune prin care organizatorul campa-
niei își dorește să elimine barierele generate 
de spațiu și timp care împiedică românii din 
Spania să consume produse cu specific româ-
nesc. Prin aceste acțiuni, se dorește aducerea în 
casele românilor a unei game diversificate de 
produse românești, concentrându-se atenția pe 
valori ca, bunul gust, tradiție românească 
și unicitatea produselor românești.

De ce să consumăm 
produse românești?
La această întrebare găsim răspunsul în 

declarația Președintelui Uniunii Muncitori-
lor Români din Spania, care prezintă motivele 

consumării produselor românești printr-o serie 
de obiective ale acestei Campanii de promovare 
a produselor românești care se influențează 
reciproc, fiind într-o strânsă legătură.

„Obiectivele acestei campanii țin de creșterea 
consumului de produse românești pe teritoriul 
Spaniei care va duce la creșterea exportului 
dinspre România spre Spania, ajungându-se la 
creșterea vânzărilor, iar prin creșterea consu-
mului de produse, ne dorim generarea creșterii 
locurilor de muncă atât pentru producătorii 
din industria alimentară din România, cât și 
la firmele românești de pe teritoriul Spaniei, 
în câteva cuvinte, consumul de produse româ-
nești va genera indirect și creșterea locurilor 
de muncă în rândul comunității de români 
din Spania”, a precizat Președintele Uniunii 
Muncitorilor Români din Spania.

Astfel, atunci când românul din Spania cum-
pără produse românești, pe lângă faptul că va 
consuma produse gustoase românești după 

care duce dorul, trebuie să se gândească ca și 
un adevărat român că susține economia țării 
sale și că asigură un loc de muncă pentru un 
român din România.

Comunitatea de români din Spania este 
cea mai numeroasă în rândul imigranților din 
această țară și oferta magazinelor cu specific 
românesc este foarte bogată, cu o experiență 
câștigată în timp în a mulțumi și a satisface și 
cele mai pretențioase gusturi în privința pro-
duselor românești.

La evenimentele importante din viața româ-
nului din Spania, dar și în petrecerea timpului 
liber într-un mod cât mai plăcut, răspund nume-
roase restaurante românești unde mâncarea 
tradițională românească, și un numai, este 
acompaniată de o muzică bună românească.

Încheiem cu întrebarea la care așteptăm 
răspuns de la toți românii stabiliți în Spa-
nia: tu ce produse românești ai cumpărat 
ultima dată?

Uniunea Muncitorilor Români desfășoară o 
Campanie de promovare a produselor românești

CAMPANIE

Uniunea Muncitorilor Români organizează, cu sprijinul 
colaboratorilor, Concursul „Românașul Talentat”

U niunea Muncitorilor Români din Spania 
este o asociație care enumeră printre 
obiectivele ei și desfășurarea activită-

ților de promovare a limbii și culturii materne 
în rândul copiilor românilor care locuiesc în 
comunitatea Madrid.

Despre Concursul 
„Românașul Talentat”
În spiritul Sărbătorilor de Iarnă, Uniunea 

Muncitorilor Români cu sprijinul venit din 
partea scriitorului Petre Crăciun și în colabo-
rare cu Radio Românul pe frecvența 107,7 FM 
(Spania) desfășoară Concursul „Românașul 
Talentat” în timpul emisiunilor radioului de 
sâmbătă și duminică, începând cu data de 7 
noiembrie 2015 și până în data de 20 decem-
brie 2015.

Emisiunile de sâmbătă și duminică se numesc 
„Weekend Românesc”, sâmbătă cu programul 
între orele 17:00 până la 21:00 și duminică 
între orele 10:00 până la 14:00.

În Concursul „Românașul Talentat”, Uniu-
nea Muncitorilor Români dorește, după cum și 
numele concursului spune, premierea micuților 
români talentați care locuiesc în comunitatea 
Madrid și care au pregătit, având în vedere că 
și Sărbătoarea Crăciunului este aproape, un 
moment artistic exprimat în limba română. Se 
vor premia românașii talentați care intră în 
direct în timpul emisiunii, apelând sub suprave-
gherea părinților următorul număr de telefon: 
910 847 803. Prin apelarea acestui număr, se 
va intra în legătură cu realizatorul emisiunii, 
pe nume Andrei Ropan, iar acesta va premia în 
fiecare emisiune de sâmbătă și dumincă patru 
copii/zi (sâmbătă și duminică) care recită sau 
cântă corect în limba română.

Premiul pentru fiecare din cei patru copii 
premiați în zilele de sâmbătă și duminică constă 
într-o carte frumos ilustrată pe care o prezen-
tăm mai jos.

Premiul Concursului 
„Românașul Talentat”
Volumul „Povestiri despre România, țara 

părinților”, semnat de scriitorul Petre Crăciun, 
este destinat copiilor români din Diaspora 
și comunitățile istorice. Volumul, apărut la 
Editura Zorio (160 pagini, color, cu o copertă 
semnată de Anca Smărăndache), este finan-
țat de Departamentul Politici pentru Relația 
cu Românii de Pretutindeni din cadrul Minis-
terului de Externe și va fi oferit în acest an 
asociațiilor românești din străinătate, înde-
osebi copiilor care știu tot mai puține lucruri 
despre țara unde s-au născut ei sau părinții lor, 

informează Portalul Identitate Românească.
Capitolele cuprinse în volum sunt următoa-

rele: „Ţara celor șapte viteji și a Zânei-Zânelor”, 
„Omul este mai liber întro casă țărănească”, 
„Miorița este Iliada și Odiseea genetică a popo-
rului nostru” și „Dumnezeu este la o palmă de 
tine”. Cartea oferă cititorilor săi 150 de foto-
grafii color, un adevărat album de istorie, artă, 
civilizație și spirtualitate românească. Sunt 
inserate și foarte multe imagini care pun în 
valoare activitatea asociațiilor românești din 
comunități și Diaspora.

„Povestiri despre România, țara părinților” 
își propune familiarizarea unui număr cât mai 
mare de copii care trăiesc în afara granițelor 
cu informații despre România, țara părinților, 
prezentate sub forma unor povestiri atractive, 
pe înțelesul copiilor, ușor de memorat, con-
form sursei citate.

„Copiii din comunitățile istorice și chiar cei 
din Diaspora au nevoie de cărți în limba română 
și au nevoie îndeosebi de cărți care să le pre-
zinte într-un mod atractiv valorile, frumusețile, 
personalitățile, într-un cuvânt elementele iden-
titare care definesc poporul român și România. 
Am propus Departamentului Politici pentru 
Relația cu Românii de Pretutindeni editarea 
unui volum în care toate aceste valori să fie 
expuse sub forma unor povestiri pe care câțiva 
copii născuți sau care trăiesc departe de țară 
le află de la bunicul lor, un personaj sfătos, 
bun povestitor, care le dezvăluie o lume minu-
nată, locuri de vis, legende și povești despre 
țara părinților. Considerăm că o astfel de abor-
dare, cu totul nouă, este de natură să îi atragă 
pe micii cititori care trăiesc departe de țară”, 
a declarat autorul.

Despre autor
Petre Crăciun este membru al Uniunii 

Scriitorilor din România, autor de literatură 
pentru copii și inițiatorul portalurilor Identi-
tate Românească (www.identitateromaneasca.
ro) și Literatură Copii (www.literaturacopii.
ro). A desfășurat numeroase proiecte literare 
sau editoriale, cu participarea unor români 
din Italia, Grecia, Germania, Norvegia, Marea 
Britanie, Spania, Statele Unite, Republica Mol-
dova, Ucraina sau Serbia.

Uniunea Muncitorilor Români le dorește 
mult succes tuturor copiilor participanți în 
cadrul Concursului „Românașul Talentat” și 
își declară un imens respect pentru familiile 
de români din comunitatea românilor din Spa-
nia, și un numai, care încurajează, susțin și 
promovează atât graiul românesc, cât și tra-
dițiile și cultura românească.
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Noul prim-ministru al Cana-
dei, liberalul Justin Trudeau, a 
început să își pună în practică 
promisiunile electorale la doar 
o zi după câștigarea alegerilor: 
în prima sa discuție cu Barack 
Obama, Trudeau l-a informat 
pe președintele Statelor Unite 
că țara sa își va retrage avi-
oanele de vânătoare din Siria 
și Irak, folosite în bombarda-
rea pozițiilor Statului Islamic, 
informează Adevărul.

Trudeau a promis în cadrul 
campaniei electorale că va 
retrage avioanele de vână-
toare CF-18 ce contribuie la 
operațiunile aeriene împotriva 
Statului Islamic, axându-se în 
schimb pe sprijinirea pregăti-
rii trupelor irakiene. Noul lider 
al legislativului de la Ottawa 
a pus ca termen pentru retra-
gerea avioanelor martie 2016, 
însă nu a oferit deocamdată un 
calendar pentru rechemarea 

lor. Canada a trimis 6 avioane 
CF-18 pentru a sprijini campa-
nia de bombardare a pozițiilor 
Statului Islamic condusă de 
Statele Unite în Siria și Irak, 
ce au fost implicate activ înce-
pând cu aprilie 2015.

„Am promis că vom continua 
să ne implicăm (n.r.–în lupta 
împotriva Statului Islamic) 
într-un mod responsabil care 
înțelege cât de important este 
rolul Canadei în lupta împo-
triva Statului Islamic, însă el 

(n.r.–Barack Obama) a înțe-
les promisiunile pe care le-am 
făcut pentru a înceta implica-
rea directă” a declarat Trudeau 
reporterilor din Ottawa în urma 
conversației avute cu liderul 
de la Casa Albă. Noul prim-mi-
nistru al Canadei a adăugat 
însă că va păstra în regiune 
instructorii militari trimiși în 
nordul Irakului. Partidul Libe-
ral condus de Justin Trudeau, 
fiul fostului premier canadian 
Pierre Trudeau, a câștigat ale-
gerile parlamentare din Canada 
cu o majoritate absolută, în 
ceea ce a fost considerată a fi 
o victorie-surpriză. Trudeau a 
promis că va implementa toate 
punctele susținute în campania 
electorală, de la guvernarea pe 
baza deficitului bugetar pentru 
modernizarea infrastructurii, 
la acceptarea a peste 35.000 
de refugiați din Orientul Mij-
lociu, conform sursei citate.

Noul prim-ministru, Justin Trudeau: Canada își va 
retrage avioanele de vânătoare din Siria și Irak

Foto: thestar.com

Prim-ministrul turc Ahmet Davutoğlu le-a propus celiba-
tarilor dornici să se căsătorească să se adreseze partidului său, 
Justiție și Dezvoltare (AKP), care vrea să stimuleze pe această 
cale natalitatea în țară, relatează AGERPRES.

„Vrem ca poporul acestei țări să fie fertil, să se reproducă”, a 
spus șeful guvernului, într-un miting de campanie desfășurat 
la Şanlıurfa, în sudul țării, înaintea alegerilor parlamentare de 
la 1 noiembrie.

„Aveți un loc de muncă, un salariu, ce mânca, atunci ce mai 
rămâne? O parteneră. Când vreți să vă căsătoriți, mergeți mai 
întâi să vorbiți cu părinții voștri. Dacă Dumnezeu vrea, ei vă vor 
găsi persoana ideală. Dacă nu reușesc, adresați-vă nouă. Noi 
vrem ca populația acestei țări să crească”, a declarat el.

Aflat la putere din 2002, AKP apără o viziune conservatoare 
asupra familiei și este acuzat în mod repetat de criticii săi că 
dorește să islamizeze societatea turcă.

În discursurile sale, președintele Recep Tayyip Erdoğan 
obișnuiește să le îndemne pe femei să aibă “cel puțin trei copii”. 
În urmă cu un an, el a declanșat o vie polemică declarând că 
egalitatea între bărbați și femei este “contra naturii” și că Isla-
mul “a definit un loc pentru femei: maternitatea”.

În discursul de la Şanlıurfa, Davutoğlu a promis și sprijin 
financiar din partea guvernului pentru căsătorii. Fată sau băiat, 
atunci când va fi deschis un cont bancar pentru pregătirea 
nunții, guvernul va adăuga 20% din suma depusă de părinți. 
Cum să nu iubești un asemenea guvern?, a întrebat el, în acla-
mațiile celor prezenți.

În cadrul campaniei electorale, AKP a promis că va acorda 
indemnizații părinților la nașterea unui copil, suma crescând 
de la primul la al treilea copil. În Turcia, rata natalității este de 
2,17 copii născuți de o femeie, în timp ce în Germania este de 
1,3, mai spune sursa citată.

Comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, 
s-a aflat zilele acestea într-o vizită la Chișinău, și a declarat 
că Uniunea Europeană cunoaște “situația politică fragilă” din 
Republica Moldova, dar că reformele trebuie să continue.

„Cunoaștem situația politică fragilă din Republica Moldova, 
dar reformele trebuie să continue. Lupta cu corupția și clarifi-
carea aspectelor privind criza bancară vor duce la o colaborare 
mai intensă cu Uniunea Europeană, la crearea unui mediu 
favorabil și prielnic investițiilor”, a declarat Cecilia Malmström, 
în cadrul întrevederii avute cu președintele Nicolae Timofti, 
informează AGERPRES.

Comisarul european a dat asigurări că Uniunea Europeană 
rămâne partenerul și susținătorul Republicii Moldova în proce-
sul de integrare europeană.

La rândul său, șeful statului moldovean și-a exprimat spe-
ranța că actuala coaliție proeuropeană de la Chișinău se va 
concentra pe obiectivele de integrare europeană a Republicii 
Moldova și că reformele vor continua.

„Situația politică actuală nu ne ajută să ne concentrăm și 
să urmăm obiectivele de integrare europeană, dar, fără rela-
ții strânse cu UE, Republica Moldova nu are perspective”, a 
subliniat președintele Timofti. Vizita Comisarului european 
la Chișinău intervine pe fondul unei situații politice tensio-
nate în Republica Moldova, în condițiile în care actuala alianță 
de guvernare (PLDM-PD-PL) pare să se destrame după “deca-
pitarea” Partidului Liberal Democrat, prin arestarea liderului 
acestuia Vlad Filat, în timp ce forțele pro-ruse din parlament se 
pregătesc să demită guvernul condus de liberal-democratul 
Valeriu Streleț, mai spune sursa citată.

Premierul turc le propune 
tinerilor dornici să se 
căsătorească să se 
adreseze partidului său

Cunoaștem situația 
politică din Republica 
Moldova, dar reformele 
trebuie să continue

Peste o sută cargoboturi au 
ajuns în Siria în ultimele săp-
tămâni, cel mai mare flux de 
transport maritim în peste un 
an, observat în contextul inten-
sificării raidurilor aeriene ale 
Rusiei pe teritoriul sirian pen-
tru susținerea regimului de la 
Damasc.

Cargoboturile au sosit 
direct din Rusia, din porturi 
de la Marea Neagră, precum 
Constanța, dar și din Liban și 
Egipt, potrivit unor informa-
ții obținute de Reuters de la 
surse din transportul maritim, 
serviciile de informații și din 
comerțul international, infor-
mează Adevărul.

Potrivit surselor, încărcă-
turile conțin aprovizionări 
pentru susținerea ofensivei ruse 
în Siria, mai exact combusti-
bili, echipamente și provizii 
militare, dar și cereale și zahăr 
pentru hrănirea celor implicați 
în lupte. Agenția Reuters men-
ționează că nu a putut verifica 
în mod independent încărcă-
turile cargoboturilor.

Unele transporturi au fost 
efectuate pentru îndeplinirea 
unor ordine date de Damasc și 
Moscova, în timp ce altele au 
fost făcute de furnizori privați 
ce vor să profite de oportuni-
tatea de a-și vinde mărfurile în 
contextul intensificării lupte-
lor, au precizat sursele citate.

„Transporturile au parte de 
susținere. Logistica aducerii de 

cargoboturi este complexă și 
haotică. Observăm toate aceste 
activități ca urmare a implicării 
mai mari a Rusiei”, a declarat 
o sursă din domeniul transpor-
tului de mărfuri din Orientul 
Mijlociu.

Costul transportului către 
Siria pe cargoboturi a crescut 
în ultimele două săptămâni cu 
25%, până la 80 de dolari pe 
tonă.

Rusia nu a emis niciun ordin 
de furnizare de mărfuri către 
Siria, a declarat o purtătoare 
de cuvânt a Guvernului rus.

„Noi nu comentăm niciodată–
perioade, date, modalități sau 
număr de livrări. Nu comen-
tăm”, a reacționat Vyacheslav 
Davidenko, purtătorul de 
cuvânt al companiei Rosoboro-
nexport, ce deține monopolul 
asupra exporturilor de arma-
ment ale Rusiei.

Un purtător de cuvânt al 
armatei rusești a refuzat la rân-
dul său să comenteze.

Siria se confruntă, începând 
din martie 2011, cu revolte 
reprimate violent și cu un con-
flict militar între serviciile de 

securitate subordonate preșe-
dintelui Bashar al-Assad, forțele 
opoziției și grupuri teroriste, 
inclusiv organizația sunnită Sta-
tul Islamic (Statul Islamic în 
Irak și Siria / Statul Islamic 
în Irak și Levant).

Rusia a început pe 30 sep-
tembrie raiduri aeriene pentru 
susținerea regimului Bashar 
al-Assad, o intervenție lansată 
după intensificarea transportu-
rilor de armament și trimiterea 
de efective militare către Siria. 
Bilanțul conflictului sirian depă-
șeste 250.000 de morți.

Flux masiv de cargoboturi către Siria dinspre 
Rusia, inclusiv dinspre Portul Constanţa

Foto: panoramio.com

EXTERNE
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Casi cien empresas sevillanas exploran “oportunidades” 
de negocio en Rumanía en una jornada de trabajo

ESPAÑOL

El presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Villa-
lobos, ha inaugurado la Jornada 
“Divisando Oportunidades Inter-
nacionales” dedicada a analizar las 
posibilidades de negocio con Rumanía 
y que ha tenido lugar el miércoles, 
28 de octubre, en la Casa de la Pro-
vincia, según explica la página web 
noticias.lainformacion.com

La sesión, a la que han asistido 
cerca de un centenar de empresas 
sevillanas, ha estado organizada 
por la Diputación de Sevilla, a tra-
vés de Prodetur, con la colaboración 
de AJE-Sevilla, Extenda, la Asoci-
ación del Cuerpo Consular de Sevilla 
y el Consulado General de Rumanía.

Villalobos ha remarcado que 
“Rumanía es un país interesante en 
todos los aspectos. Lleva tres años 
creciendo a buen ritmo y con muy 
buenas perspectivas. Es un país muy 
competitivo a nivel industrial y tec-
nológico y con grandes oportunidades 
para las empresas extranjeras”.

Esta jornada es la quinta, tras las 
dedicadas a Portugal, Marruecos, Fran-
cia y Alemania, en el marco de un 
programa destinado a ampliar el hori-
zonte empresarial de las pymes de la 
provincia, mediante su acercamiento a 

diversos mercados internacionales. El 
éxito de las anteriores jornadas marca 
una continuidad en la planificación 
de acciones de internacionalización 
que desarrolla Prodetur.

“Nuestro objetivo no es otro que 
poner a disposición de las pymes 
sevillanas todas aquellas herrami-
entas que sean precisas para que 
puedan crecer, ampliar mercados y 

así mantener e incrementar los pues-
tos de trabajo”, afirmó el presidente 
de la Diputación.

El acto de presentación contó, 
asimismo, con la participación del 

secretario general de Economía de 
la Junta y presidente de Extenda, 
Gaspar Llanes, el cónsul general de 
Rumanía en Sevilla, RaduCătălinMar-
dare, el presidente de AJE-Sevilla, 
Jorge Robles, y del presidente de la 
Asociación del Cuerpo Consular de 
Sevilla, José Carlos Ruíz-Berdejo.

Durante la jornada se han 
desarrollado sendas conferencias, 
la primera de ellas, a cargo del cón-
sul honorario de Rumanía en Murcia, 
José David Pérez Pérez, en la que 
ha expuesto “La oportunidad de 
inversión que ofrece el país”, y, una 
segunda, relativa a “La importancia 
de la internacionalización para las 
pymes andaluzas”, y cuyo ponente 
ha sido Christian Gross, asesor téc-
nico de la Dirección General de la 
Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, Extenda.

El presidente de la Diputación 
ha reconocido que “salir al exterior 
no es la panacea, pero es necesario 
y es una oportunidad que hay que 
aprovechar. 

Por ello, desde la Diputación inten-
tamos facilitar en los posible que las 
empresas y empresarios de la provin-
cia amplíen sus ámbitos territoriales 
comerciales”.

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.

Foto: teinteresa.es
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Encuentro entre el alcalde de Coslada 
y el Ministro rumano de la “Diáspora”
El jueves, 29 de octubre de 

2015, el alcalde de Coslada, 
Ángel Viveros, y el Minis-
tro para las Relaciones con 
los Rumanos del Extranjero, 
AngelTîlvăr, mantuvieron una 
reunión en la Sala de la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento 
para tratar fundamentalmente 
sobre las cuestiones que más 
afectan a los 16.500 rumanos y 
rumanas que viven actualmente 

en Coslada (el 18,62% de la 
población del municipio).

Las cuestiones a las que 
el Ayuntamiento está dedi-
cando su prioridad en este 
sentido se refieren a empleo 
y asuntos sociales (hay 2.182 
rumanos y rumanas Inscri-
tos en la Oficina de Empleo), 
violencia de género (Coslada 
fue pionera en esta materia 
cuando firmó un convenio con 

la Agencia de Protección Fami-
liar de Rumanía en 2008) y 
cultura (se trata de potenciar 

las relaciones con el Instituto 
Cultural Rumano de Madrid 
y aprovechar, en beneficio de 
ambas partes, el nuevo Teatro 
y Centro Cultural y la Biblio-
teca de La Rambla).

Desde 2009 existe en 
Coslada un Centro Euro-
peDirect gestionado por la 
Federación de Asociacio-
nes de Rumanos en España 
(FEDROM).

Bajada del IBI y eliminación de la 
Tasa de Basuras 2016, en Móstoles
El Pleno del Ayuntamiento de Mósto-

les  ha aprobado, con los votos favorables 
de los grupos PSOE, IUCM-LV y Ganar 
Móstoles, y con la abstención del PP,   las  
Ordenanzas Fiscales y Tributos para  el 
ejercicio  2016, que incluyen    una serie 
de novedades como la eliminación de la 
tasa de basuras y la reducción del tipo 
impositivo del Impuesto de Bienes Inmu-
ebles del 0,66 al 0,64, lo que repercutirá 
positivamente en los bolsillos de la ciu-
dadanía mostoleña.

Según ha manifestado Javier Gómez, 
Concejal de Hacienda, las nuevas Orde-
nanzas Fiscales disminuirán la carga fiscal 
de los vecinos, mediante una redistri-
bución de los esfuerzos impositivos que 
realizan los ciudadanos de Móstoles, bus-
cando  ayudar a aquellas familias que 
disponen de menos recursos.

Para Javier Gómez, “nuestro objetivo es 
establecer una mayor progresividad fiscal 
y sobre todo rebajar la presión fiscal que 
han sufrido los ciudadanos y ciudadanas 
de Móstoles en los últimos años con el 
anterior Gobierno del Partido Popular”.

Derogación de la tasa de basuras
Las Ordenanzas Fiscales introducen 

la derogación de la Tasa de Basuras, que 

entrará en vigor desde el 1 de enero de 
2016, por lo que el próximo ejercicio no 
se girarán los recibos de esta tasa.

El Concejal de Hacienda ha manifestado 
que dicha tasa era injusta y arbitraria, 
ya que sólo perseguía un afán recauda-
torio. Y se ha referido al momento en el 
que fue implantada, “justo cuando los 
vecinos estaban pasando por momentos 
de dificultades económicas se les exigió 
hacer un esfuerzo extra”.

También se han eliminado la Tasa 
por prestación de servicio sanitarios y 
el pago de 50 euros en el Registro de 
parejas de hecho.

Rebaja del IBI
Otras de las medidas que pretenden 

aliviar la presión fiscal de las familias 
mostoleñas  tiene que ver con la rebaja 
del tipo impositivo del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI). De esta forma se 
ha aprobado disminuir el tipo desde el 
0,66 hasta el 0,64.

Como ejemplo de esta rebaja, una fami-
lia con una vivienda cuyo valor catastral 
sea 55.000 euros ha pagado este año 257,21 
euros en concepto de IBI y de Tasa de 
Basuras. Si no se hubiese realizado el ajuste 
fiscal que propone la Junta de Gobierno, 

tendría que pagar 278,39 euros en 2016. 
Con la bajada y eliminación pagará 251,78 
euros, es decir, un ahorro de 26,61 euros, 
lo que supone un 10% de rebaja fiscal.

Cambios en las bonificaciones
Asimismo, se han aprobado límites a 

las bonificaciones por domiciliación a tra-
vés del sistema especial de pago, con un 
límite de 70 euros de bonificación. Con 
esta modificación se pretende evitar que 
las bonificaciones de este tipo beneficien 
más a las empresas que a las viviendas 
habituales, por lo tanto se benefician así 
a las familias y particulares.

Plusvalía por mortis causa
Otra de las medidas tiene que ver con 

la denominada “Mortis Causa” y el impu-
esto de plusvalías. 

La nueva Ordenanza  amplía a la tota-
lidad de beneficiarios estas bonificaciones, 
de tal forma que el próximo año todas 
aquellas familias cuya vivienda habitual 
tenga un valor catastral de hasta 70.000 
(el 80% viviendas del municipio) tendrán 
una bonificación del 95% del impuesto 
de plusvalía, con la única condición de 
no vender la vivienda del cesante en los 
cinco años siguientes.

Ansiedad y adicción por 
las nuevas tecnologías

María Ingrid Alanís Guevara, neuróloga del Hospital de 
Especialidades del IMSS en Jalisco, México, indicó que usar 
de manera excesiva las nuevas tecnologías provoca ansie-
dad, adicción y desmemoria, según se informa en la página 
web clikisalud.net. Comentó que retrasar el uso del celular en 
los adolescentes podría contribuir a que los padres prevengan 
posibles situaciones de conflicto, particularmente porque el 
uso excesivo de estas tecnologías conlleva a una dependencia 
capaz de ocasionar un menor rendimiento en la realización de 
las tareas escolares, o laborales si se trata de personas adultas.

“Hay una tendencia a presentar manifestaciones adicti-
vas, hablamos de compulsiones, cuanto más joven les dan los 
papás el celular, la adicción es mayor, hay presiones de gru-
pos en redes sociales y aislamiento familiar”, aseveró. Explicó 
que la edad en donde se manifiesta una mayor adicción al 
uso de estos dispositivos es entre los 13 y los 22 años (es decir, 
en la adolescencia), periodo en el que suelen influir otros fac-
tores como la baja autoestima y la necesidad de aceptación. 
Recalcó que varios estudios afirman que hoy en día las per-
sonas dedican por lo menos siete horas diarias al uso del 
celular, incluyendo servicios de mensajería. Comentó que lo 
anterior no solo repercute en las relaciones sociales del indi-
viduo, sino también en su desempeño en otras áreas, como 
puede ser el trabajo, ya que no es posible cumplir al 100 por 
ciento las obligaciones laborales mientras se hagan dos cosas 
al mismo tiempo. Enfatizó que desde 2005, se ha gestado una 
utilización prácticamente masiva del celular. Sin embargo, 
los padres deben limitar el tiempo que sus hijos usan dichos 
teléfonos y otros aparatos tecnológicos como tabletas y com-
putadoras. Alanís Guevara refirió que uno de los órganos que 
sufriría mayor impacto a causa del uso excesivo de radiofre-
cuencias y telecomunicaciones sería el cerebro. “[…] Por la 
cantidad de agua que contiene, los elementos nocivos viajan 
por la vía aérea a través de micro partículas que logran filtrarse 
por exposición constante”, aclaró. La especialista señaló que 
aún no se ha demostrado la asociación entre estos hechos y el 
uso de las tecnologías como factores para desarrollar tumores 
cerebrales y en otros órganos y tejidos, pero si se ha compro-
bado que pueden disminuir considerablemente el nivel de la 
memoria reciente por realizar múltiples funciones, utilizando 
a la par la telefonía celular o las computadoras. “Los datos reci-
entes no los captamos tan bien como antes, esto se ha visto en 
estudios experimentales debido a que hacemos varias cosas 
a la vez sin dejar el celular”, puntualizó. Expuso que encender 
aparatos eléctricos cuando no es necesario, así como dormir 
con el celular a un lado, son causas que contribuyen a aumen-
tar los estados ansiosos, ya que gracias a estos artefactos el 
cerebro no logra descansar. La experta recomendó desacti-
var los servicios de internet inalámbrico si no están siendo 
utilizados. “Estrés, ansiedad e insomnio los detona fácilmente 
porque se duermen con el celular y está actuando de forma 
continua a nivel cerebral”, alertó.
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Ante el grave problema del 
paro, el gobierno español está 
fomentando los planes para 
que los extranjeros que están 
cobrando una prestación por 
desempleo puedan recibirla 
en pago único y retornar a su 
país, con el compromiso de no 
regresar en tres años.

Esto es lo que se conoce 
como el “Plan de Retorno 
Voluntario”y que únicamente 
está vigente para los extranjeros 
de Andorra, Argentina, Aus-
tralia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, Federación 
Rusa, Filipinas, Japón, Marru-
ecos ,Méjico, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Túnez, 
Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Este plan de retorno volun-
tario, sin embargo, no es 
válido para los trabajadores 
rumanos, entre otras razones 
porque por su condición de ciu-
dadanos de la Unión Europea 
no se les podría impedir volver 
a trabajar en España durante 
tres años, que es el compro-
miso que asume el trabajador 
extranjero que se acoge al Reto-
rno voluntario. 

Desde el año 2012 se pusi-
eron en marcha negociaciones 
entre las autoridades españo-
las y rumanas para poner en 
marcha algún mecanismo de 
colaboración para el retorno, 
pero a día de hoy aún no hay 
aprobada ninguna medida en 
concreto.

Así, los trabajadores de 
Rumanía que perciben pre-
staciones por desempleo no 
pueden solicitar el pago único 
de retorno voluntario. Esto está 
provocando desplazamientos a 
otros países de la Unión Euro-
pea, como Francia o Alemania 
en busca de empleo mientras 
se percibe la prestación por 
desempleo española.  Este tipo 
de fraude está siendo especi-
almente vigilado por parte 
de la inspección del Servicio 
Público de Empleo Estatal – 
SEPE (antes INEM) a través 
del control de pasaporte, se 
informa en la web citaprevi-
ainem.es.

Para evitar sanciones es obli-
gatorio informar en la oficina 
de empleo si se va a viajar al 
extranjero. Hay un permiso de 
15 días al año (sin necesidad de 
justificar el motivo del viaje) 
que permite seguir cobrando 
la prestación o subsidio mien-
tras se viaja al extranjero y otro, 

de hasta 90 días, que suspende 
temporalmente el cobro del 
paro hasta que el trabajador 
regresa a España, y no es nece-
sario justificar el motivo de la 
salida al extranjero.

Las opciones válidas: expor-
tar la prestación a Rumanía 
o convalidar las cotizaciones.

Otra opción que si es válida 
es la exportación del paro 
español  para buscar trabajo 
en un país de la Unión Europea 
(Rumanía entre ellos), lo que 
permite cobrar el paro hasta 3 
meses en el extranjero (prorro-
gable otros tres más) mientras 
se intenta encontrar un nuevo 
empleo.

Requisitos para solicitar 
la exportación del paro: ser 
beneficiario de una prestación 
o subsidio por desempleo en 
España; haber estado al menos 4 
semanas inscrito como deman-
dante de empleo en España; 
la solicitud de exportación de 
las prestaciones se hace en la 

oficina de empleo española, 
es decir, la que corresponde 
por el domicilio del trabajador 
einmediatamente se debe de 
inscribir como demandante de 
empleo en el Servicio Público 
de Empleo del país al que se 
va a desplazar.

Además, entre los países 
de la Unión Europea, hay un 
mecanismo para que las cotiza-
ciones en otro Estado miembro, 
por ejemplo España, sean 
reconocidas en otro Estado, 
por ejemplo Rumanía. Esto 
se hace a través de un docu-
mento llamado “formulario U1” 
y que se debe pedir siempre 
que se abandone un país euro-
peo para trabajar en otro.

Este documento se pre-
senta ante la administración 
del país en el que el trabajador 
va a solicitar una prestación 
por desempleo y sirve para 
certificar los periodos que 
ha cotizado en otros países 
europeos.  Es algo así como 
un “pasaporte europeo” de las 
cotizaciones que ha ido acu-
mulando un trabajador.

Cuando un trabajador 
solicita el U1 ante la admi-
nistración del país en el que 
trabajó, ésta puede decidir si 
dicho documento se lo entrega 
directamente al trabajador o 
bien si lo envía a la adminis-
tración del país de destino. Para 
agilizar los trámites es preferi-
ble que sea el propio trabajador 
el que lo solicite directamente.

Los trabajadores rumanos están excluidos  
del programa del Plan de Retorno Voluntario

ESPAÑOL

El multimillonario 
pescador de bolas de golf
La primera vez que Glenn Berger se tiró a un lago en busca 

de una bola de golf tenía 9 años. Paseando en bicicleta por 
un campo cercano a su casa vio a un chico algo mayor que él 
buceando en una de las trampas de agua. “Rescato las bolas y 
después se las vendo a los jugadores”, le dijo. Berger decidió 
que esa era una buena manera de sacarse un dinerillo extra y 
decidió echarse al agua también. 

Durante un tiempo, rescatar bolas le sirvió para darse 
algún capricho, pero con los años lo dejó para dedicarse a 
actividades más convencionales. Hasta que hace 14 años se 
vio repentinamente sin trabajo y decidió recurrir a esa vieja 
afición de su infancia. 

Hoy, según contaba recientemente al “USA Today”, dirige 
una empresa que vende alrededor de 2,5 millones de bolas al 
año y que le genera unos beneficios de alrededor de 1,5 millo-
nes de dólares anuales. 

El precio de las bolas usadas en el mercado estadouni-
dense oscila entre los 25 centavos y los dos dólares. El negocio 
es lucrativo pero no está exento de riesgo. Berger dice que ha 
encontrado de todo en los lagos de los campos de Florida, el 
estado en el que trabaja. 

Muchas bolas, claro e incluso algún carro de golf, pero 
también serpientes y cocodrilos. “No me gusta hablar de 
los cocodrilos por cuestión de superstición, pero existen y 
hay que aprender a lidiar con ellos”, reconoce. “Bucear es un 
deporte de riesgo en sí y yo lo hago en aguas en las que no se 
puede ver nada”.

A pesar de los riesgos, Berger asegura que disfruta mucho 
de su trabajo, que comparte con su mujer Jamie. Desde que 
empezaron en el negocio han ganado más de 15 millones de 
dólares (13,5 millones de euros). 

Recuperar bolas de golf de los lagos es un negocio exten-
dido tanto en Estados Unidos como en Europa. En España 
existen varias empresas que se dedican a ello. Los campos las 
contratan cada cierto tiempo para que limpien los fondos de 
sus lagos. Después de recuperarlas, se someten a un proceso 
de secado, limpieza y pintura. Posteriormente se les coloca un 
sello que especifica que se trata de bolas recicladas. 

Los jugadores más experimentados rechazan estas bolas 
porque pierden muchas de sus prestaciones, pero hay aficio-
nados que se ahorran mucho dinero al año con ellas, señala la 
web marca.com
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En un día muy femenino, 18 de 
octubre, Día Mundial de la Menopa-
usia, y víspera del Día Internacional 
del Cáncer de Mama, 19 de octubre, 
se han reunido los caminantes en el 

Centro Comercial Parque Corredor 
para comenzar el Camino de Cervantes, 
iniciativa del Hospital de Torrejón 
de Ardoz para fomentar la activi-
dad física como vehículo de salud, 

bajo el hilo conductor de Miguel de 
Cervantes. Antes de la hora fijada 
para la salida, las 9:30 horas, había 
tanta gente que se anunció por mega-
fonía de que hagan caso a Protección 

Civil, Policía, Guardia Civil, etc., que 
controlaron el recorrido. Los cami-
nantes estaban preparados, con sus 
chubasqueros y la botella de agua, 
para empezar esta gran aventura.

Esta primera etapa comenzó en 
un día bastante mojado por la Zona 
de Especial Protección para las Aves. 
Además de conejos, liebres, perdices, 
avutardas e incluso corzos y buitres, 

los participantes vieron la Base Aérea 
de Torrejón y la BRIPAC–Brigada 
Paracaidista “Almogávares” VI.

Aproximadamente a la mitad del 
recorrido, los caminantes, además 
de recibir fruta -manzanas y peras, 
pasando por la Cañada Real la Gali-
ana con su original economía agraria, 
de cultivo de cereal y ganado ovino,-
vieron el monte de San Juan de El 
Viso y la torre de La Garena.

El último tramo hacia la meta de 
esta primera etapa, Ajalvir, fue algo 
más pedregoso y con menos barro. 
Llegados al Ayuntamiento se realizó 
una prueba voluntaria, “La Aorta es 
Vida”,pero la meta no estaba allí sino 
en las afueras del pueblo, junto a 
un colegio y bajo un gran porche 
cubierto, en previsión de la lluvia. 
Los que han querido se quedaron a 

comer – guiso o paella- y los otros 
haciendo cola para el autobús que 
les llevo hasta el Parque Corredor.

Después de una feliz mañana 
flotando por encima de la aburrida 
realidad diaria, los caminantes se 
despidieron de su primera meta y 
con ganas para seguir en la segunda 
etapa hasta Daganzo.

Para más información www.cami-
nodecervantes.es

Camino de Cervantes
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Sfaturi pentru a fi un tată 
mai bun. Mulți bărbați nu știu 
cum se va schimba viața lor 
din clipa în care au un copil 
și se tem că nu vor reuși să fie 
tați buni pentru micuțul lor. 
Scott Kelby, un tânăr care a 
trecut și el prin aceste dileme, 
a scris o carte cu sfaturi utile 
pentru tătici.

Cartea lui Kelby se numește 
The Book for Guys Who Don't 
Want Kids (Cartea pentru tipii 
care nu vor copii, n.r.) și a fost 
gândită în special pentru băr-
bații care nu au plănuit să aibă 
copii, dar au ajuns în această 
situație și nu știu ce ar trebui 
să facă pentru a se descurca 
mai bine, scrie Adevărul. Iată 
câteva sfaturi din această carte 

destinată tăticilor lipsiți de 
experiență.

Nu te stresa prea mult
Un tată bun nu înseamnă 

neapărat unul care știe cum 
să țină corect bebelușul sau 
cum să se joace cu el. Cel mai 
important este ca el să fie mai 
întâi un soț bun și să se implice 
cât mai mult în tot ce ține de 
buna relație cu partenera. Copi-
lul are nevoie în primul rând 
de o familie fericită, care tră-
iește în armonie, de aceea un 
soț bun va fi cu siguranță și 
un tată bun.

Nu renunţa la 
micile bucurii
Mulți părinți își schimbă 

radical stilul de viață după 
ce au un copil, stau mai mult 
în casă, iar asta nu este prea 
bine. După câteva săptămâni 
de la naștere, un copil sănă-
tos poate merge cu părinții 
în vacanță sau în oraș, astfel 
încât cei doi pot să-și reia în 
mare măsură stilul de viață de 
dinainte. În acest fel, părinții 
vor fi mai puțin stresați și de 
aceea vor putea avea grijă mai 
bine de copil.

Lasă-i mamei 
puţin timp liber
Mai ales în primii ani, mama 

este foarte solicitată de copil, 
de aceea și tatăl ar trebui să 
se implice, ca să preia din res-
ponsabilități și mama să aibă 

din când în când puțin timp 
liber doar pentru ea. Astfel, 
tatăl poate rămâne singur cu 
bebelușul câteva ore, pentru ca 
mama să iasă la cumpărături 
sau să se vadă cu o prietenă, 
ori să se ducă la coafor.

Trezește-te și 
tu noaptea
Când bebelușul se trezește 

noaptea să ceară mâncare, 
tatăl poate lua și el parte, ca 
s-o ajute pe mămică. Dacă 
mama alăptează, atunci îi 
poate ține companie și poate 
schimba după alăptare scute-
cele celui mic. Dacă micuțul 
este hrănit cu biberonul, atunci 
poate prelua chiar el o repriză 
de hrănire pe timp de noapte, 
pentru ca mama să se odih-
nească. Oricum, dacă se va trezi 
și el împreună cu ea, acest lucru 
va întări relația dintre ei și din-
tre tată și copil.

Un studiu realizat de cer-
cetătorii americani arată că în 
ultimii ani căsniciile par să fie 
tot mai complicate, iar relațiile 
dintre parteneri cad în două 
extreme: ori sunt foarte feri-
cite, ori nefericite. O analiză 
foarte amplă, publicată în anul 
2007, a demonstrat modul în 
care societatea actuală a schim-
bat căsnicia.

În prezent, oamenii au 
așteptări mult mai mari de la 
partenerul de viață, de aceea 
de multe ori ajung să fie foarte 
nefericiți, din moment ce aceste 
așteptări nu sunt împlinite, 
spune Eli Finkel, profesor 
de psihologie socială la Uni-
versitatea Northwestern, unul 
dintre cei care a coordonat stu-
diul, scrie Adevărul. Psihologii 
americani au împărțit tipul de 

căsnicii în trei modele diferite: 
mariajul instituțional (căsni-
ciile care s-au format până în 
anul 1850), mariajul pentru 
companie (din 1851 până în 
1965) și mariajul de auto-expri-
mare (începând din anul 1965).

În trecut, oamenii nu se 
căsătoreau din dragoste, ci 
din motive pragmatice, pen-
tru bunăstare și siguranță, iar 

partenerii aveau mare noroc 
dacă ajungeau să țină cu ade-
vărat unul la altul. Acum însă, 
oamenii nu mai caută doar iubi-
rea când se căsătoresc, ci vor să 
aibă un sentiment de împlinire 
personală alături de partener, 
care să-l ajute să devină un 
om mai bun. De aceea crește 
și numărul căsniciilor nefe-
ricite și al divorțurilor. Dar, 

în cazurile în care partene-
rul poate împlini așteptările 
celuilalt, căsniciile sunt fericite.

Din păcate, cuplurile de 
acum petrec mult mai puțin 
timp împreună: doar 26 de 
ore pe săptămână, față de 35 
de ore, cum era în anul 1975, 
scrie sursa citată. Iar familiile 
care au și copii petrec doar 9 
ore împreună pe săptămână, 
în timp ce în 1975 petreceau 
13 ore. Şi lipsa de timp duce 
la probleme de comunicare și 
la necazuri în căsnicie, spun 
specialiștii.

În anul 2013 în România 
una din cinci căsătorii s-a ter-
minat prin divorț, arată datele 
statistice. Durata medie a unei 
căsnicii în România este de 13,6 
ani și peste 65% din divorțuri 
au loc prin acordul părților.

Mulţi dintre noi avem impresia că vedem pe diferite 
obiecte feţe cu expresii foarte umane. Psihologii spun că acest 
fenomen este foarte răspândit și perfect normal, dovedind 
conexiuni corecte care au loc în creierul nostru.

Norii, frunzele, fructele sau legumele, feliile de pâine pră-
jită, toate acestea par să aibă uneori pe ele chipuri zâmbăreţe 
sau dimpotrivă, foarte triste ori speriate. Psihologii au numit 
acest fenomen pareidolie facială și spun că este o reacţie nor-
mală a creierului nostru, care este predispus să vadă și să 
recunoască feţe umane, scrie Adevărul.

Desigur, unele persoane sunt mai predispuse la această 
reacţie decât altele. Cei la care fenomenul este foarte accen-
tuat nu sunt nebuni, ci au conexiuni foarte bine formate în 
creier, spune profesorul Kang Lee, de la Universitatea din 
Toronto, care a realizat un studiu în acest sens.

„Mulţi oameni cred că trebuie să fii nebun ca să vezi chi-
puri în diferite obiecte, de aceea cei care le văd de obicei nu 
vorbesc despre asta, ca să nu fie ridiculizaţi”, declară Lee. „Dar 
studiile noastre arată că reacţia este una normală, pentru că 
oamenii sunt predispuși să vadă feţe umane, chiar și atunci 
când văd de fapt doar o vagă sugestie a unei figuri”, explică el. 
Acesta este modul în care creierul nostru face conexiunile, mai 
scrie sursa citată.

Lee a coordonat un studiu de recunoaștere a unor figuri în 
obiecte, alături de cercetători de la Universitatea Jiao Tong din 
Beijing, Universitatea Xidian și Academia de Ştiinţe din China. 
Ei au observat că recunoașterea unor false chipuri umane se 
produce în cortexul frontal și vizual al creierului nostru. Cor-
texul frontal trimite apoi semnalele primite spre cortexul 
posterior, unde elementele de recunoaștere ale figurilor sunt 
analizate și interpretate.

De ce vedem feţe umane în 
diferite obiecte? Psihologii 
explică acest fenomen

UTILE

De ce este mai greu să rămânem căsătoriţi în 
ziua de azi decât în urmă cu 50 sau 100 de ani

Ce trebuie să facă bărbaţii pentru a fi 
un real ajutor în creșterea copilului

Foto: themominmemd.com

Foto 1: adevarul.ro

Revelion 2016 Restaurante Los Hornos

Vă așteptăm și de Crăciun cu muzică, voie bună și meniu 25€/persoană

Meniu 115€/persoană (TVA inclus)
Bautura–bar liber

Salon mare, capacitate 400 de persoane

și invitaţi speciali, 

Informaţii și rezervări: 

Tombolă specială 
de Revelion:

Premiul I: Televizor LED
Premiul II: Tabletă

Premiul III: O cutie de vin

Pack pentru EL
piept+spate

69€/sesiunea 279€/5sesiuni
picioare integral+inghinal+fese

69€/sesiunea 279€/5sesiuni
picioare integral+piept+spate
99€/sesiunea 399€/5sesiuni

Pack pentru EA
inghinal complet+axile

39€/sesiunea 159€/5sesiuni
picioare 1/2+inghinal complet+axile

59€/sesiunea 239€/5sesiuni
picioare integral+inghinal complet+axile

69€/sesiunea 279€/5sesiuni

Arganda del Rey
C/ La Plaza 7

www.laserarganda.com
Tel: 911 106 026 

Alcalá de Henares
C/ Divino Vallés 2, 2ºG
www.laseralcala.com

Tel: 911 297 175
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Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român, împreună cu Minis-
terul Educației și Cercetării 
Ştiințifice, zece federații spor-
tive naționale și partenerul 
COSR, Dedeman, au lansat 
oficial Olimpiada Gimnaziilor. 
Noua competiție pentru ele-
vii din mediul școlar va începe 
în toamnă și are ca scop atra-
gerea a cât mai multor copii 
către sport.

„Consider drept normală 
implicarea COSR în dezvol-
tarea sportului de masă, ca 
principal punct de start al vieții 
sportive din societatea româ-
nească. Suportul unui partener 
de talia celui pe care îl avem 
este esențial în îndeplinirea 
obiectivelor acestui proiect. 
Pot spune că este cel mai mare 
contract de sponsorizare din 

ultimul deceniu pentru COSR 
și pentru că dorim să facem 
lucruri serioase, pe termen 
lung, acesta se întinde până 
în 2020. Din punct de vedere 
sportiv, prin acest proiect încer-
căm împreună cu federațiile 
sportive naționale, cu Minis-
terul Educației și Cercetării 
Ştiințifice să descoperim vii-
torii campioni, mărind aria 
de selecție pentru cluburi și 
Centrele Naționale Olimpice 
pentru Pregătirea Juniorilor”, 
a declarat Alin Petrache, pre-
ședintele COSR, scrie Prosport.

„Câți dintre dumneavoas-
tră ați făcut sport pentru că 
un profesor sau un antrenor a 
venit la școală și v-a selectat? 
COSR și partenerii săi vor să 
reînvie această tradiție câști-
gătoare. Daciada este un nume 

de care se leagă multe amintiri 
frumoase. A fost o competiție 
care a ridicat nivelul sportului 
românesc. Olimpiada Gimnazii-
lor se dorește a fi noua Daciada”, 
a punctat Alin Petrache.

„Așa cum am prezentat deja 
acest aspect în proiectul meu 
România Olimpică 2014-2024, 
misiunea COSR rămâne aceea 
de susținere și consolidare a 
poziției României în elita spor-
tului mondial și de sprijin activ 
pentru îmbunătățirea practi-
cării sportului de masă prin 
diminuarea accesului inegal la 
sport al populației în ansam-
blu”, a mai explicat Petrache.

Din partea celor zece federa-
ții române implicate în proiect 
au fost prezenți la eveniment 
Dan Berceanu, secretarul gene-
ral al FR de Baschet, Cristinel 

Romanescu, președintele FR de 
Tenis de Masă, Sorin Iacoban, 
președintele FR de Şah, Ane-
mona Huțu, președintele FR de 
Badminton, Ion Buliga, secre-
tarul general al FR de Atletism, 
Nicolae Dobre, președintele FR 
de Oină, Haralambie Dumi-
traș, președintele FR de Rugby, 
Gheorghe Vișan, președintele 
FR de Volei, Narcisa Lecușanu, 
vicepreședintele FR de Hand-
bal și Ciprian Paraschiv, din 
partea FR de Fotbal, mai spune 
sursa citată.

Proiectul va demara în 
toamnă și va fi deschis ele-
vilor din clasele V-VIII, de la 
școli din întreaga țară, care vor 
putea participa la întreceri de 
baschet, volei, rugby, fotbal, 
handbal, oină, tenis de masă, 
atletism, șah și badminton.

SPORT

HCM Baia Mare a învins  
ASC Corona Brașov cu 28-23

Antrenorul anului: trei 
spanioli nominalizați

Canotajul românesc a sărbătorit 90 de ani de 
la înfiinţarea Federaţiei Române de Canotaj

F amilia canotajului românesc a 
sărbătorit recent, la Palatul Par-
lamentului, 90 de ani de la fondarea 

federației de specialitate. Zeci de cam-
pioni olimpici și mondiali, antrenori de 
toate vârstele și invitați de seamă au venit 
să omagieze “barca de aur” a sportului 
românesc.

Din partea federației internaționale de 
canotaj (FISA) au fost prezenți președin-
tele în exercițiu, francezul Jean-Christophe 
Rolland, și cel onorific, Denis Oswald, 
Ministerul Tineretului și Sportului a 
fost reprezentat de Gabriela Szabó, iar 
COSR, de președintele Alin Petrache și de 
secretarul general Ioan Dobrescu, scrie 
Prosport.

„Celebrăm astăzi 90 de ani de la fondarea 
Federației Române de Canotaj, moment 
care înseamnă un timp al trăirii emoției, 
dar și al mărturisirii eforturilor a sute 
de sportivi care, de-a lungul timpului, 
au construit această piramidă de suflet 
și victorii, istoria canotajului românesc.

De fapt, se poate vorbi despre prac-
ticarea vâslitului, ca sport nautic, încă 
din anul 1864, când un grup de tineri 
din Timișoara, care studiaseră în stră-
inătate, au hotărât să înființeze după 
modelul cluburilor europene, Societa-
tea de luntrișoare.

Însă abia în anul 1925, la Arad, se înfi-
ințează Comisia de sporturi nautice din 
România, care depunne, doi ani mai târziu, 
cererea de afiliere la Federația Internați-
onală de Canotaj, care va fi aprobată în 
Congresul din 19 august 1927”, și-a înce-
put discursul președinta FR de Canotaj, 
cvintupla campioană olimpică la cano-
taj Elisabeta Lipă.

Elisabeta Lipă și Vasile Tomoiagă 
i-au făcut cadou președintelui FISA un 
tablou special, cu o imagine surprinsă în 
urmă cu mai mulți ani la Boston, când 
din echipajul de 8+1 a făcut parte însuși 
Jean-Christophe Rolland.

CANOTAJUL ROMÂNESC–
SUTE DE MEDALII OLIMPICE, 
MONDIALE ŞI EUROPENE
În 90 de ani, canotajul românesc a 

cucerit 37 de medalii la Jocurile Olim-
pice (19 aur – 10 argint – 8 bronz), 115 la 
Campionatele Mondiale și 89 la Campio-
natele Europene. Primul titlu european a 
fost cucerit la masculin, în 1955, de echi-
pajul de 4 rame, în timp ce primul aur 
la feminin a venit în 1962, în proba de 
4+. Obiectivul canotorilor români a fost 
mereu obținerea medaliei de aur.

Lucru subliniat și de Elisabeta Lipă: 
„Noi am plecat dintotdeauna în competiții 

cu un singur obiectiv, medalia de aur. Ca 
să fii pe prima treaptă și să ți se cânte 
imnul, trebuie să te visezi acolo, în fiecare 
clipă, și să nu precupețești niciun efort 
pentru acest scop nobil. Noi, cei care am 
crescut, ne-am dezvoltat și am cunoscut 
gustul incomparabil al victoriei, ne amin-
tim cât de greu, dar și de frumos era în 
perioada aceea în care 11 luni pe an ni 
le petreceam în cantonament.

Era frig sau poate cald, uneori eram 
epuizați, dar continuam să luptăm cu noi 
înșine, fiindcă ne doream ceva important, 
medalia de aur” mai notează sursa citată. 
Rând pe rând, oaspeții au urcat pe scena 
unde prezentatori au fost Monica Bucur și 
fostul medaliat olimpic Vasile Tomoiagă. 
Fiecare a adus câte un omagiu generați-
ilor actuale și trecute de sportivi.

Un discurs emoționant, aplaudat la 
scenă deschisă de toți cei prezenți, a fost 
cel al generalului Marin Dragnea, fost 
șef al sportului românesc înainte de ‛89. 

„Din inima mea de ostaș bătrân al Arma-
tei române, rănit la Stalingrad în 1942 și 
decorat de 10 ori, de diverse armate prie-
tene, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut 
pentru sportul românesc și vă doresc să 
izbândiți în continuare”, a spus genera-
lul în vârstă de 93 de ani. Cu 3 ani mai 
mult decât vârsta canotajului românesc.

COSR lansează “Daciada școlarilor”. Zece 
sporturi intră în Olimpiada Gimnaziilor

Vicecampioana HCM Baia Mare a învins-o pe ASC Corona 
2010 Brașov cu scorul de 28-23 (16-9) pe teren propriu, în ulti-
mul meci din etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal feminin, 
informează AGERPRES. Ada Nechita a fost cea mai bună mar-
catoare a gazdelor, cu 10 goluri, olandeza Lois Abbingh a reușit 
5, Valentina Ardean-Elisei 4 etc.

De la Corona, Cristina Zamfir a fost cea mai bună realiza-
toare, cu 8 goluri, urmată de Carmen Cartaș 4 etc. În clasament, 
pe primul loc se află campioana CSM București, urmată de 
HCM Baia Mare, ambele cu maximum de puncte, 24, CSM Plo-
iești, 16 p., HC Dunărea Brăila, 15 p., HC Zalău, 13 p., ASC Corona 
2010 Brașov, 12 p. etc., mai notează sursa citată.

Trei tehnicieni spanioli, Luis Enrique (FC Barcelona), Unai 
Emery (Sevilla FC) și Pep Guardiola (Bayern München), au fost 
nominalizați pentru titlul de cel mai bun antrenor al anului, 
care va fi decernat pe 11 ianuarie, în gala Balonul de Aur, de la 
Zürich, au anunțat Federația Internațională de Fotbal (FIFA) și 
France Football, informează AGERPRES. Luis Enrique a câștigat 
cu Barça în sezonul trecut titlul în Spania, Cupa Spaniei și Liga 
Campionilor, Emery a cucerit Europa League, în timp ce Guar-
diola a luat titlul în Germania, cu Bayern.

Anul trecut, trofeul a revenit lui Joachim Loew, campion 
mondial în Brazilia cu naționala Germaniei, mai spune sursa 
citată. Cei zece antrenori nominalizați sunt Massimiliano Alle-
gri (Italia/Juventus Torino), Carlo Ancelotti (Italia/Real Madrid), 
Laurent Blanc (Franța/Paris Saint-Germain), Unai Emery (Spa-
nia/Sevilla FC), Pep Guardiola (Spania/FC Bayern München), 
Luis Enrique (Spania/FC Barcelona), José Mourinho (Portu-
galia/Chelsea), Jorge Sampaoli (Argentina/naționala Chile), 
Diego Simeone (Argentina/ Atlético Madrid), Arsène Wenger 
(Franța/Arsenal).

Acum distracţia are un nou nume!

DISCO ATHENA
Alcala de Henares, calle Ceuta , nr. 2.
Tel. 642 744 717

 DiscoAthena

Foto: infoziare.ro

Foto: infoziare.ro
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MUNCĂ

OFERTE

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.

Se caută cofetar român cu experiență de minim 5 
ani. Mai multe informaţii la tel: 652 588 771.

Angajăm personal cu experiență în domeniul 
alimentar (vânzătoare cu experiență). Contact: 
Luminiţa Târșoaga 652 588 771

CERERI

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.

IMOBILIARE

Închiriez cameră în zona Juan de Austria pentru o 
persoană, cu căldură de la comunidad, pat dublu, 
terasă, puţine persoane în apartament. Preţ 220€ 
(cheltuieli incluse). Tel: 677805117

MATRIMONIALE

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

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.

Vând microfon profesional de studio “Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642002521.

FRIALDIS RO TRANSPORT–firmă de transport 
internaţional cu sediul în Satu – Mare, angajează 
șoferi profesioniști cu experiență în trafic 
internaţional în Comunitatea Europeană pe 
camioane de mare tonaj prelată/frig. Pentru 
informaţii și înscrieri ne puteţi contacta la 
următoarele numere de telefon: 0773.827.096; 
0773.827.059 sau 667 542 489, e-mail: angajari_
soferi_frialdis@yahoo.ro
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Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, 
vizavi de galerie

Coslada�C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol
Madrid�C/ Maqueda, 132, aproape de staţia de metrou Aluche
Alcala de Henares�C/ Juan de Austria, 5
Getafe�C/ Ramon y Cajal, 10
Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)

În curând
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


