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Bolborea en Valencia

„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți
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EXTERNE 17

Organizația „Medici fără 
Frontiere” refuză fondurile 
UE în semn de protest

Sâmbătă și duminică, pe 2 și 3 iulie 2016, orele 12-24, petrece românește la un deosebit concert 
cu Nicu Paleru în Antiguo Recinto Ferial, Paseo de Aguadores din Alcalá de Henares (Madrid). 
Bucură-te de mâncărurile tale preferate în cadrul unui Târg de produse tradiționale românești. 9
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Vino și petrece 
românește în 

cadrul unui concert 
extraordinar cu

Nicu
Paleru

http://www.catalineremia.ro
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Guvernul vrea să interconec-
teze bazele de date ale Poliției 
și ale autorităților fiscale, potri-
vit unui proiect de ordonanță 
de urgență, iar în cazul în care 
un cumpărător de autovehicul 
nu plătește taxele cu privire 
la deținere și înmatriculare 
în 60 de zile, înmatricularea 
este suspendată, informează 
Mediafax.

Executivul intenționează să 
modifice Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.195/2002 pri-
vind circulația pe drumurile 
publice la capitolul înmatri-
cularea vehiculelor prin OUG 
privind debirocratizarea aflată 
în consultare publică.

„Autoritatea competentă 
transmite autorităților fiscale 
competente situația vehiculelor 
înscrise/transcrise în eviden-
țele proprii, în primele 5 zile ale 
lunii pentru luna precedentă. În 

termen de 60 de zile de la data 
înscrierii/transcrierii transmi-
terii dreptului de proprietate 
a unui vehicul, titularul certi-
ficatului de înmatriculare este 
obligat să-și îndeplinească 

obligațiile de natură fiscală/
financiară prevăzute de lege cu 
privire la deținerea și înmatri-
cularea vehiculelor”, se arată 
în proiectul de ordonanță de 
urgență.

Conform sursei citate, auto-
ritățile fiscale competente vor 
transmite autorității com-
petente situația vehiculelor 
pentru care proprietarii nu 
și-au îndeplinit în termen 
obligațiile prevăzute, respec-
tiv dacă titularul certificatului 
de înmatriculare nu a plătit 
obligațiile fiscale.

„Înmatricularea vehicule-
lor se suspendă de drept, în 
cazul proprietarilor care nu 
și-au îndeplinit în termen 
obligațiile (în termen de 60 
de zile–n.r.), începând cu 
prima zi după împlinirea aces-
tui termen. Autoritățile fiscale 
competente comunică autori-
tății competente îndeplinirea 
obligațiilor restante, în termen 
de 48 de ore de la îndeplinirea 
acestora. La primirea comuni-
cării, autoritatea competentă 
revocă măsura suspendării 

înmatriculării”, se mai arată 
în textul proiectului. De ase-
menea, punerea în circulație 
a unui autovehicul cu înmatri-
cularea suspendată constituie 
contravenție și se sancționează 
cu amenda prevăzută în clasa 
a IV-a de sancțiuni, respectiv 
de la 9 la 20 puncte-amendă.

Totodată, potrivit Memo-
randumului privind Măsuri de 
simplificare și de coordonare 
a procedurilor administrative 
din administrația publică cen-
trală de specialitate, aflat și el 
în dezbatere publică, Guver-
nul va demara modificarea 
cadrului normativ în vederea 
eliminării obligativității con-
travenientului de a transmite 
dovada plății către organul din 
care face parte agentul con-
statator, verificarea efectuării 
plății urmând a fi realizată la 
nivelul organului de executare.

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, entreplanta 
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 Cas-
tellón 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

Proiect de ordonanţă de urgenţă: Guvernul 
schimbă regulile privind înmatricularea vehiculelor

Foto: jurnaluldenordvest.ro
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Miniștrii Cabinetului Cioloș și-au făcut 
publice declarațiile de avere, care nu 
diferă foarte mult de cele postate pe 
site-ul Guvernului la preluarea man-
datului, informează AGERPRES.

*** Ministrul Culturii, Corina Șuteu, 
nu deține nicio locuință în propri-
etate, nu are nici terenuri, mașini 
sau bijuterii.

Ministrul are două conturi ban-
care — unul de 13.513,23 de euro și 
altul de 41.508 lei.

Corina Șuteu a obținut anul tre-
cut venituri salariale de 65.627 de 
lei, dar și alte venituri din activități 
independente de 26.500 de euro și 
respectiv de 140.445 de lei.

Ministrul Culturii nu are datorii și 
nici plasamente sau investiții directe.

*** Ministrul Justiției, Raluca Prună, 
deține un apartament de 165 mp în 
Bruxelles, unul în București de 145 
mp și o casă de locuit tot în Capi-
tală de 225 mp. Ea are și un teren 
intravilan în București de 180 mp și 
unul în Bruxelles de 167 mp, ambele 
achiziționate în 2012. Prună are un 
autoturism Seat Leon din 2015.

În conturi și depozite bancare, 
ministrul Justiției are aproape 19.000 
de euro și 2.270 de lei. Prună are 
și două credite, unul în valoare de 
400.000 de euro și unul de 8.592 
de euro.

Ea a avut anul trecut venituri 
de 82.372 de euro din salariu de la 
Comisia Europeană, 21.499 de lei 
din salariu de la Ministerul Justi-
ției și 6.580 de lei din indemnizația 
de membru în CSM. Prună a obți-
nut și 29.306 de lei din chiria unui 
imobil din București.

*** Ministrul Educației, Adrian 
Curaj, a vândut în 2016 un apartament 
cu 25.000 de euro și a împrumutat 
cu 131.380 de lei Fundația Geron.

Potrivit declarației de avere, Curaj a 
realizat anul trecut venituri de 40.387 
de lei ca profesor universitar la Univer-
sitatea Politehnică București, 29.265 
de lei ca director general la Unitatea 
Executivă pentru Finanțarea Învă-
țământului Superior, a Cercetării 
Dezvoltării și Inovării și 19.278 de 
lei — salariu ministru.

De asemenea, Ministrul Educa-
ției a mai realizat venituri de peste 
170.115 de lei și de peste 14.000 de 
euro din mai multe alte surse, prin-
tre care participarea la proiecte de 
cercetare, susținerea de cursuri de 
master și doctorale, membru RISE — 
Advisory Board DG-RDI la Comisia 

Europeană, membru Advisory Board 
Frame la ETF — European Trainig 
Fundation, indemnizație de membru 
al Academiei de Științe ale Securi-
tății Naționale.

Soția sa a realizat venituri de 30.012 
de lei ca director la Fundația Geron, 
de 25.177 de lei ca lector universi-
tar la Universitatea București și de 
43.178 de lei ca proprietar al Agen-
ției AgeLine SRL.

Ministrul Educației are, potrivit 
declarației de avere, două locuri de 
veci în cimitirul Bellu, obținute în 
urma unei succesiuni.

Soția sa, Aurelia, deține mai multe 
terenuri: intravilan în Agigea — 750 
mp, Comarnic — 440 mp, Otopeni 

— peste 700 mp și încă o cotă parte 
dintr-un alt teren intravilan, două 
terenuri agricole în Prahova în total 

de 4.500 mp. De asemenea, deține o 
casă de locuit în Otopeni de 351 mp.

Curaj are trei autoturisme Opel 
Corsa, achiziționate în 2007, și un 
Ford Focus — cumpărat în 2012.

El are în conturi și depozite ban-
care 131.525 de lei și 33.814 de euro. 
Ministrul a dobândit 22.000 de euro 
după succesiunea realizată în 2013 
în urma decesului părinților.

Ministrul Educației are o dato-
rie de 175.000 de lei la Volksbank 
România.

*** Ministrul pentru consultare 
publică și dialog civic, Violeta Ale-
xandru, deține un teren agricol de 
0,8 ha în Teleorman și un apartament 
în București, de 62 mp, cumpărat 
anul trecut prin credit, împreună cu 
soțul său. Valoarea creditului este de 
55.000 de euro.

Ea a vândut anul trecut, cu 23.000 
de lei, un teren deținut în comuna 
Vitănești (Teleorman). Violeta Ale-
xandru a avut anul trecut venituri 
de 40.256 de lei din salariul de la 
Asociația Institutul pentru Politici 
Publice și de 19.995 de lei din indem-
nizația de ministru. Soțul său a avut 
venituri de 33.000 de lei din salariu.

*** Ministrul delegat la Departa-
mentul pentru Relația cu Parlamentul, 
Ciprian Bucur, deține un teren intra-
vilan de 3.600 mp în Bacău, un 
autoturism Opel Astra din 2007. El 
are în conturi și depozite bancare 
17.400 de lei. De asemenea, Bucur 
are un credit de 11.900 de euro, din 
care mai are de achitat aproximativ 
1.000 de euro.

Bucur a avut anul trecut venituri 
de 40.379 de lei din salariul de la 
Camera Deputaților, de 19.995 de 
lei din indemnizația de ministru și 
6.000 de lei din drepturi de autor 
(ianuarie-martie).

*** Șeful Cancelariei premierului, 
Ioan Dragoș Tudorache, deține împre-
ună cu soția sa un apartament de 115 
mp în București, o casă din lemn cu 
o suprafață de 78 mp și un teren de 
1.108 mp — în Bicaz. În Bruxelles, el 
deține o casă de 180 mp, un teren de 
130 mp și un apartament de 59 mp.

Tudorache are un Mercedes R280 
fabricat în 2007 și un Ford Fiesta din 
2010. În declarația de avere, șeful 
cancelariei premierului a trecut două 
conturi, fiecare sub 5.000 de euro 
și două credite în valoare totală de 
848.332 de euro.

Anul trecut, Tudorache a realizat 
venituri de 114.000 de euro din salarii 
de la Comisia Europeană, de 19.995 
de lei — salarii de la Guvern și 9.857 
de lei — salarii de la Exim Bank, în 
timp ce soția sa a obținut 6.623 de 
euro din consultațiile la Brugmann 
Hospital, mai spune sursa citată.

Foto: apepaduri.gov.ro

Declarațiile de avere ale miniștrilor 
Cabinetului Cioloș au fost făcute publice
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Cum se cere o 
programare 
la Spitalul din 
Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
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

O folosim deseori pentru a da 
un plus de savoare cafelei sau 
deserturilor pe care le prepa-
răm. Știai însă că scorțișoara 
este și un veritabil medicament? 
Inclusă în alimentație, miro-
denia are grijă de sănătatea 
inimii, are efect antiinflama-
tor și antioxidant, informează 
Click.ro.

Ajută la prevenirea 
bolilor de inimă
Conținutul ridicat de fibre și 
de calciu face ca scorțișoara să 
se numere printre mirodeni-
ile care au grijă de sănătatea 
cardiacă. Mai exact, o lingură 
de scorțișoară conține apro-
ximativ 4 g de fibre și 78 mg 
de calciu. Inclus în alimenta-
ție, condimentul poate reduce 
în timp nivelul de colesterol 

„rău”, dar și riscul de apariție 
a afecțiunilor cardiovasculare.

În plus, numeroase studii 
recente au arătat că nutrien-
ții din scorțișoară au rolul și 
de a preveni apariția celulelor 
canceroase la nivelul colonului. 
Nu ezita să folosești scorțișoară 
când pregătești dulciuri sau 
pentru a da aroma băuturilor.

Are efect antiinflamator
Răspunsul inflamator al orga-
nismului este foarte important, 
cu atât mai mult cu cât ajută 
în lupta împotriva infecțiilor 
și favorizează vindecarea țesu-
turilor deteriorate.

Cu toate acestea, când 
nivelul markerilor inflama-
torii din corp este ridicat (se 
poate observa în urma analize-
lor de sânge), persoana poate 
să aibă mai multe probleme 
de sănătate. Bine de știut că, 
scorțișoara completează lista 
alimentelor care au proprie-
tăți antiinflamatorii, dar și a 
celor care poate ajuta la ame-
liorarea senzației de durere.

Poate regla nivelul 
zahărului din sânge
Printre beneficiile consumu-
lui de scorțișoară se numără 
și normalizarea nivelului de 
zahăr din sânge, fapt ce se dato-
rează compușilor din conținut.

De asemenea, mirodenia 
conține o substanță care acțio-
nează asupra celulelor, imitând 
funcția insulinei, ceea ce îmbu-
nătățește absorbția glucozei 
și ajută la transformarea ei în 
insulină.

Este dovedit faptul că per-
soanele diabetice care includ 
scorțișoara în alimentație 
ajung să aibă un nivel optim 
al zahărului din sânge. Doza 

recomandată de scorțișoară 
este între 1 și 5 grame pe zi.

Îmbunătățește 
funcția cerebrală
Știai că mirosul scorțișoarei 
ajută la îmbunătățirea funcției 
creierului? În plus, doi din-
tre compușii din condiment 
ajută la inhibarea proteinelor 
la nivelului creierului, anume 
a celor care pot duce în timp 
la apariția maladiei Alzheimer.

Scorțișoara mai este recu-
noscută și pentru faptul că poate 
proteja neuronii, echilibrează 
nivelul neurotransmițătorilor 
și aduce beneficii funcțiilor 
motorii la pacienții diagnos-
ticați cu Alzheimer, conform 
sursei citate.

Este un puternic 
antioxidant
Este bine de știut că acest con-
diment este în top 10 cei mai 
puternici antioxidanți pe care 
îi putem include în alimenta-
ție. Consumată des, scorțișoara 
poate preveni daunele radicalilor 
liberi, cei care sunt responsabili 
de apariția mai multor afec-
țiuni, printre care și cancerul.

Scorțișoara este un veritabil medicament! 
Ce nu știai că poți trata cu scorțișoară?

Premiile Forumului Albert 
Jovell au premiat Spitalul 
Universitar din Torrejón cu 
primul și respectiv al doilea 
premiu din cadrul categoriei 

„Cea mai bună inițiativă care 
să îmbunătățească rezultatele 
sănătății pacienților dezvol-
tat de către profesioniști din 
domeniul sănătății”, categorie 
la care au participat mai mult 
de 70 de candidați.

În cadrul acestei categorii, 
primul premiu l-a primit „Dru-
mul lui Cervantes”, inițiativă a 
centrului din Madrid, care are 
ca și obiectiv promovarea unui 
stil de viață sănătos prin trasee 
de mers pe jos care traversează 
tot Coridorul de Henares. În 
prima ediție a acestei iniția-
tive, au participat aproximativ 
20.000 de persoane care au mers pe jos 154 
de kilometri, repartizați în 15 etape.

Pe de altă parte, proiectul „HU-CI: Umani-
zarea îngrijirii intensive” a Dr. Gabriel Heras 
a Unității de Terapie Intensivă a Spitalului 
Universitar din Torrejón a primit premiul al 
doilea. Acest proiect a fost creat în 2014 cu 
scopul de a realiza o medicină mai apropiată 

de pacient și care să-i respecte necesitățile și 
dorințele. Premiile Albert Jovell reprezintă 
o reuniune anuală deschisă care are ca scop 
recunoașterea proiectelor care îmbunătățesc 
rezultatele de sănătate ale pacienților și ies în 
evidență pentru natura lor inovatoare și abor-
darea umanistă. Dr. Ignacio Martínez Jover, 
director al Spitalului Universitar din Torrejón 

afirmă că: „primirea acestor premii reprezintă 
o satisfacție enormă și un memento că efor-
tul nostru, dedicarea și angajamentul pentru 
asistența de calitate au dat roade.

Scopul nostru este ca pacienții să primească 
cea mai bună îngrijire posibilă și acest lucru 
îl dobândim cu ajutorul profesioniștilor care 
formează acest spital”.

Spitalul Universitar din Torrejón premiat 
în cadrul Premiilor Forumului Albert Jovell

Foto: adevarul.ro

Este zahărul mai nociv 
decât grăsimile?
Atunci când vine vorba de alimentele bogate în calorii, gră-
simile au fost mereu privite ca ingrediente nesănătoase. Este 
însă posibil ca zahărul să fie mai nociv decât grăsimile?
Ce produse conțin cel mai mult zahăr
Chiar dacă tu nu ești un/o mare fan/-ă a dulciurilor și consideri 
că nu mănânci mult zahăr, acesta se ascunde în produse pe 
care le consumi zilnic, fără să fie neapărat dulci. Cea mai mare 
cantitate de zahăr se află de obicei în sucurile carbogazoase. 
Cei care le preferă sunt copiii, care le consumă în loc de apă. 
Problema este că aceste băuturi nu hidratează, ci, dimpotrivă, 
deshidratează și provoacă o nevoie de a bea mai mult, deoa-
rece cresc senzația de sete. Se estimează că 500 de calorii din 
cele zilnice consumate provin doar din sucurile carbogazoase. 
Alte alimente preferate de copii și care conțin mult zahăr sunt 
fursecurile, prăjiturile, mâncărurile semipreparate și cerealele 
de la micul dejun, conform Click.ro.
Care sunt riscurile excesului de zahăr
580 de calorii se traduc în ¾ de cană de zahăr, o cantitate 
imensă pentru copii. Pe lângă faptul că, sunt predispuși la 
obezitate infantilă, consumul în exces de zahăr scade rata 
metabolismului. În plus, conform unui studiu, zahărul este 
asociat cu scăderea concentrației de proteină C reactivă, creș-
terea circulației taliei și scăderea colesterolului, HDL-ul sau 

„colesterolul bun”, ceea ce prezintă un risc crescut de apariție a 
bolilor de inimă.
Ce să faci ca să scazi consumul de zahăr
Dacă îți plac băuturile carbogazoase, dar vrei să renunți la 
zahăr, atunci evită să le bei foarte reci, deoarece nu vei mai 
simți că sunt dulci. Încearcă să le bei la temperatura camerei și 
îți va fi greu să termini paharul. Optează pentru ciocolata nea-
gră, pâinea integrală și fructe proaspete în locul dulciurilor 
clasice, mai spune sursa citată.

Drumul lui Cervantes și proiectul „HU-CI: Umanizarea îngrijirii intensive” ale Spitalului Universitar 
din Torrejón primesc primul și respectiv al doilea premiu în cadrul Premiilor Forumului Albert Jovell.

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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Ministrul delegat pentru 
Relațiile cu Românii de Pre-
tutindeni, Dan Stoenescu, a 
participat recent la premie-
rea din cadrul competiției de 
aplicații digitale „Digitalizarea 
guvernanței 2016”, prilej cu 
care a afirmat că românii din 
diaspora vor putea să contribuie 
la readucerea în patrimoniul 
național a sculpturii lui Brân-
cuși „Cumințenia Pământului” 
cumpărând pe o aplicație nouă 
reprezentarea fotografică a sta-
tuii, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat 
MAE, unul dintre proiectele 
câștigătoare a fost aplicația 
propusă de Departamentul 
Politici pentru Relația cu Româ-
nii de Pretutindeni, care s-a 
axat pe promovarea campaniei 
de subscripție publică lansată 
de Guvernul României pen-
tru „Cumințenia Pământului”.

„Românii din diaspora vor 
putea, în câteva săptămâni, să 
contribuie la readucerea în 
patrimoniul național a cele-
brei sculpturi a lui Brâncuși 
cumpărând pe o aplicație nouă, 
pixel cu pixel, reprezentarea 
fotografică a statuii. Mai mult, 

toți cei care contribuie își vor 
putea posta fotografia pe spa-
țiul cumpărat. E important ca 
diaspora românească să spri-
jine această inițiativă, pentru 
că această emblematică operă 
de artă a fost creată în dias-
pora. Brâncuși este cu adevărat 
al nostru, al tuturor”, a preci-
zat ministrul Dan Stoenescu.

Oficialul a subliniat că 
domeniul digital este deja o 
parte integrantă a procesu-
lui de guvernare în relația cu 
românii de pretutindeni, mai 
ales că Ministerul Afacerilor 
Externe a lansat de curând 
platforma e-Consulat, care 

permite membrilor comuni-
tăților românești să apeleze 
la serviciile consulare online.

„În special pentru noi, cei 
care lucrăm cu politici publice 
destinate diasporei, uneltele 
digitale sunt esențiale. Avem 
comunități diverse pe tot 
mapamondul — din Brazilia 
până în Japonia și din Africa 
de Sud până în Suedia — pe 
care le putem conecta inclusiv 
în mediul digital. Conectarea 
românilor de pretutindeni la 
România, dar și realizarea unor 
rețele de specialiști români 
la nivel mondial este cea mai 
mare provocare pentru mine ca 

ministru delegat pentru rela-
țiile cu românii de pretutindeni 
și cred că o mare parte a răs-
punsului la această provocare 
poate fi găsit la participanții 
care au dezvoltat aici aplicații 
care îmbunătățesc procesul de 
comunicare dintre guvern și 
cetățeni. Sprijin astfel de ini-
țiative și încurajez inovația în 
domeniul digital”, a declarat 
demnitarul, potrivit sursei 
citate.

Evenimentul face parte 
dintr-o serie de competiții la 
nivel mondial care urmăresc să 
conecteze specialiști din dome-
niul tehnologiei informației în 
scopul de a dezvolta idei și afa-
ceri proprii.

La competiția care s-a desfă-
șurat în perioada 17-19 iunie au 
participat cinci echipe, formate 
din programatori, specialiști 
din publicitate, creație, dar și 
funcționari publici. Ei au avut 
la dispoziție 48 de ore pen-
tru a dezvolta aplicații digitale, 
care să contribuie la implemen-
tarea managementului digital 
în procesul de guvernare și în 
relația forurilor de decizie cu 
cetățenii.

Românii din diaspora vor putea dona 
pentru sculptura „Cumințenia pământului”

Foto: adevarulfinanciar.ro

Vin tot mai mulți bulgari în 
zona montană din România

Foto: youtube.com

J&L

Pladur�–�13 mm
1.85€�/�m2

Montantes�–�3m
1.50€�/�ud.

Canal�–�3m
1.20€�/�ud

Yeso negro
1.10€�/�sac

În România au venit anul trecut aproximativ 480.000 de turiști 
bulgari, în schimb, în Bulgaria, s-au deplasat aproape un 
milion de români, a declarat vicepremierul Vasile Dîncu, infor-
mează AGERPRES. „Vin tot mai mulți bulgari în zona montană 
din România, în zona Bran, Sinaia, în zona Transilvaniei, Buco-
vina, deci există un schimb deja care a crescut destul de mult. 
Știu că suntem la potențialul de jumătate față de cât exportăm 
noi, față de cât contribuim la industria de turism bulgar. Dar, 
probabil că prețurile la noi sunt mai mari și atunci se compen-
sează”, a precizat vicepremierul.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Vasile Dîncu, a participat la Ruse, alături de comisarul euro-
pean pentru politică regională, Corina Crețu, la conferința 

„Sustenabilitatea dezvoltării turismului și a securității în regiu-
nea Dunării”. Tot acolo, delegația română a vizitat proiecte de 
cooperare transfrontalieră care au primit finanțare europeană 
în perioada 2007 — 2013, mai spune sursa citată. A urmat 
vizitarea la Giurgiu a proiectului european „Consolidarea capa-
cității tehnice operaționale de răspuns în situații de urgență în 
zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse”.
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Menținerea stabilității Repu-
blicii Moldova este foarte 
importantă ca premisă indis-
pensabilă pentru continuarea 
procesului de reforme și reme-
dierea deficiențelor structurale 
înregistrate în funcționarea 
statului, a declarat minis-
trul Afacerilor Externe, Lazăr 
Comănescu, în discuțiile cu 
politicienii moldoveni, în con-
textul vizitei pe care acesta a 
efectuat-o la Chișinău alături de 
secretarul de stat francez pen-
tru afaceri europene, Harlem 
Désir, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
cei doi oficiali au fost primiți 
de președintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Andrian 
Candu, au avut convorbiri cu 
Andrei Galbur, viceprim-mi-
nistru și ministru al Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, 
dar și întâlniri cu lideri ai opo-
ziției politice, respectiv cu 
reprezentanți ai societății civile.

„În cadrul întrevederii cu 
președintele Parlamentului, 
Comănescu a evidențiat rolul 
Legislativului de la Chișinău în 
susținerea proiectului european 
și în promovarea de o manieră 
inclusivă a dialogului în plan 
politic intern și al societății de 
peste Prut. Foaia de parcurs 
pentru implementarea refor-
melor și Agenda de Asociere cu 
Uniunea Europeană plasează în 
sarcina Parlamentului un efort 
consistent în această perioadă. 
Lazăr Comănescu a remar-
cat progresele realizate în ce 

privește sincronizarea activită-
ții Legislativului și Guvernului, 
urmărirea de către Parlament a 
aplicării angajamentelor euro-
pene și adoptarea unor acte 
normative importante pentru 
domeniul justiției, economiei 
sau financiar-bancar”, se arată 
în comunicat.

Potrivit sursei citate, con-
vorbirile cu ministrul Galbur 
s-au concentrat pe examinarea 
agendei curente a dialogului 
Republicii Moldova cu UE.

„Ministrul român al Aface-
rilor Externe și secretarul de 
stat pentru afaceri europene în 
MAE francez au avut, totodată, 
întrevederi cu reprezentanții 
principalelor forțe politice de 
opoziție din Republica Mol-
dova. În toate aceste ocazii, 

ministrul român a subliniat 
importanța menținerii stabi-
lității Republicii Moldova, ca 
premisă indispensabilă pen-
tru continuarea procesului de 
reforme, pentru remedierea 
deficiențelor structurale înre-
gistrate în funcționarea statului 
și, nemijlocit, pentru îmbună-
tățirea calității vieții cetățenilor. 
Dezbaterile politice inerente 
în perspectiva alegerilor prezi-
dențiale din 30 octombrie 2016 
trebuie să rămână în cadrele 
democratice existente și să nu 
afecteze procesele în curs de 
relansare a reformelor și de con-
solidare a stabilității Republicii 
Moldova”, precizează MAE. Tot-
odată, Comănescu a încurajat 
organizațiile non-guvernamen-
tale de peste Prut să mențină 

imparțialitatea și modul rigu-
ros de abordare a temelor de 
dezbatere publică.

„În finalul prezenței la 
Chișinău, ministrul Lazăr 
Comănescu a avut o între-
vedere cu Gheorghe Bălan, 
viceprim-ministru pentru rein-
tegrare al Republicii Moldova, 
axată pe analizarea procesului 
de reglementare politică a pro-
blemei transnistrene. Oficialul 
român a remarcat abordarea 
activă, constructivă a Chișină-
ului, în cadrul procesului de 
negociere „5+2” și a exprimat 
așteptarea ca toate părțile să 
dea dovadă de angajament și 
voință politică, pentru conso-
lidarea dinamicii pozitive pe 
dosar”, se mai arată în comu-
nicatul citat.

Menținerea stabilității Republicii Moldova–premisă 
indispensabilă pentru continuarea reformelor

Foto: caleaeuropeana.ro
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Pe data de 4 martie 2016, „Ansamblul Mândrii Românași” a dat 
startul cursurilor de dansuri populare românești pentru copii 
și adulți din Spania.

Pentru a ajuta la păstrarea valorilor și tradițiilor culturale 
românești este nevoie ca și tu să te implici în acest proiect al 
Grupului „Mândrii Românași”. Prin desfășurarea acestor cursuri 
de dans se dorește întărirea relațiilor între românii aparținători 
ai comunității românești din Spania și realizarea unei strânse 
legături sufletești între românii aceleiași țări, dar din regiuni 
diferite ale României.

Dacă te vei alătura, vei face și tu parte din „Ansamblul 
Mândrii Românași” care cuprinde grupe formate din copii de 
diferite vârste și grupe pentru adulți. Vârsta minimă pentru 
copii este de 3 ani.

Pentru început, cursurile vor avea loc în orașul Alcalá de 
Henares, adresa Calle Chinchon, nr. 409, provincia Madrid, 
programate în ziua de vineri, între orele 17:00–20:00. Costul 
cursurilor de dans este de 20 euro/pe lună/persoană.

„Ansamblul Mândrii Românași” îi invită și îi așteaptă pe toți 
românii pasionați de muzica și dansul popular românesc să se 
alăture acestui proiect sub sloganul „Haideți în pași de dans, să 
fim Mândrii Românași!”

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail:
mandriiromanasi@gmail.com sau la telefon 633307958.

De asemenea, așteptăm mesajele tale pe pagina oficială de 
Facebook Mândrii Românași.

Vă așteptăm cu drag!

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în Spania
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Ce hârtii „taie” Guvernul: Copiile legalizate la notar vor 
fi istorie. Se vor primi documente și în format electronic

ACTUALITATE

RomâniaSpaniaacum înmărcile de calitate din

Alcalá de Henares�Paseo de la Estación N07 Local
Tel. 642 872 442�Orar: Luni�–�Sâmbătă 1000–2000

Guvernul a elaborat un proiect de 
OUG care prevede măsuri menite să 
ducă la debirocratizarea instituțiilor, 
printre care reducerea situațiilor în 
care se cer copii legalizate după docu-
mente, obligația să se primească copii 
și în format electronic, plata online a 
amenzilor și taxelor de timbre, infor-
mează Mediafax.

Potrivit proiectului de ordonanță 
de urgență elaborat ca urmare a pro-
punerilor venite prin intermediul 
proiectului cunoscut sub denumirea 
de „Comisia de tăiat hârtii”, care se 
află în faza de avizare și consultare, 
instituțiile publice și organele de spe-
cialitate ale administrației publice 
centrale care solicită copia în format 
fizic pe hârtie după actul de identitate 
ca și condiție pentru furnizarea unui 
serviciu public vor elimina această 
cerință acolo unde există tehnologia 
pentru a scana sau pentru a primi și 
procesa o copie în format electronic. 
De asemenea, instituțiile publice vor 
fi obligate să reducă situațiile în care 
se solicită depunerea copiilor legali-
zate după documente, înlocuindu-le 
cu declarații pe propria răspundere 
sau cu certificări cu originalul de către 
funcționar.

„Instituțiile publice și organele 
de specialitate ale administrației 
publice centrale au obligația să își 
dezvolte până cel târziu la finalul anu-
lui 2018 capacitatea tehnică, astfel 
încât, comunicarea de date, informații 
sau documente între acestea să se facă 
în format electronic”, se mai arată în 
proiectul de OUG. Proiectul se referă 
și la modalitățile de plată a serviciilor 
furnizate de instituții. „Instituțiile 

publice și organele de specialitate ale 
administrației publice locale au obli-
gația de a oferi metode alternative de 
plată a serviciilor publice furnizate 
contra cost, amenzilor contravenți-
onale și a taxelor și impozitelor, fie 
prin plata cu cardul, fie prin inter-
mediul sistemului electronic național 
de plată, fie prin intermediul altor 
sisteme de plată, până cel târziu la 
finalul anului 2018”, se mai arată în 
documentul Executivului.

Instituțiile publice și organele de 
specialitate ale administrației publice 
centrale vor fi obligate, după intrarea 
în vigoare a ordonanței de urgență, 
să folosească cu precădere mijloacele 
electronice pentru comunicarea cu 
beneficiarii serviciilor publice, acolo 
unde beneficiarul are și este de acord să 
își furnizeze o adresă de poștă electro-
nică. În acest sens, instituțiile publice 
și organele de specialitate ale adminis-
trației publice centrale sunt obligate 
să își dezvolte capacitatea de furni-
zare a serviciilor publice electronice 
și să își elaboreze un plan de dez-
voltare al serviciilor electronice în 
termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a ordonanței de urgență, 
precizându-se că orice serviciu public 
furnizat electronic trebuie adaptat 
nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Mai mult, instituțiile publice și 
organele de specialitate ale adminis-
trației publice centrale au obligația 
de a publica, din oficiu, informații 
și modele de formulare sau cereri 
aferente tuturor serviciilor publice 
furnizate, în format electronic atât pe 
website-ul propriu, cât și pe punctul 
de contact unic electronic, în varianta 

actualizată și într-un format tehnic 
care să permită descărcarea și edi-
tarea lor în scopul completării pe 
calculator de către beneficiar.

Guvernul introduce facilități și 
în privința taxelor extrajudiciare de 
timbru. Astfel, prin OUG sunt scu-
tite de taxe extrajudiciare de timbru 
eliberarea cazierului judiciar și exami-
narea conducătorilor de autovehicule 
în vederea obținerii permisului de 
conducere, o serie de taxe de tim-
bru de valoare mică fiind eliminate.

Totodată, potrivit proiectului, 
taxele extrajudiciare de timbru 
rămase în vigoare se vor plăti prin 
mijloace electronice, ordin de plată 
sau numerar, cu excepția taxei pen-
tru eliberarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor dobândite în baza 
legii 18/1991, pentru taxele de până la 
50.000 lei. Taxele extrajudiciare de 
timbru vor fi încasate în aceeași loca-
ție în care se încasează contravaloarea 
pentru serviciile supuse acestor taxe. 
Amenzile care se cuvin bugetului de 
stat pot fi achitate prin intermediul 
instrumentelor de plată electronică 
în cadrul Ghișeului virtual de plăți.

De asemenea, Executivul modi-
fică și legea privind cazierul judiciar, 
astfel încât autoritățile și instituțiile 
publice, altele decât cele din sistemul 
de apărare, ordine publică și securi-
tate națională, să obțină certificatul 
de cazier judiciar în mod direct de la 
Ministerul Afacerilor Interne (MAI), 
scutind cetățeanul de obținerea aces-
tuia, caz în care taxa de eliberare și 
taxa extrajudiciară de timbru vor fi 
eliminate. Astfel, orice altă instituție 
publică, cu excepția celor prevăzute 
deja în lege, va solicita electronic uni-
tăților specializate ale Ministerului 
Afacerilor Interne, în baza consimță-
mântului scris al solicitantului, copie 
de pe cazierul judiciar al persoanei 
pentru care se efectuează verificări 
specifice. Unitățile specializate ale 
Ministerului Afacerilor Interne vor 
furniza electronic copiile solicitate 
într-un termen de 24 de ore de la pri-
mirea solicitării, iar persoana pentru 
care se efectuează verificări speci-
fice este scutită de plata serviciului.

Lucrurile se vor simplifica și în 
privința cererii-tip de obținere a cazi-
erului. Aceasta, cu datele complete de 
stare civilă și motivată, se va depune 
de către persoana fizică electronic sau 
personal la unitatea de poliție de la 
locul de naștere, domiciliu sau reșe-
dință. Cererea-tip, cu datele complete 
de identificare și motivată, se depune 
de către persoana juridică electro-
nic sau prin reprezentant legal, care 
trebuie să își dovedească calitatea, la 
unitatea de poliție pe raza căreia își 
are sediul social sucursala, filiala sau 
punctul de lucru persoana juridică. 
Depunerea însă a solicitării în format 

electronic se va realiza odată cu dez-
voltarea capacității tehnice a unităților 
de poliție, acest lucru fiind anunțat 
pe pagina de internet a Ministeru-
lui Afacerilor Interne. Un alt capitol 
avut în vedere de Guvern se referă 
la simplificarea obținerii pașaportu-
lui, taxa specifică urmând a fi plătită 
și online sau prin convenții cu insti-
tuții de credit.

De asemenea, procedurile de obți-
nere a indemnizației pentru creșterea 
copilului, a stimulentului de inserție 
și a alocației de stat vor fi simplifi-
cate, potrivit Executivului. Astfel, se 
elimină cerința de legalizare a copii-
lor după documentele justificative; în 
cazul copiilor născuți în străinătate, 
certificatul sau extrasul de naștere, 
după caz, se va solicita în traducere 
autorizată nu și prin legalizare; în 
situațiile în care există posibilitatea 
tehnică, primăria va transmite agen-
ției pentru plăți și inspecție socială 
documentele de solicitare a dreptu-
lui și în format electronic (scanate).

În același timp, pentru acordarea 
măsurilor destinate tinerilor cu risc 
de marginalizare socială, se prevede 
posibilitatea preluării unora dintre 
documentele necesare potrivit legii, 
direct de la autoritățile și instituți-
ile competente, la solicitarea expresă 
a tinerilor cu risc de marginalizare 
socială, fiind acceptate inclusiv docu-
mentele eliberate în format electronic 
cu semnătură electronică extinsă, în 
baza unui certificat calificat, mai spune 
sursa citată.

„Comisia de tăiat hârtii” a primit în 
jur de 3000 de propuneri din partea 
cetățenilor și a companiilor în 15 zile.

Foto: adevarulfinanciar.ro
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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo, nr. 21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

2 saloane�–�150 persoane�/�50 persoane
Cort�–�70 persoane, ideal pentru petreceri restrânse
Terasa�–�400 de persoane, ideală atât pentru vară, 

cât și pentru anotimpul rece
Parcare proprie�–�200 de locuri

Părculeţ special amenajat pentru evenimente, ideal pentru fotografi i
Spaţiu special amenajat pentru copii

ALCALÁ
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Liderii PSD, UNPR și ALDE au 
decis să nu depună moțiune de 
cenzură, a anunțat președin-
tele Partidului Social Democrat, 
Liviu Dragnea, informează 
AGERPRES.

„Am avut o întâlnire în 
conducerea alianței privind 
oportunitatea depunerii unei 
moțiuni de cenzură. Din analiza 
noastră a reieșit că, într-adevăr, 
o moțiune de cenzură dacă ar 
trece, ceea ce este foarte posibil, 
ne duce la alegeri anticipate, 
care s-ar putea desfășura în 
octombrie pentru că aproape 
sigur președintele Iohannis 
nu va desemna un candidat 
de prim ministru dintre per-
soanele pe care noi le putem 
propune. Deocamdată, nu vom 
face acest gest în aceste zile, în 
schimb rămâne monitorizarea 
permanentă pe guvern și nu este 
exclus ca, dacă apare un dera-
paj serios, un derapaj puternic, 
să nu mai avem această rezervă 
generată de anticipate — care 
ar fi mai devreme cu o lună 
decât cele la termen — și vom 
putea depune acea moțiune 
de cenzură”, a argumentat 
Dragnea, după o întâlnire 

PSD-UNPR-ALDE la sediul 
central al social-democraților.

Co-președintele ALDE, Călin 
Popescu-Tăriceanu, a subli-
niat că s-au adus în cadrul 
întâlnirii, din partea ALDE 
și UNPR, mai multe argu-
mente în favoarea depunerii 
unei moțiuni de cenzură, un 
motiv fiind „performanța catas-
trofală” a Executivului și faptul 
că, depășindu-și practic man-
datul de guvern de tranziție 
până la viitoarele alegeri, „s-a 
apucat să legifereze în dome-
nii importante, intervenind pe 
ordonanțe de urgență, care au 
depășit practic limitele pe care 

în mod normal ar fi trebuie să 
și le asume”.

„Din motivele expuse și 
de domnul președinte Drag-
nea, am luat această hotărâre. 
Nu dorim să lăsăm impresia 
că vrem să forțăm preluarea 
puterii pe final de mandat al 
Parlamentului, un Parlament 
care sigur că are o credibili-
tate erodată. Vrem ca, dacă 
ajungem să facem majoritate 
și guvernul, acest lucru să se 
bazeze pe voturile, pe opțiu-
nea cetățenilor, după alegeri. 
Vom fi obligați, de acum îna-
inte, să supraveghem mult mai 
atent acțiunile guvernului. La 

Parlament, după cum știți, am 
primit proiectul de lege pri-
vind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanțe pe durata 
vacanței parlamentare. Vom 
face o analiză foarte atentă a 
temelor și vom restrânge, aș 
spune la maximum, posibilita-
tea Guvernului de a legifera prin 
ordonanțe pe perioada vacanței, 
pentru că, din moment ce per-
formanța a fost atât de proastă, 
și aprecierile din rândul popu-
lației ne indică clar că nu este 
un guvern care să se bucure de 
încredere, nu putem să-i dăm 
mână liberă să legifereze așa 
cum ar face un guvern nor-
mal în această perioadă prin 
ordonanțe”, a detaliat preșe-
dintele Senatului.

În opinia sa, Executivul ar 
putea să înceapă elaborarea 
bugetului pentru 2017. „Și 
avertizez să facă în prealabil 
o consultare cu partidele și să 
nu trimită bugetul la Parla-
ment, așa ar fi corect. Sigur că 
noi am putea obține majorita-
tea, dar aceasta ar fi procedura 
corectă pentru un guvern teh-
nocrat”, a adăugat Tăriceanu, 
conform sursei citate.

Liviu Dragnea: Liderii PSD, UNPR și ALDE 
au decis să nu depună moțiune de cenzură

Foto: jurnalistii.ro

ACTUALITATE

Premierul Dacian Cioloș a declarat că le-a cerut miniștrilor să 
comunice mai mult în perioada următoare pentru a explica mai 
bine problemele pe care le-au găsit în ministere și pentru care 
actualul Guvern este acuzat în prezent, informează AGERPRES. 

„Guvernul este acuzat de foarte multe lucruri care, așa cum am 
mai spus, țin de ineficiența activității Guvernului precedent sau 
a guvernelor precedente, probleme pe care acest Guvern le-a 
moștenit și pe care a trebuit să le rezolve de urgență. Îmi asum 
și faptul că nu am comunicat suficient pe aceste situații, pe care 
le-am identificat, și probleme pe care a trebuit să le rezolvăm. 
Se încearcă acum să se pună în cârca Guvernului actual nere-
alizări sau întârzieri datorate ineficienței acțiunii guvernelor 
anterioare. Am cerut miniștrilor, păstrând decența și echidis-
tanța și echilibrul pe care ni le-am asumat încă de la început, 
ca în zilele și săptămânile următoare să fie mai activi din punct 
de vedere al comunicării și să prezinte lucrurile așa cum stau, 
măsurile care au fost luate și care vor fi luate de Guvern pentru 
a rezolva anumite probleme, dar prezentând și situația pe care 
am găsit-o și problemele pe care a trebuit să le rezolvăm”, a spus 
Cioloș, la Palatul Victoria, într-o conferință de presă. Premierul a 
adăugat că i se pare important ca „cetățenii să fie bine informați, 
să fie în cunoștință de cauză și apoi, sigur, fiecare să judece cum 
va crede de cuviință astfel de atitudini”, mai spune sursa citată.

Cioloș a cerut miniștrilor 
să comunice mai mult

Foto: rfi.ro
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România va împrumuta 175 de 
milioane euro de la Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Euro-
pei (BDCE) pentru construcția 
de locuințe ANL destinate per-
soanelor sau familiilor tinere, 
costul proiectului fiind de 
250 de milioane de euro, din 
care finanțarea BDCE repre-
zintă 70%.

Guvernul mai propune 
Parlamentului aprobarea Acor-
dului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dez-
voltare a Consiliului Europei 
pentru realizarea unui pro-
iect de construire/renovare/

modernizare a unui număr de 
aproximativ 6.990 de locuințe 
destinate închirierii de către 
persoane și familii tinere, ale 
căror venituri nu permit închi-
rierea unei locuințe de pe piața 
liberă, informează Mediafax.

„Costul total net estimat al 
Proiectului este de 250 de mili-
oane euro, din care împrumutul 
de la BDCE va finanța până la 
70% din costurile totale eligibile 
ale Proiectului. Restul sumei 
va fi completată din bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regi-
onale și Administrației Publice, 
prin Agenția Națională pen-
tru Locuințe și surse proprii 
ANL – 37,5 milioane euro, și din 
bugetele locale – 37,5 milioane 
euro”, se spune într-un comuni-
cat al Guvernului. Proiectul va fi 
implementat în perioada 2016-
2020. Beneficiarii proiectului 
vor fi persoanele/familiile tinere 
cu vârsta până în 35 de ani la 
data depunerii cererii pentru 
locuințe și vor fi selectați de 
comisiile sociale ale consiliilor 
locale din județe, conform sur-
sei citate. Împrumutul BDCE 
are o perioadă de rambursare 
de 20 de ani, cu o perioadă de 
grație de maximum 5 ani, și va 
fi acordat în condiții avanta-
joase de piață pentru România.

Aproximativ 414.000 de turiști 
străini au fost în România în 
primul trimestru al anului, iar 
cheltuielile acestora s-au ridi-
cat la 1111,4 milioane lei, arată 
datele raportate de Institutul 
Național de Statistică (INS).

Principalul motiv al sejuru-
lui petrecut de turiștii străini 
(nerezidenți) în România l-a 
reprezentat afacerile, partici-
parea la congrese, conferințe, 
cursuri, târguri și expoziții 
(63,3% din numărul total de 
turiști nerezidenți), cheltu-
ielile acestora reprezentând 
64,0% din total, informează 
Mediafax.

Cel de-al doilea motiv al 
sejurului petrecut de nerezi-
denți în România l-a reprezentat 
călătoriile în scop particular 
pentru 36,7% din numărul 
total de turiști nerezidenți, 
dintre acestea evidențiindu-se 
călătoriile pentru vacanțe pen-
tru 61,7%. Călătoriile în scop 

particular includ călătoriile 
pentru vacanțe, cumpără-
turi, evenimente culturale și 
sportive, vizitarea prietenilor 
și rudelor, tratament medical, 
religie, tranzit și alte activități.

Din totalul cheltuielilor 
pentru afaceri, ponderea cea 
mai mare o reprezintă chel-
tuielile pentru cazare (54,5%), 
fiind preferată cazarea cu mic 

dejun inclus (93,7%). Cheltu-
ielile turiștilor nerezidenți în 
restaurante și baruri au fost de 
16,5%, iar cele pentru cumpă-
rături au reprezentat 12,8%.

Din totalul cheltuielilor 
pentru cumpărături, 37,6% au 
reprezentat cheltuielile pentru 
cumpărarea alimentelor și bău-
turilor, urmate de cheltuieli 
pentru cumpărarea de cadouri 

și suveniruri 32,7%. Cheltuielile 
pentru închirierea de autotu-
risme au avut o pondere de 
64,1% din totalul cheltuielilor 
pentru transport, iar cheltu-
ielile pentru bilete de intrare 
în muzee, obiective turistice, 
grădini zoologice/botanice au 
reprezentat 40,5% din totalul 
cheltuielilor pentru recreere.

Din totalul nerezidenților 
sosiți în România, 48,3% și-au 
organizat sejurul prin agen-
ții de turism, iar 29,0% și-au 
organizat singuri sejurul.

Principalul mijloc de 
transport utilizat de turiș-
tii nerezidenți pentru a sosi 
în România a fost avionul 
(78,3% din numărul total de 
turiști). Autoturismele proprii 
au reprezentat 13,1%, urmate 
de autocare și autobuze cu 7,9%, 
alte mijloace (tren, ambar-
cațiuni fluviale, autoturisme 
închiriate, motociclete etc.) 
0,7%, conform sursei citate.

ECONOMIE

Turiștii străini au cheltuit 1111,4 milioane 
lei în România, în primul trimestru

România a inaugurat la Paris, în fața Primăriei, un stand spe-
cial destinat promovării simbolurilor sale tradiționale, inițiativa 
fiind inclusă în cadrul manifestărilor „Piața Europei”, care se 
derulează în perioada 20 iunie–10 iulie, cu ocazia Campiona-
tului European de Fotbal din Franța, anunță într-un comunicat 
de presă, Autoritatea Națională pentru Turism (ANT), preluat 
de AGERPRES.

„Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) susține echipa 
de fotbal a României, iar în contextul Campionatului European 
de Fotbal — UEFA Euro 2016 promovează România la mani-
festarea culturală „Piața Europei”, organizată în fața Primăriei 
Parisului. Astfel, în perioada 20 iunie — 10 iulie 2016, Româ-
nia își va promova oferta turistică în rândul unui public larg, cu 
atât mai mult cu cât vizibilitatea țării noastre va fi sporită de 
prezența naționalei României în aceeași grupă cu echipa Fran-
ței. Este de reținut, totodată, că organizatorii estimează trei 
milioane de vizitatori la Paris pe durata Euro 2016”, notează 
sursa citată. În „Piața Europei” sunt amplasate pavilioane nați-
onale, precum și o zonă „Agora” sub forma unei cupole cu 
diametrul de 17 metri. Fiecare țară are repartizată o suprafață 
de 39 mp, loc în care va putea monta câte un container expozi-
țional personalizat.

Pavilioanele sau standurile naționale sunt amplasate în 
proximitatea zonei „Agora”, unde urmează să fie organizate 
diverse activități destinate publicului larg și fiecare țară este 
invitată să anime zona, timp de o zi, prin concerte, proiecții, 
demonstrații culinare etc. În această zonă, România va săr-
bători Ziua Iei, în data de 24 iunie 2016, prin organizarea unui 
spectacol. Conceptul care stă la baza organizării spațiului des-
tinat României are o poveste legată de simbolurile tradiționale 
regăsite în costumul popular românesc din diferite zone ale 
țării, mai spune sursa citată.

La standul României, vizitatorii vor putea descoperi o serie 
de obiecte de design ce creează o punte între meșteșugarii 
vechi din România și noua generație de designeri.

România promovează 
simbolurile sale tradiționale 
în „Piața Europei” din Paris

Foto: cpp.edu
Foto: adevarulfinanciar.ro

Foto: magazinsalajean.ro

România va construi ANL-uri 
de 175 de milioane de euro
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Las compras del país al exte-
rior aumentaron un 9,8% en el 
cuarto mes de 2016. Las impor-
taciones rumanas totalizaron en 
abril de este año 5.540 millo-
nes de euros, de acuerdo con 
los datos ofrecidos por el Insti-
tuto Nacional Estadístico de 
Rumanía (INS, por sus siglas 
en inglés), recogidos por el 
portal Romania Insider. Las 
exportaciones aumentaron en 
el mismo período un 6,9% inte-
ranual hasta los 4.703 millones 
de euros, generando por tanto 
un déficit comercial de casi 837 
millones de euros, un 29% supe-
rior al registrado en el cuarto 
mes del curso pasado.

Por lo que respecta al acumu-
lado en el primer cuatrimestre 
del año, las compras a países 
foráneos alcanzaron los 21.352 
millones de euros, cantidad 
equivalente a un crecimiento 
del 7,8% en comparación con 
el dato registrado en el mismo 
intervalo del ejercicio anterior. 
Las ventas al exterior crecieron 
por su parte un 4,4%, situán-
dose en los 18.565 millones de 
euros. En consecuencia el saldo 
neto de la balanza comercial 
fue de -2.787 millones de euros, 

un 38% mayor que el anotado 
entre enero y abril de 2015.

La categoría de maquinaria y 
equipos de transporte acaparó 
la mayor parte de la actividad 
en los primeros cuatro meses 
del presente ejercicio, ya que 
representó el 48% del conjunto 
de las exportaciones y el 37,6% 
de las importaciones. La UE 
fue el principal socio comer-
cial de Rumanía, al acaparar el 

76,1% de sus ventas y el 78,4% 
de sus compras. Las importa-
ciones del país de Europa del 
Este se aceleraron después 
de que el Gobierno decidi-
era, en junio de 2015, reducir 
el tipo del IVA a alimentos y 
bebidas, impulsando así el con-
sumo interno. El Parlamento 
rumano aprobó recientemente, 
con 293 votos a favor y ninguno 
en contra, una nueva ley que 

obliga a los supermercados e 
hipermercados que se encu-
entren establecidos en el país 
a vender más producto nacio-
nal que foráneo, según informa 
ABC News. De esta forma, al 
menos el 51% de la carne, fruta, 
huevos y vegetales que comer-
cialicen deben ser de origen 
rumano. Esta nueva medida 
afecta a todos los establecimi-
entos que facturen al año más 
de dos millones de euros y tiene 
como objetivo principal ayu-
dar a agricultores y ganadores 
locales. No obstante, el texto 
ha recibido las críticas de la 
Asociación de Grandes Distri-
buidores, que dice que “socavará 
el comercio moderno” y privará 
a los consumidores de la opción 
de elegir. Las empresas que no 
acaten la norma podrían reci-
bir multas de entre 100.000 
y 150.000 leus (entre 22.000 
y 33.500 euros) e incluso ser 
sancionadas con el cierre si 
repiten los incumplimientos.

España exportó a Rumanía 
el pasado año mercancías por 
valor de 1.831 millones de 
euros, un 12,8% más que en 
2014, según datos de la Agen-
cia Tributaria.

Fuerte repunte de las importaciones en Rumanía en abril. 
Las exportaciones aumentaron en el mismo período

Foto: cursdeguvernare.ro

Caroli Foods Group factura 
90 millones de euros en 2015

La compañía, uno de los mayores productores de carne proce-
sada del país, anunció unos beneficios netos de 14 millones de 
leus (más de tres millones de euros) para el ejercicio de 2015, 
cifra que representa un descenso cercano al 20%, según los 
datos facilitados por el Registro Mercantil rumano, informó la 
página web www.icex.es.

Durante el pasado año, las ventas de la compañía crecieron 
un 15%, hasta alcanzar unos 400 millones de leus (90 millones 
de euros), según recoge la edición del 27 de mayo de “Ziarul 
Financiar”, del principal diario de negocios rumano.

Caroli factura un 5% de sus ventas en el extranjero, especi-
almente en Italia y España, donde hay grandes comunidades 
de ciudadanos rumanos. El grupo, con una facturación con-
solidada de 90 millones de euros, incluye Caroli Foods Group, 
Caroli Brands, Caroli Management Services y Tabco –Cam-
pofrío-. Asimismo, la enseña ha incorporado recientemente 
una división de distribución, FoodLine Logistics.

La empresa fue fundada en 1994 en Rumanía y es propieta-
ria de una fábrica en la ciudad de Pitesti. Caroli también posee 
una planta en Tulcea, cuya actividad fue paralizada en 2011.

Foto: www.retail-fmcg.ro

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.
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El Instituto Cultural Rumano presenta, junto al 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

“González Martí” de Valencia, la exposición de 
cerámica “Cristina Bolborea. Lugares donde 
estaré”. La muestra reúne un total de más de 
100 piezas de cerámica esmaltada, gres y porce-
lana, organizadas en varias series de evocadores 
títulos: “Las alfombras de los maestros”, “Lagoa 
de Albufeira”, “El ojo de la tormenta”, “Siena”, 

“Descanso”, informó la página web del Insti-
tuto Cultural Rumano.

La exposición será inaugurada martes, el 
21 de junio, a las 18.00 horas, y estará abierta 
hasta el 18 de septiembre de 2016. Las obras de 
la ceramista rumana se expondrán a lo largo 
de la colección permanente del museo para 
establecer de esta manera un diálogo con el 
patrimonio del museo valenciano.

Cristina Bolborea, profesora de la Universidad 
Nacional de Arte de Bucarest en la especialidad 
de cerámica, posee una larga trayectoria como 
artista, después de formarse en el Instituto 
de Arte Plasticos “N. Grigorescu” y de recibir 
su doctorado en Artes Visuales en la Univer-
sidad Nacional de Bucarest. Tras numerosas 
exposiciones en Rumanía, recibió los siguien-
tes premios: Premio de la Unión de Artistas 
Plásticos de Rumanía por su actividad en el 
año 2014, la Mención de honor en Cluj Inter-
national Ceramics Biennale, Premio del Salón 
Nacional de Cerámica “Costel Badea” (Con-
stanța, 2011).

A lo largo del año pasado, la ceramista pre-
sentó sus obras en varios museos de Portugal: 
Museu Nacional do Azulejo (Lisboa), Museu 
Machado de Castro (Coimbra), Museu Grão 
Vasco, Museu Almeida Moreira y Casa da 
Ribeira (Viseu). A finales de 2015, Cristina 
Bolborea fue invitada a presentar sus obras en 
la Bienal Internacional de Cerámica de Aveiro, 
Portugal. En las piezas seleccionadas para esta 

exposición, Cristina Bolborea destaca por un 
lenguaje plástico de gran sensualidad, evocador 
de riquezas orientales. Riquezas que sugieren 
hallazgos de oscuros y escondidos rincones 
de un mercado persa, sin recuerdo de cuando 
fueron olvidadas y, por tanto, de aire atemporal. 
En ellas, el material cerámico, sea gres, terra-
cota o porcelana, huye de rigideces y se adapta 
a superficies de madera o metal simulando ser 
añejas sedas, laboriosos tapices y alfombras 
o elementos de marroquinería en cuero, que 
rezuman valores de manifiesta perfección téc-
nica y refinado gusto. Sus estudiados relieves 
y texturas, reforzados con el sutil uso de engo-
bes y óxidos metálicos, dotan a las obras de 
una gran expresividad. (Jaume Coll Conesa, 
Director del Museo Nacional de Cerámica y 

Artes Suntuarias “González Martí”, Valencia).

Cristina Bolborea. Lugares donde estaré
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntu-
arias “González Martí”, Valencia

Carrer del Poeta Querol, 2, Valencia
Inauguración: 21 de junio a las 18.00 horas

Fechas de la exposición: 17 de 
junio – 18 de septiembre de 2016
Horario de visita: de martes a sábado de 10:00 
a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h, domingo y fes-
tivos de 10:00 a 14:00 h.

Detalles sobre tarifas y condiciones de 
visita: www.mecd.gob.es/mnceramica/visi-
ta-museo.html.
Fotos: icr.ro

Lugares donde estaré – exposición de 
cerámica de Cristina Bolborea en Valencia

ESPAÑOL

Las cinco principales 
cadenas de farmacias 
rumanas cierran 2015 
con ventas de 1.000 
millones de euros
El farmacéutico es el único sector en 
Rumanía donde las cinco principales 
cadenas aun pertenecen a empresarios 
nacionales.

Según recoge “Ziarul Financiar”, el prin-
cipal diario de negocios de Rumanía, en 
su informe anual “Cei mai mari jucatori 
din economie 2016” (“Principales agentes 
económicos”), las cinco principales cadenas 
de farmacias que operan en el país -Catena, 
Sensiblu, Dona, Help Net y Ropharma- 
lograron unos ingresos totales superiores a 
1.000 millones de euros durante el pasado 
año, se explica en la página www.icex.es.

Catena, líder del mercado, es la única 
que no ha publicado sus resultados finan-
cieros en 2015, pero se estima que su 
facturación rondará los 1.500 millones 
de leus (unos 335 millones de euros). La 
compañía pertenece al Grupo Fildas, pro-
piedad del empresario Anca Vlad y cerró el 
pasado ejercicio con una red de más de 550 
establecimientos.

La segunda cadena de farmacias, Sensi-
blu, perteneciente del grupo A&D Pharma 
Group, tiene más de 400 puntos de venta y 
ha conseguido superar los 1.200 millones de 
leus (cerca de 270 millones de euros) de fac-
turación el pasado ejercicio, prácticamente 
la misma cifra que el curso de 2014, mien-
tras que el beneficio ascendió a 31 millones 
de leus (casi siete millones de euros), según 
el Ministerio de Finanzas. Este resultado 
solo incluye las farmacias Sensiblu, pero los 
dueños de la cadena decidieron entrar en 
el mercado de las farmacias de bajo coste 
abriendo una nueva línea de locales bajo 

la marca Punkt. Para consolidar su posición, 
Sensiblu ha hecho una oferta para comprar 
78 farmacias Reteta, del Grupo Polisano, por 
20 millones de euros.

En el puesto número tres se encuentra 
Dona, propiedad del empresario Eugen Ban-
ciu, que terminó 2015 con una facturación de 
889 millones de leus (200 millones de euros), 
desde los 787 millones del año anterior. Para 
2016, prevé un crecimiento del 24%, con el 
objetivo de alcanzar la cifra de 1.100 millones 
de leus (unos 245 millones de euros). Help 
Net ocupa la cuarta posición en el ranking. 
La empresa, controlada por el empresario 
Ovidiu Buluc, consiguió en 2015 una cifra 
de negocio de 470 millones de leus (alrede-
dor de 105 millones de euros). Por último, la 
quinta cadena de farmacias, Ropharma, fac-
turó en torno a 439 millones de leus (un 
poco menos de 100 millones de euros).

Foto: www.farmacieromania.ro
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TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Reducere de 1€ la primul transfer realizat, numai pentru noii 
clienți !  Ofertă valabilă până la 30 Iunie.

Cod Promoţie: RIAHUELVA

Organizația neguvernamentală 
„Medici fără Frontiere” (MSF) 
a anunțat că nu va mai accepta 
fonduri de la Uniunea Euro-
peană și nici de la statele sale 
membre în semn de protest față 
de politica lor privind migra-
ția, informează AGERPRES.

„Această decizie intră imediat 
în vigoare și va fi aplicată tutu-
ror proiectelor MSF din întreaga 
lume”, au indicat reprezentanți 
ai organizației într-o conferință 
de presă la Bruxelles. MSF a 
denunțat acordul încheiat în 
luna martie între UE și Ankara, 
care prevede trimiterea tuturor 

noilor migranți care sosesc pe 
coasta greacă din Turcia spre 
aceasta din urmă, inclusiv a 
solicitanților de azil.

Combinat cu închiderea 
rutei de migrație balcanice, 
acest acord controversat a avut 
efectul de a duce la o scădere 
considerabilă a numărului de 
sosiri în insulele grecești de la 
sfârșitul lunii martie, dar, de 
asemenea, a atras multe cri-
tici din partea susținătorilor 
drepturilor omului și dreptu-
lui la azil. „Pe insulele grecești, 
peste 8.000 de persoane, inclu-
siv sute de minori neînsoțiți, 

rămân blocați ca rezultat direct 
al acordului, trăind în condiții 
îngrozitoare, în tabere supraa-
glomerate, uneori, luni de zile”, 
subliniază MSF.

„De luni de zile, MSF a 
denunțat răspunsul rușinos al 
Europei care se concentrează 
mai mult pe descurajare decât 
pe ajutorul și protecția persoa-
nele care au nevoie”, a declarat 
Jérôme Oberreit, secretarul 
general al MSF. În opinia sa, 
acordul UE-Turcia merge cu 
un pas mai departe și pune în 
pericol conceptul de refugiat 
și protecția pe care acesta îl 

implică, conform sursei citate. 
MSF deplânge, de asemenea, 
intenția UE de a „impune o 
reducere a ajutorului pentru 
comerț și dezvoltare țărilor afri-
cane care nu stopează migrația 
spre Europa sau care nu faci-
litează întoarcerea forțată” a 
migranților ilegali. Activitățile 
MSF sunt finanțate în propor-
ție de 92% din donații private, 
a indicat organizația. În 2015, 
fondurile venite de la instituțiile 
UE au reprezentat 19 milioane 
de euro, iar cele din partea sta-
telor membre — 37 de milioane 
de euro, potrivit MSF.

Guvernul austriac a anunțat 
că vrea să ajute Ungaria să își 
securizeze frontiera cu Serbia, 
deja extrem de supravegheată 
și echipată cu un gard de sârmă 
ghimpată, însă pe care imigran-
ții încearcă în continuare să o 
treacă pentru a cere azil în Uni-
unea Europeană, informează 
AGERPRES.

Închiderea frontierei sâr-
bo-ungare printr-un gard de 
sârmă ghimpată, în septem-
brie 2015, atunci când mii de 
imigranți urmau „ruta balca-
nică”, a atras reacții virulente 
împotriva Budapestei dinspre 
partenerii săi europeni. Guver-
nul austriac a fost, de asemenea, 
extrem de critic față de această 
măsură a executivului condus 
de Viktor Orban.

Miniștrii Apărării și de 
Interne austrieci s-au întâlnit 
recent cu omologii lor ungari 
în Austria și au anunțat crearea 

unui grup de lucru „pentru a 
organiza securizarea comună 
a frontierei externe (a UE)” în 
Ungaria, potrivit lui Hans Peter 
Doskozil, ministrul austriac al 
Apărării. Presa austriacă a scris 
că soldați austrieci ar putea fi 
trimiși, în acest cadru, pen-
tru a întări această frontieră. 

Felul în care Ungaria ges-
tionează situația imigranților 
la respectiva frontieră a fost 
denunțat în această săptămână 

de mai multe organizații, prin-
tre care și Înaltul Comisariat al 
ONU pentru refugiați (UNHCR).

Conform UNHCR, 15 soli-
citanți de azil sunt admiși în 
fiecare zi de către autoritățile 
ungare în „zonele de tranzit” 
de acces în țară, „lăsând în 
suferință, zi și noapte, alte 
câteva sute fără nicio asis-
tență la frontiera UE”. O altă 
parte a imigranților care ajung 
la frontiera ungară încearcă 

să treacă în mod clandestin 
pentru a scăpa de autoritățile 
ungare. Toți își continuă apoi 
drumul spre Austria sau Ger-
mania pentru a cere azil, mai 
spune sursa citată.

Conform Vienei, numă-
rul imigranților care ajung 
în prezent în Austria prin 
Ungaria este în medie de 150 
pe zi. Austria, care a suspendat 
expulzările spre Ungaria după o 
decizie a justiției în septembrie 
2015 care acuza „condițiile inu-
mane” din această țară, vrea să 
revină asupra acestei practici.

Coaliția dintre conserva-
tori și social-democrați aflată 
la putere la Viena estimează că 
mii de solicitanți de azil pre-
zenți pe teritoriul austriac 
sunt susceptibili a fi trimiși 
în Ungaria. În ciuda reticen-
țelor Budapestei, au început 
negocierile între cele două țări 
asupra acestei chestiuni.

Organizația „Medici fără Frontiere” 
refuză fondurile UE în semn de protest

Președintele rus, Vladimir Putin, a reproșat recent statelor occi-
dentale că au sprijinit ceea ce a numit „lovitura de stat” din 
Ucraina, în anul 2014, pe care a prezentat-o drept cauza vărsă-
rii de sânge ce a urmat în această țară, dar a subliniat că el nu 
dorește un nou Război Rece cu Occidentul și nu îi place să se 
gândească la faptul că am aluneca înspre o astfel de confrun-
tare, informează AGERPRES. „De ce să sprijini o lovitură de stat 
în Ucraina? Normal ar fi fost ca opoziția, aflată în prezent la 
conducere, să fi venit la putere prin mijloace democratice”, a 
indicat Putin în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri 
în cadrul Forumului economic internațional, desfășurat la San-
kt-Petersburg. Liderul de la Kremlin a apreciat în continuare 
că modul în care s-a produs schimbarea de putere în Ucraina, 
la începutul anului 2014, — când fostul președinte ucrainean, 
Viktor Ianukovici, a fost nevoit să fugă în Rusia — a înfricoșat 
populația rusofonă din Crimeea și estul Ucrainei și a condus la 
vărsarea de sânge care a urmat. Deși aceste evoluții au tensio-
nat relațiile Moscovei cu Occidentul, Putin a susținut că Rusia 
nu vrea un nou Război Rece. „Sunt sigur că nimeni nu dorește 
așa ceva. Noi cu siguranță nu dorim”, a punctat liderul rus, con-
form sursei citate. Însă Putin a criticat din nou expansiunea 
NATO, avertizând că vor exista consecințe, dacă Alianța va con-
tinua ceea ce el a numit politica unilaterală împotriva Rusiei. 
Dacă ambele părți își vor coordona apărarea, nu va fi un nou 
Război Rece, a conchis liderul de la Kremlin.

Parlamentul israelian a adoptat o nouă lege antiteroristă, 
despre care guvernul de dreapta al premierului Benjamin 
Netanyahu susține că întărește lupta împotriva terorismului, 
deși criticii o consideră „antidemocratică”, informează AGER-
PRES. Printre alte măsuri, un „terorist” condamnat la închisoare 
pe viață nu mai poate obține reducerea sentinței în primii 15 
ani. De asemenea, pentru prima dată săparea unui tunel este 
considerată o infracțiune. Legea privind Combaterea Teroris-
mului — inițiată de partidul de extremă-dreapta Casa Evreiască 

— a fost adoptată cu 57 de voturi pentru și 16 împotrivă, se pre-
cizează într-un comunicat al Knesset-ului, parlamentul israelian 
cu 120 de locuri. Restul de parlamentari fie s-au abținut, fie au 
lipsit de la vot. Legea prevede pedepse mai aspre pentru „tero-
riști” — inclusiv sentințe mai lungi cu închisoarea — și acordă 
libertăți extinse membrilor forțelor de aplicare a legii pentru 
combaterea terorismului. Totodată, ea înlocuiește o serie de 
legi mai vechi, clauze în vechile legi și reglementări de urgență. 
Parlamentarii din opoziție au criticat legea, susținând că este 
antidemocratică și încalcă drepturile omului, mai spune sursa 
citată. „Ar trebui să eliminăm motivația terorismului și ceea ce 
alimentează motivația pentru terorism, iar aceea este ocupația”, 
a declarat Zehava Galon din partidul de stânga Meretz.

Putin asigură că nu dorește 
un nou Război Rece

Parlamentul israelian a adoptat 
o nouă lege antiteroristă

Foto: radiocluj.ro

Austria vrea să ajute Ungaria să își 
protejeze frontierele în criza imigranților
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Cu 52 de zile înaintea JO de la Rio, Comitetul Internaţional 
Olimpic (CIO) a prezentat medaliile ce vor fi acordate în cadrul 
marelui eveniment. La Olimpiada din acest an, au obţinut deja 
calificarea 101 de sportivi români, care acum pot vedea pentru 
prima oară aspectul preţioaselor medalii, conform ProSport.

Partea frontală a medaliilor este inscripţionată cu logoul 
„Rio 2016”, înconjurat de frunzele de dafin ce reprezintă simbo-
lul victoriei în Grecia Antică. Fiecare medalie, fie că este de aur, 
argint sau bronz, are o greutate de 500 de grame.

Pe partea din spate a medaliilor este desenată Nike, zeiţa 
greacă a victoriei, iar în spatele acesteia se poate vedea sta-
dionul Panathinaiko, dar și Acropole, „stânca sacră” a Atenei. 

„Medaliile au fost făcute în onoarea forţelor naturii și a forţelor 
eroilor olimpici”, a declarat Thomas Bach, președintele CIO.

Organizatorii de la Rio au prezentat și medaliile pe care le 
vor primii sportivii paralimpici. Acestea au caractere speciale la 
ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice, mai spune sursa citată.

Ministrul Tineretului și Spor-
tului, Elisabeta Lipă, a felicitat 
delegația României care a parti-
cipat la Campionatele mondiale 
de gimnastică aerobică de la 
Incheon (Coreea de Sud), infor-
mează AGERPRES.

„Oana Constantin a cucerit 
medalia de aur în proba indivi-
duală, iar delegația României 
s-a clasat pe locul trei în clasa-
mentul general, cu trei medalii, 
câte una din fiecare culoare. 
Felicitări tuturor sportivilor, 
felicitări antrenoarei Maria 
Fumea!”, spune ministrul Lipă.

România a încheiat Campio-
natele mondiale de gimnastică 
aerobică obținând o nouă 
medalie, de bronz, în proba 
de grup (Gabriel Bocser, Bianca 

Gorgovan, Lucian Săvulescu, 
Lavinia Panaete, Dacian Barna), 
după China și Italia.

Cu acest trofeu, delegația 
României a încheiat competiția 
supremă a acestei discipline pe 
un excepțional loc 3 pe națiuni, 
cu o medalie de aur, cucerită 
de constănțeanca Oana Corina 

Constantin, una de argint, în 
proba pe echipe, și una de bronz, 
la grup. De asemenea, sporti-
vii români prezenți la Incheon 
au ocupat locul 4 în finala la 
trio (Lucian Săvulescu, Lavinia 
Panaete, Dacian Barna), locul 
5 la dance aerobic (Anca Surdu, 
Mădălina Cioveie, Andreea 

Bogati, Alexandra Oprea, 
Andreea Darie, Laura Cristache, 
Denisa Ganea, Bianca Becze), 
precum și, duminică, locul 6 
la perechi (Lavinia Panaete, 
Dacian Barna), conform sur-
sei citate. În clasamentul final 
pe națiuni, pe primul loc s-a 
situat China, cu 6 medalii (2 de 
aur, 3 de argint și 1 de bronz), 
urmată de țara gazdă, Coreea 
de Sud cu 3 (2-0-1), treapta a 
treia a podiumului fiind ocu-
pată de România cu 3 (1-1-1). 
Iată ierarhia pe medalii în con-
tinuare: 4. Italia 2 (1 — 1 — 0) 
și Japonia 2 (1 — 1 — 0), 6. 
Franța 2 (1 — 0 — 1), 7. Unga-
ria 2 (0 — 2 — 0), 8. Rusia 2 
(0 — 0 — 2), 9. Mexic 1 (0 — 0 

— 1) și Mongolia 1 (0 — 0 — 1).

Anghel Iordănescu, selecțione-
rul României, a declarat după 
eșecul cu Albania, că naționala 
s-a autodepășit prin califica-
rea la Campionatul European 
din Franța, competiție pe care 
România o părăsește după faza 
grupelor, dar tehnicianul nu 
își reproșează nimic pentru 
înfrângerea istorică cu Alba-
nia, informează Mediafax.

Imediat după meci, selec-
ționerul Anghel Iordănescu a 
avut un discurs greu de înțeles, 
în care a vorbit despre imensele 
progrese făcute de Albania în 
fotbalul mondial și de faptul că 
România s-a autodepășit prin 
calificarea în grupele Euro 2016. 

„Nu ne reproșăm nimic”, spune 
Iordănescu, înainte să preci-
zeze că singurul lucru care l-a 
nemulțumit a fost rezultatul.

„Chiar nu ne reproșăm nimic! 
Regretăm rezultatul, normal... 
O înfrângere este o înfrângere, 
venită în fața Albaniei, care are 
21 de jucători care activează 
în străinătate. Au fost foarte 
multe momente în care echipa 
noastră a controlat jocul. Ne 
reproșăm că am primit din nou 
un gol parabil, venit într-un 
moment în care jocul nu era 
în favoarea noastră. Am făcut 
o greșeală în flancul stâng, iar 
golul a căzut în minutul 44... 
În repriza a doua, am încercat 

să revenim în joc și am împins 
mult jocul în jumătatea adversă. 
Dacă e să ne reproșăm ceva, 
e că nu am marcat. Nu pot să 
fiu supărat pe jucătorii noștri. 
Trebuie să luăm lucrurile așa 
cum sunt! Nu ne cade bine, 
în niciun caz, o înfrângere în 

fața Albaniei, dar nu priviți 
echipa asta ca pe vremea lui 
Gicu Dobrin sau a lui Florea 
Dumitrache. Sunt jucători care 
evoluează în competiții puter-
nice și, realist, pentru noi a fost 
o performanță că am ajuns aici.

Am mai explicat situația 
lui Lucică Sânmărtean: este 
la o vârstă, are 36 de ani, la 
care e mai greu să înceapă 
meciurile titular. Nu mai 
este la prima tinerețe. Ne-a 
lipsit concretizarea, finalizarea. 
Dacă aveam feeling la finali-
zare, poate puteam să marcăm”, 
a declarat Anghel Iordănescu 
imediat după meci, mai spune 
sursa citată.

SPORT

Mai mulți luptători români vor 
participa la Londra într-o nouă 
gală Respect World Series, la 
începutul lunii viitoare, infor-
mează AGERPRES.

A doua gală de K1 Respect 
World Series se va desfășura 
pe 2 iulie în Londra, iar printre 
luptătorii români care vor intra 
în ring se numără Andrei Stoica, 
Bogdan Stoica, Benjamin Ade-
gbuyi sau Sebastian Ciobanu.

Unul dintre cele mai aștep-
tate meciuri este cel dintre 
Andrei Stoica și Chris Cooper.

Andrei Stoica s-a arătat opti-
mist: „Mă pregătesc în fiecare 
zi, am revenit la forma potrivită 

pentru meci. Știu că nu am 
un adversar ușor, însă acest 
lucru mă motivează și mai 
mult. Dezideratul nostru este 
să-i facem mândri pe români, 
indiferent unde luptăm. Mă 
bucur că ajungem la Londra. 
Îi așteptăm atât pe românii 
care locuiesc în Regat, cât și 
pe britanici să ne fie alături. 
Promitem o seară de neuitat 
pe 2 iulie”.

Organizatorii promit un 
spectacol complet. „A doua gală 
pe care o organizez va avea loc 
într-o arenă de 5 stele și adu-
cem în fața publicului cei mai 
titrați luptători din România și 

din Europa. Mă bucur enorm 
când observ interes crescut 
din partea publicului pentru 
această gală. Suntem la început 
de drum și suntem încrezători 
că vom deveni una dintre cele 
mai importante promoții din 
lume”, a precizat Alin Pana-
ite, președinte Respect World 
Series, conform sursei citate.

Managerii noului circuit 
spun că fac preselecții pentru 
a aduna cei mai buni luptători 
din România, iar interesul tine-
rilor este unul crescut pentru 
sporturile de contact. „În sala 
unde se antrenează vedetele K1 
din România, vin săptămânal 

tineri care își doresc să fie pre-
cum frații Stoica sau Benjamin 
Adegbuyi sau alți eroi. Avem 
încredere că acest sport are 
un viitor sigur”, a afirmat Alin 
Panaite. Evenimentul se va des-
fășura în Copper Box Arena, 
în Stratford, de la ora 18,00 
ora locală. Vor intra în ring 
Andrei Stoica, Bogdan Stoica, 
Benjamin Adegbuyi, Sebastian 
Ciobanu, Arnold Oborotov, 
Daniel Sam, Marian Rusu, Cla-
udiu Bădoi, Ciprian Schiopu, 
Mirel Iacob și mulți alții.

Prima gală Respect World 
Series a avut loc pe 19 martie 
la Madrid.

Federaţia internaţională de atletism (IAAF) a menţinut suspen-
darea Federaţiei ruse de atletism (ARAF), ceea ce i-ar putea 
costa pe atleţii ruși participarea la Jocurile Olimpice de la Rio, 
a anunţat secretarul general al ARAF, Mihail Butov, informează 
Agerpres. „Pot să confirm, suspendarea este menţinută”, a 
declarat el, refuzând alte comentarii, în timp ce Consiliul IAAF 
s-a reunit la Viena pentru a decide ridicarea sau nu a interdic-
ţiei de participare a atleţilor ruși, acuzaţi că au beneficiat de 
un sistem de dopaj organizat, la competiţiile internaţionale. 
Atleţii ruși nu vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio după 
menţinerea suspendării Federaţiei ruse de atletism (ARAF) de 
către Federaţia internaţională de atletism (IAAF), a anunţat 
Ministerul rus al Sporturilor.

„Rezultatul votului membrilor consiliului IAAF a creat o situ-
aţie fără precedent: atleţii ruși nu vor putea să participe la cea 
de-a XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice 2016 de la Rio”, a indicat 
ministerul într-un comunicat, declarându-se „foarte dezamă-
git” de această decizie a IAAF. Ministrul rus al Sporturilor, Vitali 
Mutko, a asigurat că Rusia „va reacţiona” la această decizie, 

„așteptată”, din partea Federaţiei internaţionale de atletism de 
a menţine suspendarea atleţilor ruși, mai spune sursa citată.

În același timp, campioana olimpică la săritura cu pră-
jina, Elena Isinbaeva, a anunţat că se va adresa justiţiei: „Este 
o încălcare a drepturilor omului. Nu pot să tac, voi lua măsuri. 
Mă voi adresa unei curţi a drepturilor omului”, a afirmat 
Isinbaeva, fără să precizeze cărui tribunal se va adresa.

Kickboxing: Luptătorii români vor participa la 
Londra într-o nouă gală Respect World Series

Ministrul Elisabeta Lipă felicită echipa 
României de gimnastică aerobică

Anghel Iordănescu își încheie contractul 
cu Federaţia Română de Fotbal

Foto: romgym.ro

Foto: reteauadestiri.ro

Foto: prosport.ro

Foto: prosport.ro

Au fost prezentate 
medaliile olimpice de la Rio

Atleţii ruși nu vor merge la 
JO de la Rio, după ce IAAF a 
menţinut suspendarea lor
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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

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

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

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

MUNCĂ

Oferte

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, 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: 
651858134.

Cereri

Doamnă cu aspect plăcut, serioasă și muncitoare 
caută de muncă în servicii domestice cu ora sau 
permanent de luni până vineri, (referințe bune). 
Tel: 642958324 – Maria.

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

MATRIMONIALE

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă fără copii 
pentru prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt 
prieten cu alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, 
încredere, seriozitate, armonie, înțelegere, respect 
și recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită. Tel: 
697726258.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 

ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 – Ion.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid, 
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani. Tel: 
642694342.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră și simpatică, 
ți-e dor să iubești și să fii iubită, caută-mă la 
telefon 642758257. Eu am 56 de ani și sunt divorțat.

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

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642 320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

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.

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

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.

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

Se traspasa finca–restaurante rumano con opción 

a compra en condiciones muy ventajosas. Tel: 
642667795.

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.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Mai 
multe informații la tel: 642607784 (preț negociabil).

Vând casă în Mediaș, cartierul Baznei, curte mare 
și livadă cu pomi fructiferi. Preț 55.000€ mai multe 
informații la tel: 0040756223370 – Viorica.
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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)

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


