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“Adamesteanu: un dolor 
sólo mío”–reseña de 
Mercedes Monmany

„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți
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EXTERNE 15

Vladimir Putin nu i-a 
cerut lui Bashar al-Assad 
să se retragă de la putere

România și-a depus oficial candidatura de aderare la CERN în aprilie 2008. Acordul ce a conferit 
României statutul de candidat pentru aderare a intrat în vigoare la 12 noiembrie 2010. Comunitatea 
știinţifică românească de la CERN numără în prezent aproximativ o sută de reprezentanţi.

ESPAÑOL 16

Locul alocat României în Camera de Consiliu–CERN / HOME.CERN

România a devenit cel de-al 22-lea stat membru al 
Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară
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Aviatorii români au scris pagini 
de glorie în timpul celor două 
războaie mondiale, luptând și 
jertfindu-se pentru liberta-
tea pământului românesc, și 
reprezintă un exemplu demn 
de urmat, a declarat președin-
tele Klaus Iohannis în mesajul 
transmis miercuri, 20 iulie, cu 
ocazia Zilei Aviaţiei Române și 
a Zilei Forţelor Aeriene, con-
form AGERPRES.

„În fiecare an, la 20 iulie, 
odată cu praznicul Sfântului 
Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, 
avem bucuria de a-i sărbători pe 
cuceritorii spaţiului aerian, care 
dau dovadă necontenit de curaj 
și dăruire. Cinstim astăzi pe cei 
care au marcat istoria aeronau-
ticii, adevăratele genii creatoare 
românești, precum Traian Vuia, 
Aurel Vlaicu, Henri Coandă, 
dar și pe cei care au conti-
nuat aceste începuturi, prin 

munca și eforturile lor extra-
ordinare. Aviatorii români au 
scris pagini de glorie în timpul 
celor două războaie mondiale, 
luptând și jertfindu-se pentru 
libertatea pământului româ-
nesc, și reprezintă un exemplu 

demn de urmat pentru noi și 
pentru generaţiile viitoare”, 
spune șeful statului.

Potrivit acestuia, militarii 
români aviatori care parti-
cipă la acţiuni cu mare grad 
de risc, sub egida ONU, OSCE, 

NATO și a Uniunii Europene, 
se remarcă prin profesiona-
lism și dăruire, demonstrând 
că sunt parteneri de încredere, 
capabili să facă faţă oricărei 
situaţii, într-un mediu carac-
terizat de o dinamică fără 
precedent a provocărilor de 
securitate.

„Azi, în zi de sărbătoare, se 
cuvine să le aducem cele mai 
sincere mulţumiri, precum și 
recunoștinţa noastră și celor 
care, indiferent de momentul 
în care sunt chemaţi, răspund 
prezent — aviatorilor care par-
ticipă, alături de personalul de 
specialitate, la intervenţii de 
urgenţă și la misiuni aero-me-
dicale. Nu în ultimul rând, 
aducem mulţumirile noastre 
minunaţilor oameni care își 
desfășoară activitatea în cadrul 
aviaţiei civile de transport, avi-
aţiei sportive sau celei utilitare. 

Lumea în care trăim, marcată 
de fenomene complexe, ar fi 
de neconceput fără activitatea 
acestora”, precizează șeful sta-
tului. El susţine că seriozitatea 
absolută și responsabilitatea 
sunt piloni de bază ai activităţii 
aviatorilor. „Profesia pe care 
v-aţi ales-o înseamnă — pe lângă 
o imensă dragoste faţă de zbor 

— solicitare maximă, pregătire 
profesională continuă, multe 
restricţii și renunţări. Este pro-
fesia în care nu se poate greși 
și de aceea știm că seriozitatea 
absolută și responsabilitatea 
sunt piloni de bază ai activi-
tăţii dumneavoastră”, arată 
Iohannis.

Șeful statului transmite feli-
citări aviatorilor pentru felul 
în care, dintotdeauna, în orice 
împrejurare, au știut să-și înde-
plinească misiunile, conform 
sursei citate.

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

Iohannis, de Ziua Aviației Române și a Forțelor 
Aeriene: Aviatorii români–un exemplu demn de urmat

Foto: ligamilitarilor.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

K laus Iohannis l-a 
decorat marţi pe 
fostul tenismen Ilie 

Năstase cu Ordinul Naţional 
„Steaua României” în grad de 
Comandor, șeful statului carac-
terizându-l pe acesta drept un 

„fenomen” și un „sportiv de vis”, 
informează AGERPRES.

„Aţi fost născut, domnule 
Ilie Năstase, să oferiţi tuturor 
iubitorilor de sport mai mult 
decât performanţă, aţi fost un 
fenomen al naturii umane pe 

terenul de tenis. În sportul pe 
care l-aţi practicat cu atâta 
pasiune, devenind unul din-
tre cei mai importanţi jucători 
de tenis la nivel mondial, aţi 
oferit spectacolul total. Cele-
brele competiţii US Open și 
Roland Garros vă păstrează 
în clubul select al celor care 
le-au câștigat.

Pentru generaţia mea, aţi 
fost un sportiv de vis. Deși nu 
aveam la dispoziţie mijloacele 
media de astăzi, când juca Ilie, 

era sărbătoare: ne adunăm cu 
toţii în faţa unui televizor ori 
deschideam aparatele de radio 
pentru a admira și asculta spec-
tacolul pe care îl creaţi pe teren. 
Atunci, uitam cu desăvârșire 
de toate nedreptăţile acelor ani 
și mulţi visam să ajungem ca 
dumneavoastră.

Aţi fost cu siguranţă idolul 
unei generaţii”, a afirmat Iohan-
nis, la ceremonia de la Palatul 
Cotroceni, la care a participat și 
ministrul Sportului, Elisabeta 

Lipă, consilieri prezidenţiali, 
reprezentanţi ai Federaţiei 
Române de Tenis, soţia fos-
tului tenismen, Brigitte Sfăt.

El a subliniat că în ţară sau 
în străinătate lumea îl recu-
noaște pe Ilie Năstase ca un 
simbol al tenisului și al Româ-
niei. „Fără dumneavoastră, 
tenisul nu ar fi ceea ce este 
astăzi. Veţi rămâne pentru tot-
deauna un reper pentru sportul 
românesc și îmi doresc ca per-
formanţele dumneavoastră să 
constituie un imbold pentru 
tinerele generaţii de sportivi”, 
a spus șeful statului.

Potrivit acestuia, prin dis-
tincţia acordată, statul român 
îi recunoaște lui Ilie Năstase 
performanţele și contribuţia de 
necontestat la prestigiul inter-
naţional pe care l-a imprimat 
tenisului românesc. „Vă mul-
ţumesc, în numele României 
și al meu personal, pentru că 
aţi servit cu dedicaţie reputa-
ţia sportului românesc peste 
hotare”, i-a transmis Iohannis.

Având în vedere că fostul 
sportiv și-a sărbătorit marţi, 19 
iulie, ziua de naștere, Iohannis 
i-a urat „La mulţi ani”, multă 
sănătate și să rămână în conti-
nuare la fel de activ și să insufle 
determinare tinerilor sportivi.

La rândul său, Ilie Năstase 
a afirmat că este cea mai fru-
moasă zi din viaţa sa. „M-am 
născut în ţara asta și aici o să 
mor”, a mai spus fostul jucător 
de tenis profesionist, conform 
sursei citate.

Ilie Năstase–decorat de președinte; Iohannis: 
Ați fost un fenomen, un sportiv de vis

Foto: presidency.ro



4 |  Nr. 173 21 iulie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
PUBLICITATE



Nr. 173 21 iulie 2016  | 5www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano SĂNĂTATE

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

Teama de înţepăturile de ţânţari a 
crescut mai mult odată cu discuţiile 
privind transmiterea virusului Zika 
prin intermediul lor în multe regiuni 
ale lumii. Plantele, uleiurile esenţiale 
și metodele din comerţ de combatere a 
ţânţarilor îi fac să te ocolească atât pe 
tine, cât și pe cei dragi, conform Click.

Ulei esențial de lavandă
Parfumul lavandei nu este deloc pe pla-
cul ţânţarilor. Un ghiveci cu lavandă 
pus la tine în cameră va ţine la dis-
tanţă micile vietăţi. Poţi să ungi pielea 
cu ulei de lavandă (amestecat cu ulei 
de măsline sau de floarea-soarelui), 
pentru a evita înţepăturile de ţânţari.

Suc de aloe vera
O altă plantă pe care ţânţarii nu o 
agreează este aloe vera. O poţi planta 
în grădină, dar și în ghiveci, în locu-
rile luminoase din casă. Sucul de aloe 
vera alungă ţânţarii, de aceea îl poţi 
aplica pe piele ori de câte ori știi că 
trebuie să îţi petreci câteva ore în locuri în care 
sunt și ţânţari. Acest suc poate fi aplicat și pe 
locul înţepăturilor, pentru că reduce inflama-
ţia și grăbește vindecarea.

Ulei esențial de mentă
O altă plantă care alungă ţânţarii este menta. O 

poţi cultiva în ghivece, dar poţi folosi și uleiul 
esenţial de mentă, cu care să îţi masezi pie-
lea, mai ales dacă îţi petreci seara într-un loc 
în mijlocul naturii.

Produse de îngrijire cu aromă de citrice
Mirosul de citrice ţine ţânţarii la distanţă. 

Agresorii aceștia atât de aprigi dispar rapid 
când se apropie de ei aroma de citrice. Poţi 
folosi o loţiune de corp sau un gel de duș care 
conţine aromă de lămâie, pentru a verifica efi-
cacitatea acestui remediu asupra ţânţarilor. 
Vei avea pielea împrospătată, catifelată și, în 
același timp, insectele precum ţânţarii vor sta 

departe de tine. O altă variantă ar fi să adaugi 
în gelul de duș coajă de lămâie.

Soluții naturale să vindeci zonele 
afectate de înțepături
Pielea iritată din cauza înţepăturilor de ţân-
ţari își revine mai repede dacă o masezi cu 
usturoi sau ceapă pisate, cu ulei esenţial de 
migdale. Și compresele cu gheaţă sau cu infu-
zie de frunze de mentă și de cimbru au efect 
de calmare și de reducere a inflamării.

Alte metode de a ține țânțarii la distanță
Aparatul cu ultrasunete se amplasează la 30 
cm–1,5 m faţă de sol, este foarte bun de pus 
și în camerele copiilor și afectează sistemul 
auditiv al insectelor. Nu se pun sub perdea 
sau alte materiale, iar efectul lor se cunoaște 
după câteva ore.

Lampa cu lumină albastru-violet și arc elec-
tric este foarte eficientă, deoarece lumina atrage 
toate insectele și electrocutează la contactul cu 
ele. Se pun în camerele întunecate, nu degajă 
substanţe chimice și necesită curăţare.

Lămpile cu lumină ultravioletă alungă ţân-
ţarii. Unele aparate au și un ventilator care 
acţionează ca un aspirator. Ca să atragă cât 
mai multe insecte, trebuie agăţate la circa un 
metru depărtare de o altă sursă de lumină, în 
cel mai întunecat loc al încăperii. Suprafaţa 
de acţionare a aparatului este de 20 de metri 
pătraţi, fiind eficient numai în spaţii închise.

Aplica cu adeziv acţionează ca o capcană 
pentru ţânţari. Aparatul are formă de aplică 
și emite raze ultraviolete cu care atrage insec-
tele. Acestea se lipesc în interiorul lui. Colile 
de hârtie adezivă trebuie înlocuite în fiecare 
lună, mai spune sursa citată.

Înțepăturile de țânțari. Care sunt cele 
mai eficiente metode să alungi țânțarii?

Grupul Spaniol al Pacienţilor cu 
Cancer (GEPAC) în cadrul pre-
miilor Albert Jovell au premiat 
Spitalul Universitar din Torre-
jón la două categorii. Premiul 
întâi a fost acordat la catego-
ria Responsabilitate Socială 
Corporativă, iniţiativă care 
promovează obiceiuri sănă-
toase în rândul cetăţenilor prin 
trasee de mers pe jos prin tot 
Coridorul de Henares, iniţi-
ativă denumită „Drumul lui 
Cervantes”. Premiul al doilea 
i-a fost acordat Dr. Parham 
Khosravi Shari, șef al Serviciu-
lui de Oncologie al Spitalului 
Universitar din Torrejón, în 
cadrul categoriei „Cel mai bun 
profesionist în domeniul onco-
logic” pentru contribuţia adusă 
în crearea unei școli în dome-
niul său, favorizând îngrijirea 
pacienţilor cu cancer și îmbu-
nătăţirea calităţii vieţii lor.

„Drumul lui Cervantes” este o iniţiativă cre-
ată cu scopul de a promova obiceiuri sănătoase 
în rândul pacienţilor, a familiilor și a persoa-
nelor preocupate pentru sănătatea lor. Dr. 
Ignacio Martínez Jover, director al Spitalului 
Universitar din Torrejón, declară că „suntem 
foarte mândri de aceste premii, de faptul că 
sunt chiar pacienţii cei care ni le-au acordat, 

în semn de recunoștinţă pentru munca noas-
tră de zi cu zi. Noi credem că multe persoane 
sunt tot mai preocupate de sănătatea lor și de 
a avea o viaţă cât mai sănătoasă posibil, ast-
fel că în centrul nostru lucrăm în mod activ 
pentru a ne apropia atât de pacienţi, cât și de 
familiile acestora și de celelalte persoane pre-
ocupate de sănătatea lor”. Pe de altă parte, Dr. 
Parham Khosravi Shari care a primit premiul 

al doilea pentru cel mai bun profesionist în 
domeniul oncologic, a fost foarte recunoscător 
pentru acest premiu și a spus că „este o mare 
satisfacţie că toată dăruirea și efortul depuse 
la îngrijirea pacienţilor cu cancer au recom-
pensa lor. Vom continua să lucrăm în fiecare 
zi pentru ca pacienţii să primească o atenţie 
personalizată, în funcţie de situaţia clinică și 
de nevoile fiecăruia”.

GEPAC premiază Spitalul Universitar din 
Torrejón în cadrul premiilor Albert Jovell

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: adevarul.ro
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„În cadrul ședinţei se va analiza 
modul de reflectare a manda-
tului României în documentele 
finale ale Summitului NATO 
din 8 — 9 iulie, de la Varșo-
via, și se vor stabili măsurile 
și acţiunile care trebuie între-
prinse pentru implementarea 
deciziilor adoptate”, precizează 
Administraţia Prezidenţială, 
într-un comunicat transmis 
AGERPRES.

Ședinţa CSAT, condusă de 
președintele Klaus Iohannis, 
se va desfășura de la ora 11,00. 
Consiliul Suprem de Apărare 
a Țării (CSAT) se va reuni pe 
26 iulie în ședinţă la Palatul 
Cotroceni. Pe 9 iulie, președin-
tele Klaus Iohannis declara că 

Summitul NATO de la Varșo-
via a fost unul de succes pentru 
România, punctând că toate 
temele de interes pentru ţara 
noastră au fost cuprinse în 
documentele finale. El a ară-
tat că principalele elemente 
de interes pentru România, 

obţinute la Summitul de la 
Varșovia, privesc echilibra-
rea măsurilor luate în cadrul 
noii posturi de apărare și des-
curajare pe Flancul Estic.

„În al doilea rând, o 
prezenţă aliată înaintată adap-
tată constând din Brigada 

multinaţională și Iniţiativa de 
Instruire Intensificată, respec-
tiv decizia privind elaborarea 
de opţiuni pentru consolidarea 
prezenţei maritime și aeriene 
aliate în sudul Flancului Estic; 
în al treilea rând, un nou nivel 
în ce privește planificarea apă-
rării pentru România în cadrul 
NATO, adică dezvoltarea pla-
nului de contingenţă obţinut în 
contextul Summitului anterior; 
și, în fine, declararea capacităţii 
operaţionale iniţiale a siste-
mului antirachetă al NATO, 
elementul esenţial al acestui 
progres fiind integrarea facili-
tăţii de la Deveselu în sistemul 
NATO”, preciza atunci Iohan-
nis, conform sursei citate.

România a devenit duminică, 
17 iulie, cel de-al douăzeci și 
doilea stat membru al Organiza-
ţiei Europene pentru Cercetare 
Nucleară (CERN- Conseil 
Européen pour la Recherche 
Nucléaire), în urma aderării 
sale la Convenţia constitu-
tivă a organizaţiei. UNESCO, 
depozitarul acestei convenţii, a 
notificat oficial CERN în legă-
tură cu această aderare, care 
încununează o lungă colaborare 
de 25 de ani, informează luni, 
18 iulie, instituţia pe site-ul său, 
conform AGERPRES.

„Este un moment foarte 
special pentru România și pen-
tru relaţiile sale cu CERN”, a 
declarat Adrian Vieriţa, repre-
zentant permanent al României 
la Oficiul Naţiunilor Unite de 
la Geneva și la organizaţiile 
internaţionale cu sediul în 
Elveţia. „Suntem mândri de 
munca multor oameni de ști-
inţă și ingineri români, care, 
în ultimii ani, au colaborat cu 
CERN și au contribuit la acest 
rezultat. În calitate de stat mem-
bru cu drepturi depline, dorim 
să intensificăm și să diversi-
ficăm această colaborare în 
beneficiul știinţei și al uma-
nităţii”, a adăugat demnitarul 
citat pe site-ul CERN. „Adera-
rea României ca stat membru 
cu drepturi depline subliniază 
importanţa cooperării știinţifice 
în Europa, în căutarea cunoaș-
terii naturii la nivelul său cel 
mai fundamental”, a declarat 
Sijbrand de Jong, președin-
tele Consiliului CERN. „Uniţi, 
putem realiza mult mai mult 
decât rămânând fiecare pe dru-
muri separate”. „Sunt onorată 

să urez bun venit României în 
calitate de un nou stat membru 
al CERN”, a declarat directoa-
rea generală a CERN, Fabiola 
Gianotti. „Acest eveniment 
asigură un viitor promiţă-
tor atât pentru CERN, cât și 
pentru comunitatea știinţifică 
din România, în special pen-
tru generaţiile tinere, care vor 
avea mai ușor posibilitatea de 
a contribui la programul inter-
naţional de cercetare pe care îl 
derulăm. Avem o lungă istorie 
de colaborare cu România, iar 
eu sunt încântată astăzi să văd 
că legăturile noastre se con-
solidează și mai mult”.

Începuturile relaţiei bilate-
rale datează din 1991, când a 
fost semnat un acord de coope-
rare știinţifică și tehnică între 
Guvernul României și CERN, 

oferind cadrul legal pentru con-
tinuarea colaborării. România 
și-a depus oficial candidatura 
de aderare la CERN în apri-
lie 2008. Acordul ce a conferit 
României statutul de candi-
dat pentru aderare a intrat în 
vigoare la 12 noiembrie 2010.

Comunitatea știinţifică 
românească de la CERN a 
crescut constant de-a lungul 
anilor și numără în prezent 
aproximativ o sută de repre-
zentanţi. România este în 
principal prezentă în expe-
rimentele de la acceleratorul 
de particule LHC, precum și 
în proiectele ATLAS, Alice (A 
Large Ion Collider Experiment) 
și LHCb (Large Hadron Col-
lider), între altele, conform 
site-ului CERN. Organizaţia 
Europeană pentru Cercetare 

Nucleară este cel mai impor-
tant laborator de cercetare în 
domeniul fizicii particulelor 
din lume. Aceasta are sediul 
la Geneva. Statele membre 
sunt: Austria, Belgia, Bul-
garia, Danemarca, Finlanda, 
Franţa, Grecia, Ungaria, Israel, 
Italia, Norvegia, Olanda, Polo-
nia, Portugalia, Republica Cehă, 
România, Regatul Unit al 
Marii Britanii, Slovacia, Sue-
dia și Elveţia. Cipru și Serbia 
sunt state membre asociate în 
faza de preaderare. Pakistan și 
Turcia sunt state membre aso-
ciate. Statele Unite ale Americii, 
Federaţia Rusă, India, Japo-
nia, JINR (Joint Institute 
for Nuclear Research, Rusia) 
UNESCO și Uniunea Europeană 
au statut de observator, mai 
precizează sursa citată.

Foto: presidency.ro

26 iulie–ședință a Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării (CSAT) pe tema Summitului NATO

România a devenit cel de-al 22-lea stat membru al 
Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară

Foto: home.cern

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că, până pe 19 
iulie, 3.090 de alegători români cu domiciliul sau reședința 
în străinătate au solicitat să fie înscriși în Registrul electoral, 
conform AGERPRES. Potrivit unui comunicat de presă remis 
AGERPRES de AEP, din cei 3.090 de români 2.371 au menționat 
opțiunea pentru votul prin corespondență, iar 719 au ales votul 
în secțiile de votare. „AEP face apel la cetățenii români din afara 
granițelor țării să se adreseze misiunilor diplomatice și ofici-
ilor consulare în vederea depunerii documentelor necesare 
înscrierii în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin 
corespondență sau la o secție de votare din apropierea locuin-
ței. De asemenea, Autoritatea recomandă alegătorilor români 
din străinătate să se informeze la Ministerul Afacerilor Externe 
în legătură cu organizarea și desfășurarea alegerilor parlamen-
tare în afara țării”, se arată în comunicat. Sursa citată amintește 
că, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților, Ministerul Afacerilor Externe organi-
zează alegerile parlamentare în străinătate. Totodată, se arată 
în comunicat, AEP informează cetățenii români din diaspora cu 
privire la înscrierea în Registrul electoral, condițiile de votare 
și locurile de desfășurare a votării în străinătate și va comunica 
săptămânal datele privind numărul de solicitări de înscriere în 
Registrul electoral depuse de către alegătorii români cu domi-
ciliul sau reședința în afara țării, conform sursei citate.

Premierul Dacian Cioloș spune că este preocupat de subiec-
tul tăierilor ilegale de păduri, precizând că s-a bucurat să vadă 
că Ministerul Mediului a lansat aplicația „Inspectorul pădurii”, 
cu ajutorul căreia pot fi verificate transporturile de lemn, infor-
mează AGERPRES. „Primesc numeroase mesaje pe tema tăierilor 
ilegale de păduri. Este un subiect care mă preocupă și asupra 
căruia voi reveni. M-am bucurat să văd că Ministerul Mediului a 
lansat o aplicație gratuită pentru telefon mobil numită „Inspec-
torul pădurii”, cu ajutorul căreia fiecare dintre noi poate verifica 
un transport de lemn. Aplicația a fost realizată de câțiva profe-
sioniști din domeniul IT care și-au oferit serviciile pro-bono, din 
dragoste pentru mediu și pentru pădure”, a scris premierul Cio-
loș, miercuri, pe Facebook. Noua aplicație „Inspectorul Pădurii”, 
dedicată celor care vor să reclame transporturi ilegale de lemn, 
poate fi descărcată începând de marți de orice persoană direct 
pe smartphone-urile cu sistem de operare Android, a anunțat 
ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, 
într-o conferință de presă. „Aplicația „Inspectorul Pădurii” poate 
fi descărcată începând de astăzi, 19 iulie, direct de pe Google 
Play, pe orice telefon cu Android. Aplicația este funcțională în 
acest moment și am decis ca în următoarea lună să se deruleze 
în stadiul pilot pentru a fi siguri că funcționează la parame-
trii la care a fost gândită. După părerea mea, aplicația pe care o 
lansăm astăzi vine ca o completare firească și necesară a „Rada-
rului Pădurilor”. Practic, prin aceasta, oricine poate verifica prin 
propriul telefon dacă un camion sau altul, care transportă masă 
lemnoasă, o face cu acte în regulă sau nu”, a afirmat ministrul 
Mediului, conform sursei citate.

Cioloș: Tăierile ilegale de 
păduri–un subiect care 
mă preocupă. Mă bucură 
aplicația „Inspectorul pădurii”

3.090 de români s-au înscris 
în Registrul electoral

Foto: mae.ro
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Ministrul Justiţiei, Raluca 
Prună, a anunţat vineri, 15 
iulie, că, de la 1 august, îl va 
numi pe Marius Vulpe în funcţia 
de director general interimar 
al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, informează 
AGERPRES.

Decizia a fost luată după 
ce actualul director al ANP, 
Cătălin Bejan, se va pensiona 
începând cu data de 1 august. 
Marius Vulpe este în prezent 
directorul Penitenciarului Iași. 

„Marius Vulpe este șeful Peni-
tenciarului Iași din anul 2006. 
A ajuns director de penitenciar 
în urma unui concurs și speci-
fic acest lucru, în condiţiile în 
care suntem în situaţia în care 
nu puţini care conduc peniten-
ciare sunt numiţi cu caracter 
temporar. Domnia sa este direc-
tor de 10 ani la un penitenciar 
greu, penitenciar care are toate 
cele patru regimuri de detenţie: 
deschis, semideschis, închis și 
de maximă siguranţă. Îl cunosc 
pe domnul Vulpe din vizitele 
pe care le-am făcut în peniten-
ciare de când mi-am preluat 
mandatul și cred că experienţa 
managerială pe care o are și 

siguranţa pe post îl va ajuta să 
fie un bun manager al ANP”, a 
declarat Raluca Prună.

Ea a explicat că, în prezent, 
Administraţia Naţională a Peni-
tenciarelor este condusă de un 
director general și trei directori 
generali adjuncţi, dintre care 
doi sunt în concediu medical 
prelungit. Ministrul Justiţiei 
a subliniat că, în aceste con-
diţii, a trebuit să lucreze de 
fapt doar cu directorul gene-
ral Cătălin Bejan și directorul 
adjunct Dan Halchin. Prună 
a precizat că Marius Vulpe va 
avea libertatea să desemneze cu 

caracter temporar doi directori 
adjuncţi, în locul celor aflaţi 
în concediu medical, iar Dan 
Halchin va rămâne în funcţie.

„Am mai decis un lucru în 
afară de conducerea formală a 
ANP — să constitui un grup, un 
„task-force”, din maxim cinci 
directori de penitenciare, care 
au rezultate statistice măsura-
bile și constatabile, cum ar fi 
accesul la muncă. Acest grup va 
conlucra cu conducerea formală 
a ANP și am cerut conducerii 
ANP să îmi raporteze nemijlo-
cit, de la 1 august, despre toate 
progresele pe care acest grup le 

face. Intenţia mea este ca, îna-
inte de a propune un pachet de 
măsuri legislative pentru sesi-
unea parlamentară de toamnă, 
să pot fi în măsură, împreună 
cu conducerea ANP, să luăm 
un set de măsuri administra-
tive care să genereze un efect 
imediat în viaţa de zi cu zi a 
persoanelor aflate în deten-
ţie. Nu este nevoie de măsuri 
legislative pentru a umbla la 
norma de hrană a deţinutului, 
pentru a-i asigura un acces la 
bunuri de consum: pâine, apă, 
pastă de dinţi, săpun”, a mai 
spus Raluca Prună.

Ministrul Justiţiei a reamin-
tit că va fi lansată o dezbatere 
publică, „în vederea deter-
minării soluţiilor potenţial 
legislative și nelegislative”. 

„Evident, în măsura în care va 
fi vorba de modificări legisla-
tive, îmi repet determinarea de 
a conlucra cu Parlamentul și 
convingerea că Parlamentul 
înţelege gravitatea situaţiei și 
va adopta cu celeritate măsurile 
legislative care sunt necesare 
în cursul sesiunii din toamnă”, 
a subliniat Raluca Prună, mai 
precizează sursa citată.

Marius Vulpe, noul șef la Administrația 
Națională a Penitenciarelor de la 1 august

Foto: AGERPRES
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Statutul românilor în Marea 
Britanie–o temă prioritară

Foto: romaniatv.net

Statutul românilor aflați în Marea Britanie va reprezenta o 
temă prioritară pentru partea română, a reiterat ambasadorul 
României la Londra Dan Mihalache, participând miercuri, 20 
iulie, la o audiere organizată de Comisia pentru afaceri interne 
din Camera Comunelor. Audierea a avut loc în contextul 
investigației demarate de această Comisie pe tema implica-
țiilor ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, notează 
Ambasada României la Londra într-un Comunicat transmis 
AGERPRES. Ambasadorul României a semnalat de asemenea 
că cetățenii români care locuiesc și lucrează în Marea Brita-
nie sunt îngrijorați de dezbaterea britanică privind menținerea, 
pe termen mediu și lung, a drepturilor actuale ale cetățenilor 
europeni, subliniind că aceștia au nevoie nu doar de mesaje 
de reasigurare, ci de certitudini. El a exprimat, totodată, opo-
ziția față de ideea aplicării unui tratament discriminatoriu 
cetățenilor români, în funcție de data la care aceștia au sosit 
în Marea Britanie. În același timp, ambasadorul Dan Mihala-
che a precizat că, deși România regretă decizia din 23 iunie a 
poporului britanic, relația româno-britanică va rămâne solidă 
și actualul nivel al cooperării politice, economice și militare va 
fi menținut, conform sursei citate.
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Curtea de Apel Pitești a respins, 
marţi, 19 iulie, contestaţiile 
faţă de măsurile preventive 
formulate de cei 37 de incul-
paţi arestaţi în dosarul privind 
cazurile de sclavie din Argeș, 
conform AGERPRES.

Inculpaţii au fost împărţiţi 
în două loturi, de 17 și respectiv 
20 de persoane, contestaţiile 
fiind judecate de două com-
plete diferite. Ambele complete 
au respins ca nefondate con-
testaţiile formulate împotriva 
arestării preventive dispuse 
de Tribunalul Argeș, decizi-
ile fiind definitive.

Joia trecută, 14 iulie, jude-
cătorii de la Tribunalul Argeș 
au decis arestarea preventivă 
a 37 de suspecţi implicaţi în 
dosarul de trafic de persoane 
din comuna Berevoești. Potrivit 
DIICOT, începând cu anul 2008, 
s-au constituit mai multe gru-
puri infracţionale structurate 
pe baza relaţiilor de familie, 
care au recrutat aproxima-
tiv 40 de persoane minore 
și majore, prin constrângere, 
inducere în eroare, răpire sau 
profitând de starea de vădită 
vulnerabilitate în care se aflau 

acestea (persoane minore, per-
soane cu dizabilităţi fizice sau 
psihice, cu situaţii materiale 
precare), în scopul exploatării 
prin supunerea la executarea 
de munci și îndeplinirea de 
servicii în mod forţat și prin 
obligarea la practicarea cerșe-
toriei, prin procedee care au 
adus victimele în stare de aser-
vire și de lipsire de libertate.

În unele cazuri, victimele 
erau răpite din locuri publice 
(de lângă biserici, gări și auto-
gări) sau chiar din propriile 
locuinţe și ulterior transportate 

la domiciliile membrilor gru-
părilor, unde erau forţate să 
efectueze zilnic diverse munci 
și activităţi atât în gospodăriile 
suspecţilor, cât și în proxi-
mitatea localităţii. Aceștia 
trebuiau să măture în curte, 
să spele rufe, să îngrijească ani-
male domestice, să taie ilegal 
arbori din pădurile din apropi-
erea localităţii și să transporte 
masa lemnoasă cu ajutorul 
cailor înapoi în gospodării, 
unde lemnele erau încărcate 
în autoutilitarele suspecţilor 
care se deplasau cu acestea în 

zona de sud a României (în 
principal în judeţele Giurgiu, 
Teleorman, Olt, Dolj).

Victimele erau ameninţate 
și lovite cu palmele, pumnii, 
picioarele, biciul și diverse 
obiecte contondente, persoa-
nele vătămate fiind aduse în 
stare de aservire și lipsire de 
libertate în condiţiile în care 
acestea erau supravegheate 
permanent de către membrii 
grupărilor.

Procurorii mai susţin că, de 
cele mai multe ori, victimele 
nu primeau mâncare, iar când 
primeau li se ofereau resturi 
alimentare, erau legate (cu 
lanţuri sau chingi) sau încu-
iate pe timpul nopţii ca să nu 
fugă. Unor victime li se aplicau 
tratamente umilitoare — erau 
dezbrăcate complet și udate 
alternativ cu apă rece și caldă; 
erau legate de mâini și picioare 
și puse să mănânce de pe jos, 
erau puse să se bată între ele 
pentru amuzamentul suspec-
ţilor, li se arunca mâncarea pe 
jos. De asemenea, există sus-
piciunea că unele victime au 
fost violate sau abuzate sexual, 
mai precizează sursa citată.

Argeș: Toți cei 37 de inculpați arestați în dosarul 
privind cazurile de sclavie rămân după gratii

Foto: cronica-gaestiului.ro

Vicepremierul Vasile Dîncu, 
ministru al Dezvoltării Regi-
onale și Administraţiei Publice, 
a declarat vineri, 15 iulie, în 
orașul Vulcan, că Valea Jiu-
lui are nevoie de un proiect de 
dezvoltare integrată, la care 
să contribuie autorităţile cen-
trale și locale, dar și mediul 
academic din zonă, conform 
AGERPRES.

El s-a întâlnit, la Petroșani și 
Vulcan, cu primarii celor șase 
orașe din Valea Jiului, dar și cu 
profesorii de la Universitatea 
Petroșani, la finalul discuţii-
lor vicepremierul afirmând 
că până în toamna acestui an 
este nevoie ca acest program 
de dezvoltare să fie finalizat, 
iar până atunci el se va mai 
deplasa în zonă împreună cu 
alţi miniștri din Guvern și cu 
premierul Dacian Cioloș.

„Am discutat aici câteva 
lucruri care sunt necesare 
pentru o strategie pentru 
Valea Jiului. În primul rând, 
vrem ca până în toamnă, vom 
veni împreună cu premierul 
Dacian Cioloș aici și cu o echipă 
guvernamentală (...). Vrem 
să construim aici, în primul 

rând, un centru strategic — 
am vrea la Universitatea din 
Petroșani, pentru a putea să 
scrie proiecte, să participe ală-
turi de administraţia locală la 
un centru de dezvoltare pen-
tru Valea Jiului. Nu cred că 
putem face proiectele pentru 
Valea Jiului de la București. 
Putem să venim cu fonduri 
de la București, cu programe, 
dar proiectele trebuie făcute 
aici”, a spus vicepremierul 
Vasile Dîncu. Acesta a arătat 
că proiectele administraţiei 
locale trebuie să includă mai 

multe componente și că pro-
gramul ar trebui să se întindă 
pe următorii 20 de ani. Pentru 
atragerea de investiţii în Valea 
Jiului, vicepremierul a menţi-
onat că administraţia locală ar 
trebui să înfiinţeze cel puţin 
două parcuri industriale. „Sper 
ca administraţia locală să se 
miște foarte repede și să facă 
măcar două parcuri industriale 
în această zonă. Nu ajunge să 
spui că Valea Jiului e frumoasă, 
că are resurse, forţă de muncă, 
trebuie să faci un loc unde să 
poată veni investitorii. Dacă se 

poate să construim, cu ajuto-
rul unor programe naţionale 
și cu participarea administra-
ţiei locale, de exemplu, niște 
hale în parcul industrial, care să 
poată fi închiriate, se dezvoltă 
foarte repede Valea Jiului. Știu 
exemplele altor orașe, după ce 
ai construit un parc industrial 
se umple imediat”, a afirmat 
Vasile Dîncu. În acest context, 
el a precizat că a luat cunoș-
tinţă de modificările propuse 
de primarii din Valea Jiului 
în ceea ce privește legislaţia 
referitoare la constituirea par-
curilor industriale, astfel încât 
acestea să poată fi înfiinţate și 
pe suprafeţe mai mici de teren 
pe care le pot pune la dispozi-
ţie administraţiile locale din 
zonele montane, cum este și 
cazul orașelor din Vale.

Vicepremierul Vasile Dîncu 
a mai spus că în cadrul discuţii-
lor cu primarii din Valea Jiului 
s-a adus în atenţie și subiectul 
creării unei conurbaţii formate 
sub forma unei asocieri a loca-
lităţilor din zonă. El a precizat 
că acest aspect va trebui discu-
tat cu specialiștii din Guvern, 
mai precizează sursa citată.

Vasile Dîncu: Este nevoie de un proiect 
de dezvoltare integrată a Văii Jiului

Foto: glasul-hd.ro

Ministerul Afacerilor Externe anunță decesul unui cetățean 
român în urma atacului de la Nisa, membru al familiei care 
a fost dată dispărută anterior, informează AGERPRES. Potri-
vit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, autoritățile 
franceze au confirmat decesul. „Procedura de identificare a 
corpului neînsuflețit al victimei de cetățenie română, efectu-
ată de către autoritățile franceze, s-a finalizat în urmă cu puțin 
timp, cu sprijinul autorităților române”, mai informează MAE.

Minorul și mama sa au fost identificați printre răniți, aflân-
du-se internați în două spitale din Nisa. Starea lor de sănătate 
evoluează pozitiv. În prezent, reprezentantul Consulatului 
General al României la Marsilia, precum și consulul onorific 
la Nisa se află alături de familia cetățeanului român decedat, 
acordând în continuare sprijinul necesar.

De asemenea, reprezentanții Ambasadei României la Paris 
și ai Consulatului General al României la Marsilia mențin legă-
tura permanentă cu Celula de Criză instituită de autoritățile 
franceze. Ministerul Afacerilor Externe adresează sincere con-
doleanțe familiei îndoliate și va acorda întreaga asistență 
necesară în continuare, conform sursei citate.

MAE: Un român a decedat 
în urma atacului de la Nisa

Foto: AGERPRES

Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat 
luni, 18 iulie, la Bruxelles, „unitatea și solidaritatea” cu Franța, la 
patru zile după atentatul de la Nisa, a indicat șefa diplomației 
europene Federica Mogherini, potrivit AFP, conform AGER-
PRES. Miniștrii de externe ai țărilor membre ale UE au ținut un 
minut de reculegere în memoria victimelor atacului terorist 
comis la Nisa în seara zilei de 14 iulie — Ziua Națională a Fran-
ței — și soldat cu 84 de morți și peste 300 de răniți.

„Responsabilitatea noastră nu este doar de a ține minute 
de reculegere, care sunt importante pentru a arăta unita-
tea și solidaritatea cu poporul și autoritățile franceze în acest 
moment dificil pentru întreaga Europă, ci rolul nostru este mai 
ales de a da răspunsuri eficiente”, a declarat Federica Moghe-
rini înaintea reuniunii miniștrilor de externe din UE.

După atentatele de la Paris din 13 noiembrie 2015, Franța a 
invocat pentru prima dată articolul 42.7 al Tratatului de la Lisa-
bona, care prevede asistență din partea celorlalte state din UE, 
dacă una dintre cele 28 de țări membre este victima unei agre-
siuni, conform sursei citate.

Mogherini: Europenii, 
„uniți și solidari” cu Franța

Foto: euractiv.com
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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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Premierul Dacian Cioloș a declarat, în contex-
tul Summitului ASEM care a avut loc vineri 
și sâmbătă (15–16 iulie) în Mongolia, la Ulan 
Bator, că prin crearea unui tribunal internaţio-
nal împotriva terorismului, o iniţiativă propusă 
de România și Spania, se va da un mesaj clar că 
se poate acţiona la nivel multilateral și folosind 
instrumente mai puternice decât declaraţiile 
politice, informează AGERPRES.

„Aceste două zile de reuniuni au fost marcate 
de evenimentele din Franţa și, în consecinţă, 
s-a discutat și despre modul în care să abor-
dăm terorismul cu niște mecanisme mai clare 
și mai ferme decât declaraţiile politice. S-au 
făcut și declaraţii politice și, de altfel, a exis-
tat o declaraţie a liderilor care au participat 
la acest Summit legat de evenimentele din 
Franţa, dar și din alte părţi din lume, unde 
au avut loc atentate în ultima perioadă. Iar 
astăzi, la discuţia informală, pe care am avut-o, 
eu am reiterat un punct de vedere al Româ-
niei, o propunere a României, împreună cu 
Spania de altfel, să mergem dincolo de decla-
raţiile politice și să găsim mijloace prin care 
să întărim capacitatea comunităţii internaţi-
onale de a reacţiona în astfel de situaţii. Noi 

am propus crearea unui tribunal internaţional 
împotriva terorismului, în care să fie tratate și 
judecate astfel de situaţii, pentru a da un mesaj 
clar că se poate acţiona la nivel multilateral 
și folosind instrumente mai puternice decât 
declaraţiile politice, instrumente juridice”, a 
spus premierul Cioloș, într-o declaraţie acor-
dată Radio România și publicată sâmbătă pe 
site-ul Guvernului.

Prim-ministrul a adăugat că s-a convenit 
ca pe acest subiect să existe o coordonare în 
perioada următoare la nivel internaţional. „Am 
primit mai multe semnale de susţinere. Am 
văzut o idee similară de a acţiona la nivel juri-
dic internaţional venită și din partea Indiei. 
Am avut o discuţie (...) informală cu vicepreșe-
dintele Indiei, care a reprezentat India la acest 
Summit, și am convenit să ne coordonăm în 
perioada următoare la nivel internaţional pe 
acest subiect, sigur împreună cu Spania, cu 
care am fost de altfel iniţiatorii acestei idei”, 
a precizat Cioloș.

Premierul Dacian Cioloș a participat vineri 
și sâmbătă, la Ulan Bator, la cel de-al XI-lea 
Summit ASEM. Summitul ASEM – Asia Europe 
Meeting a marcat în acest an 20 de ani de la 

lansarea dialogului politic între Europa și Asia, 
prin organizarea unei reuniuni la nivel înalt, 

„eveniment important în relaţiile economice 
și politice dintre ţările europene și asiatice”, 
potrivit unui comunicat al Guvernului.

Ministerul român al Afacerilor Externe a lan-
sat, la începutul anului 2015, ideea unei curţi 
penale internaţionale împotriva terorismului, 
pe fondul intensificării acestui fenomen. Iniţi-
ativa a fost lansată de fostul ministru Bogdan 
Aurescu, la Consiliul Afacerilor Externe al UE 
din 9 februarie 2015. O astfel de structură ar 
avea, în optica MAE român, inclusiv rolul de a 

suplini autorităţile naţionale, acolo unde este 
cazul, în a cerceta și judeca asemenea fapte, 
dacă statele respective nu au capacitatea sau 
voinţa să o facă sau de a le determina să rea-
lizeze acest demers. România consideră că o 
asemenea construcţie ar însemna recunoaș-
terea naturii transnaţionale a terorismului 
și a efectelor sale grave asupra comunităţii 
internaţionale.

Totodată, potrivit evaluărilor Ministeru-
lui Afacerilor Externe, o astfel de instituţie 
ar întări eforturile comunităţii internaţio-
nale în lupta împotriva terorismului și ar oferi 
credibilitate și legitimitate, având în vedere 
independenţa și neutralitatea pe care o are un 
tribunal internaţional.

În viziunea României, o instanţă penală 
internaţională pentru crima de terorism ar 
trebui să judece și să sancţioneze fapte tero-
riste grave, care reprezintă o ameninţare la 
adresa păcii și securităţii. Propunerea diplo-
maţiei române pleacă de la ideea că reacţia 
comunităţii internaţionale faţă de fapte pre-
cum cele menţionate trebuie să fie fermă și 
fără echivoc, bazată inclusiv pe dreptul inter-
naţional, mai precizează sursa citată.

Premii în valoare totală 
de 20.000 de euro au fost 
acordate românilor din 
Spania într-un program 
de antreprenoriat.

Uniunea Muncitorilor 
Români, alături de Ziarul El 
Rumano și Radio Românul 
(107,7 FM, Spania) a lansat la 
începutul acestui an „Programul 
de dezvoltare a antreprenori-
atului românesc în sprijinul 
iniţierii unei afaceri sau dez-
voltării unei afaceri existente”.

Programul de antreprenoriat, 
desfășurat pe parcursul mai 
multor luni, a urmărit colec-
tarea unor idei și planuri de 
afaceri care se pot implementa 
și transforma în afaceri reale, 
ducând, în primul rând, la dez-
voltarea mediului de afaceri în 
rândul comunităţii românești 
din Spania. De asemenea, pro-
gramul este destinat și pentru 
dezvoltarea unor afaceri exis-
tente pe piaţa de profil.

„Prin acest program antre-
prenorial se dorește promovarea 
spiritului antreprenorial, cre-
area de noi locuri de muncă, 
educarea spiritului antrepre-
norial românesc, dezvoltarea 
mediului de afaceri în rândul 
comunităţii românești din Spa-
nia, creșterea competitivităţii, 
crearea unor programe de con-
sultanţă și finanţare pentru 
afacerile românești”, a declarat 
Președintele Uniunii Munci-
torilor Români din Spania. 
După multe sesiuni de lucru 

și diverse analize, s-a ajuns în 
etapa finală în care s-a decis 
care sunt cele mai bune proiec-
te-planuri de afacere din cele 
depuse în acest program. Astfel, 
cele mai bune 3 proiecte-pla-
nuri de afacere premiate sunt:

LOCUL I:
T.D.S. Triple Distribution 
System a câștigat MARELE 
PREMIU în valoare de 15.000 
€ în promovare.

LOCUL II:
EsRoConsult a câștigat pre-
miul de 3.000 € în promovare.

LOCUL III:
Diverland Elly a câștigat pre-
miul de 2.000 € în promovare.

În timpul programului, 
participanţii au beneficiat de 
formare, motivare, consiliere, 

antrenare pentru a găsi soluţii 
de beneficiu maxim pentru pla-
nul de afacere propus, având 
în vedere educarea spiritului 
antreprenorial românesc, ală-
turi de șansa ca planul lor de 
afacere să fie premiat și chiar 
mai mult să câștige marele pre-
miu de 15.000 €.

Marele premiu asigură 
accesul la servicii complete de 
promovare, la o planificare a 
bugetului de promovare după 
bunul plac, fără grija costuri-
lor de promovare, cu acces la 
mai multe canale de promo-
vare în același timp.

„Această primă ediţie s-a 
dovedit de un real succes și se 
dorește, pe viitor, continuarea 
acestui program, de-a lungul 
mai multor ediţii, în interesul 
direct al comunităţii românești 
din Spania. Dorim pe această 

cale să îi felicităm pe toţi par-
ticipanţii care s-au înscris la 
acest program și pe finaliștii 
câștigători ai locurilor I, II și 
III. Avem încrederea că româ-
nii din Spania vor fi tot mai 
interesaţi de aceste programe 
antreprenoriale concepute și 
lansate în folosul lor și îi invi-
tăm să participe la viitoarele 
ediţii”, a declarat Președintele 
Uniunii Muncitorilor Români 
din Spania.

Acest program este iniţiat și 
susţinut de Asociaţia Uniunea 
Muncitorilor Români, Ziarul 
El Rumano și Radio Românul.

Parteneri media: Agenţia 
Naţională de Presă AGER-
PRES www.agerpres.ro, Radio 
Românul www.radioromanul.es 
(107,7 FM în Spania) și Zia-
rul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es.

Premii în valoare totală de 20.000 de euro, acordate 
românilor din Spania într-un program de antreprenoriat

Foto: 81px.com

Președintele Klaus Iohannis condamnă cazul de la Berevoești și 
își exprimă speranța că măsurile luate vor transmite mesajul că 
astfel de situații nu rămân nepedepsite, informează AGERPRES. 

„Istoria recentă ne-a demonstrat încă o dată tragediile pe care 
le generează lipsa cooperării constante între instituțiile statu-
lui. Condamn cu fermitate cazul revoltător de sclavagism de la 
Berevoești, sper ca măsurile luate să transmită un mesaj clar că 
astfel de situații sunt inacceptabile și nu vor rămâne nepedep-
site”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Procurorii DIICOT au 
găsit, în urma perchezițiilor efectuate miercuri, 13 iulie, la tra-
ficanții de persoane din localitatea Berevoești, județul Argeș, 
cinci victime legate în lanțuri, dintre care doi minori cu vâr-
ste cuprinse între 10 și 12 ani. Potrivit DIICOT, începând cu anul 
2008, s-au constituit mai multe grupuri infracționale structu-
rate pe baza relațiilor de familie, care au recrutat aproximativ 
40 de persoane minore și majore, prin constrângere, inducere 
în eroare, răpire sau profitând de starea de vădită vulnerabi-
litate în care se aflau acestea (persoane minore, persoane cu 
dizabilități fizice sau psihice, cu situații materiale precare), în 
scopul exploatării prin supunerea la executarea de munci și 
îndeplinirea de servicii în mod forțat și prin obligarea la practi-
carea cerșetoriei, prin procedee care au adus victimele în stare 
de aservire și de lipsire de libertate. În unele cazuri, victimele 
erau răpite din locuri publice (de lângă biserici, gări și autogări) 
sau chiar din propriile locuințe și ulterior transportate la domi-
ciliile membrilor grupărilor, unde erau forțate să efectueze 
zilnic diverse munci și activități atât în gospodăriile suspecților, 
cât și în proximitatea localității, conform sursei citate.

Iohannis: Condamn cu 
fermitate cazul revoltător de 
sclavagism de la Berevoești

ACTUALITATE

Foto: presidency.ro

Foto: promtmedia.ro

Cioloș: Crearea unui tribunal internațional împotriva 
terorismului–un mesaj că se poate acționa la nivel multilateral
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Valul de atentate cu care se con-
fruntă Uniunea Europeană în 
ultima perioadă demonstrează 
încă o dată nevoia de consoli-
dare a securităţii europene în 
plan intern, cât și a frontiere-
lor externe, a arătat ministrul 
de Externe, Lazăr Comănescu, 
la reuniunea Consiliului Afa-
cerilor Externe (CAE), care 
s-a desfășurat, luni, 18 iulie, 

la Bruxelles, informează AGER-
PRES. Potrivit unui comunicat 
de presă al Ministerului Afa-
cerilor Externe (MAE) remis 
AGERPRES, Comănescu a rea-
mintit contribuţia importantă 
pe care România o aduce din 
acest punct de vedere, „inclusiv 
pentru asigurarea siguranţei 
zonei Schengen”. Totodată, 
adaugă sursa citată, ministrul 

Lazăr Comănescu a exprimat 
condoleanţe pentru victimele 
atentatului produs la Nisa și a 
transmis mulţumiri autorită-
ţilor franceze pentru sprijinul 
acordat în demersurile de iden-
tificare a cetăţenilor români 
care au avut de suferit.

„La dejunul de lucru informal, 
miniștrii de Externe au abordat 
situaţia din Turcia. Demnitarul 

român a accentuat importanţa 
acestui stat membru esenţial al 
NATO și partener cheie al UE, 
precum și din perspectiva pe 
care acesta o are pentru sta-
bilitatea regională. Totodată, 
a reliefat necesitatea respec-
tării instituţiilor democratice, 
drepturilor omului și a libertă-
ţilor fundamentale, esenţiale 
din perspectiva UE”, se mai 
arată în comunicatul MAE.

Situaţia din Turcia a fost și 
unul dintre subiectele abor-
date la întâlnirea miniștrilor 
europeni de Externe cu secreta-
rul de stat al SUA, John Kerry. 
Potrivit sursei citate, alte teme 
de discuţie la această întâlnire 
au vizat criza siriană și situ-
aţia din estul Ucrainei. Pe de 
altă parte, în cadrul reuniu-
nii CAE, miniștrii au apreciat 
cadrul de cooperare trasat de 
viitoarea strategie UE-China, 
fiind evidenţiat rolul Chinei „de 
partener al UE în sfera păcii 
și securităţii globale”.

„Din punct de vedere al rela-
ţiilor bilaterale, noua strategie 
a UE oferă o platformă comună 
pentru statele membre pentru 
promovarea relaţiilor cu China, 
precum și formatele de coope-
rare sub-regională”, precizează 
MAE, conform sursei citate.

Comănescu: Valul de atentate din UE demonstrează 
nevoia de consolidare a securității europene

ACTUALITATE

Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, 
Maria Ligor, s-a întâlnit joi, 14 iulie, la Londra cu reprezentanți 
ai românilor care locuiesc în Marea Britanie, context în care 
le-a transmis acestora că autoritățile române monitorizează cu 
mare atenție eventualele incidente care pot fi considerate acți-
uni xenofobe sau discriminatorii, recomandând semnalarea 
oricăror asemenea derapaje Ambasadei României din Regatul 
Unit, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, 
remis AGERPRES, demnitarul a arătat că guvernul român 
urmărește evoluțiile de la Londra și a oferit asigurări că pro-
tejarea drepturilor românilor reprezintă un obiectiv prioritar 
în perspectiva negocierilor ce se prefigurează între Uniunea 
Europeană și Regatul Unit. „Maria Ligor a exprimat aprecieri 
față de implicarea mediului asociativ și voluntarilor români în 
proiecte de informare despre modalitățile de integrare în soci-
etatea britanică a celor care se stabilesc în Regatul Unit”, se 
mai arată în comunicatul MAE. Conform sursei citate, Ligor 
a subliniat că, până la momentul în care se va produce efec-
tiv separarea de UE, Marea Britanie este în continuare un stat 
membru, cu toate drepturile și obligațiile care decurg de aici, 
inclusiv în ceea ce privește statusul cetățenilor comunitari.

Ligor: Protejarea drepturilor 
românilor, obiectiv prioritar

Foto: mae.ro

Președintele Klaus Iohannis se declară nemul-
ţumit de rezultatele obţinute de elevi la 
Evaluarea Naţională și la Bacalaureat și sub-
liniază că lucrurile se pot schimba doar prin 
viziune și acţiune, informează AGERPRES.

„Suntem din nou la finalul unui an școlar, 
s-au încheiat Evaluarea Naţională și exame-
nul de Bacalaureat. M-a întrebat cineva dacă 
sunt mulţumit de rezultate și cum le evaluez, 
cum le apreciez. Evaluarea mea ar suna astfel: 
absenteism mare, note mici, promovabilitate 
redusă, șanse și mai reduse pentru mulţi dintre 
tinerii noștri să realizeze ce își doresc în viaţă. 
Probabil cu toţii suntem nemulţumiţi — elevi, 
profesori, autorităţi, părinţi — iar concluziile 
pe care le tragem sunt cam aceleași în fiecare 
an. Dar asta în sine nu rezolvă nimic. Lucru-
rile se pot schimba doar prin viziune și prin 
acţiune”, a spus Iohannis, pe 15 iulie, la întâl-
nirea de lucru privind „Siguranţa publică în 
spaţiile de învăţământ preuniversitar”, orga-
nizată la Cotroceni.

Impactul acestei stări de fapt pe termen lung, 
a precizat el, vizează faptul că peste jumătate 
dintre tinerii care termină clasa a XII-a nu 
dobândesc o diplomă de Bacalaureat și nu au o 
alternativă reală pentru o carieră profesională.

Șeful statului a afirmat că proiectul Româ-
nia Educată are în vedere întreruperea acestor 
experienţe care se repetă de la an la an și crea-
rea unui alt viitor pentru sistemul de educaţie 
din România și pentru generaţiile următoare.

Pe 18 iulie, la Brașov, a avut loc o altă dezba-
tere pe tema carierei didactice în învăţământul 
preuniversitar, conform unui anunţ făcut de 
Iohannis. „Regândirea sistemului de formare 
a profesorilor poate avea un impact major în 
recredibilizarea profesiei și în creșterea atracti-
vităţii acesteia, în a menţine și aduce la catedră 

acei dascăli dedicaţi și profesioniști de care 
este nevoie într-un învăţământ preuniversi-
tar de calitate”, a spus el.

Șeful statului a arătat că pentru un învăţă-
mânt de calitate elevii trebuie să se simtă în 
siguranţă și să fie realmente în siguranţă în școli. 

„În instituţiile de învăţământ preuniversitar 

învaţă și lucrează aproape 4 milioane de români, 
copii și adulţi. Siguranţa lor nu este o joacă, ci 
o prioritate”, a adăugat Iohannis.

El a subliniat că este o mare nevoie de infor-
maţii complete despre infrastructura școlară. 

„Politicile educaţionale, evaluările, finanţarea 
și investiţiile din sistem nu se mai pot baza 
pe date incomplete, incoerente sau, mai rău, 
absente. Este, din păcate, deja o obișnuinţă ca 
instituţii publice distincte să raporteze cifre 
diferite pe aceleași subiecte în privinţa cărora 
nu ar trebui să avem dubii, ca de exemplu 
numărul de școli, de clădiri cu destinaţie șco-
lară și multe altele”, a afirmat șeful statului.

O altă problemă pe care a evidenţiat-o este 
reprezentată de avizele sanitare și autoriza-
ţiile de securitate la incendiu, în contextul în 
care puţin peste o treime dintre clădirile des-
tinate procesului educaţional au autorizaţie de 
securitate la incendiu, deoarece cadrul legal o 
impune numai pentru clădirile construite sau 
la care s-au adus modificări după anul 1998. El 
a amintit că avizul sanitar poate fi obţinut prin-
tr-o banală declaraţie pe proprie răspundere.

„Cred că rezolvarea acestor probleme, dar 
nu numai, necesită mai multă responsabili-
tate și corectitudine la toate nivelurile și o mai 
bună, o mult mai bună colaborare între auto-
rităţi”, a punctat șeful statului. El a subliniat 
că după vacanţa parlamentară nu ar trebui să 
mai existe nicio școală fără autorizaţie, con-
form sursei citate.

Iohannis, nemulțumit de rezultatele de la Evaluarea Națională 
și Bacalaureat: Lucrurile se pot schimba prin acțiune

Foto: presidency.ro

Moment de reculegere pentru victimele atentatului de la Nisa, în debutul Reuniunii CAE / MAE.RO
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Premierul Dacian Cioloș a declarat miercuri, la începutul ședin-
ței de Guvern, că autoritățile române păstrează legătura cu 
reprezentanții serviciilor medicale franceze, pentru a se asi-
gura că românii răniți în atentatul de la Nisa primesc „cele mai 
bune îngrijiri”, informează AGERPRES.

El și-a exprimat din nou regretul față de moartea unui cetă-
țean român în atentatul de pe Coasta de Azur. „În privința 
atentatului de la Nisa, am aflat ieri cu tristețe că între cei care 
au fost uciși în acest atentat se află (...) și un cetățean român. 
Este o tragedie care a lovit o familie întreagă, pentru că soția și 
copilul se află răniți în spital. Din informațiile pe care le avem, 
evoluția lor este bună și sper că se vor însănătoși cât mai 
repede”, a declarat Cioloș.

Premierul a menționat că încă doi cetățeni români sunt 
răniți în Franța, dar starea lor evoluează pozitiv. „Avem vești 
bune și în privința celorlalți doi români care au fost răniți în 
atac și a căror situație medicală evoluează bine, din elemen-
tele pe care le am. Păstrăm în continuare legătura cu serviciile 
medicale franceze pentru a ne asigura că românii care se 
află internați acolo primesc cele mai bune îngrijiri”, a spus 
prim-ministrul.

Dacian Cioloș a apreciat implicarea Ministerului Afaceri-
lor Externe în sprijinul cetățenilor români afectați de atentatul 
de la Nisa. „Mulțumesc și Ambasadei noastre de la Paris, Con-
sulatului de la Marsilia, Consulatului onorific de la Nisa pentru 
modul în care s-au mobilizat pentru a sprijini cetățenii români 
care au trecut prin momente foarte dificile acolo. Au fost 
momente grele, dar e bine că am reușit”, a adăugat premierul, 
conform sursei citate.

Cioloș: Păstrăm legătura cu 
serviciile medicale franceze 
să ne asigurăm că românii 
primesc cele mai bune îngrijiri

P remierul Dacian Cioloș 
a declarat, în contextul 
Summitului ASEM care 

a avut loc, vineri și sâmbătă 
(15–16 iulie) în Mongolia, la 
Ulan Bator, că România poate 
să fie în Europa de Sud-Est 
un punct nodal de transport, 
dat fiind faptul că are ieșire 
la Marea Neagră, informează 
AGERPRES.

„Am intervenit în reuniunea 
plenară în care s-a dezbătut mai 
ales despre chestiunea legată 
de conectivitate, conectivitate 

între Europa și Asia, în sens 
larg. Eu am insistat pe nevoia 
de corelare și de coordonare 
pe diferitele acorduri legat de 
conectivitate atât pe partea 
de hard, (...) deci infrastruc-
tura de transport în general, 
de care România este inte-
resată, și transport rutier și 
transport maritim, transport 
aerian. Am insistat pe faptul 
că România, în Europa de Sud-
Est, poate să fie un punct nodal 
de transport, dat fiind faptul 
că are ieșire la Marea Neagră, 

că putem reactiva anumite 
conexiuni cu Asia Centrală și 
apoi cu tot continentul asiatic. 
Datorită Dunării, putem asi-
gura transportul mărfurilor 
care ajung prin Marea Nea-
gră în Portul Constanţa spre 
toată Europa (...) Am exprimat 
disponibilitatea României de 
a se implica în astfel de pro-
iecte. De altfel, noi am început 
deja discuţii bilaterale cu ţări 
riverane Mării Negre, Mării 
Caspice și cu ţări din Asia Cen-
trală pe acest subiect”, a spus 

premierul Cioloș, într-o decla-
raţie acordată Radio România 
și publicată sâmbătă pe site-ul 
Guvernului.

Potrivit premierului, conec-
tivitatea înseamnă și internet, și 
turism. „Conectivitate înseamnă 
mai mult decât infrastruc-
tură de transport, înseamnă 
și internet, înseamnă și facili-
tarea contactelor între cetăţeni, 
între popoare, înseamnă dez-
voltarea turismului și (...) astfel 
de reuniuni informale pot să 
fie foarte utile pentru a gândi, 
pentru a pune la punct pro-
grame care să meargă dincolo 
de un continent sau de altul”, a 
mai afirmat Cioloș. Premierul 
Dacian Cioloș a participat vineri 
și sâmbătă, la Ulan Bator, la 
cel de-al XI-lea Summit ASEM. 
Summitul ASEM – Asia Europe 
Meeting a marcat în acest an 20 
de ani de la lansarea dialogu-
lui politic între Europa și Asia, 
prin organizarea unei reuni-
uni la nivel înalt, „eveniment 
important în relaţiile econo-
mice și politice dintre ţările 
europene și asiatice”, potrivit 
unui comunicat al Guvernu-
lui, mai precizează sursa citată.

Cioloș: România, în Europa de Sud-Est, 
poate să fie un punct nodal de transport

Premierul Dacian Cioloș alături de președintele Mongoliei, Tsakhiagiin Elbegdorj / AGERPRES
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Operatorii economici trebuie să își schimbe 
vechile case de marcat cu unele cu jurnal electro-
nic, etapizat, până la 1 noiembrie 2017, pentru 
a putea transmite date fiscale în regim online 
către sistemul informatic al Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală (ANAF), care urmează 
să fie implementat în 2018, informează AGER-
PRES. Prevederea este cuprinsă într-un proiect 
de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat elec-
tronice fiscale. „Ministerul Finanţelor Publice 
continuă procesul de transparenţă și propune 
schimbarea caselor de marcat vechi cu apa-
rate de generaţie nouă, echipate cu jurnal 

electronic. Măsurile propuse de Minister au 
creat premisele înlocuirii treptate a aparate-
lor de marcat electronice fiscale echipate cu 
role jurnal pe suport de hârtie, cu aparate de 
generaţie nouă, echipate cu jurnal electronic. 
Scopul este acela de a putea transmite date fis-
cale în regim online către sistemul informatic 
al ANAF”, se arată într-un comunicat al MFP.

Astfel, pentru ca activitatea operatorilor eco-
nomici să nu fie perturbată, aceștia urmează 
să se doteze cu aparate de marcat electronice 
fiscale etapizat, până la data de 1 noiembrie 
2017, se menţionează în comunicat. Potrivit 
MFP, măsurile vin în sprijinul debirocratizării, 
urmăresc reducerea evaziunii fiscale, precum 
și creșterea nivelului de fiscalizare și o îmbu-
nătăţire a execuţiei veniturilor bugetare, mai 

spune sursa citată. Principalele modificări pro-
puse de MFP se referă la stabilirea condiţiilor 
tehnice pe care trebuie să le îndeplinească apa-
ratele de marcat electronice fiscale dotate cu 
jurnal electronic, pentru a putea fi supuse auto-
rizării; implementarea Registrului naţional de 
evidenţă a aparatelor de marcat electronice 
fiscale instalate în judeţe și în București; elimi-
narea obligaţiei contribuabilului de a solicita și 
obţine de la organul fiscal certificatul de ates-
tare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de 
distribuţie a aparatelor de marcat electronice 
fiscale; majorarea termenului de valabilitate a 
autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de mar-
cat electronice fiscale de la 2, respectiv 3 ani 
în prezent, la 5 ani; introducerea prevederilor 
privind conectarea la distanţă a aparatelor de 
marcat electronice fiscale dotate cu jurnal elec-
tronic, în vederea transmiterii datelor fiscale 
către sistemul informatic al Agenţiei Naţio-
nale de Administrare Fiscală.

Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a sem-
nat trei contracte, cu Ministerul Finanţelor 
Publice, cu Ministerul Fondurilor Europene și 
cu Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, prin 
care acordă României o finanţare în valoare 
de 360 milioane de euro pentru proiecte prio-
ritare în cadrul Programelor Operaţionale ale 
Uniunii Europene din perioada 2014–2020. 
Acești bani vor fi folosiţi pentru acoperirea par-
ţială a cheltuielilor efectuate de la bugetul de 
stat în contul contribuţiei naţionale la inves-
tiţiile orientate către creștere din perioada de 
programare UE 2014 — 2020, în cadrul Pro-
gramelor Operaţionale Competitivitate, Capital 
Uman și anumite axe prioritare din Infrastruc-
tură Mare, informează AGERPRES.

Contractul de finanţare a fost semnat de vice-
președintele BEI, Cristian Popa, și de ministrul 
Finanţelor Publice, Anca Dragu. „Acesta este 
un acord-cadru care are dimensiuni europene, 
întrucât, după criza financiară, căderea impor-
tantă s-a resimţit la nivelul statelor membre 
UE. Acest acord va permite României să bene-
ficieze de programe, care să ducă la creșterea 
Produsului Intern Brut”, a declarat Cristian 
Popa, după semnarea contractului. Potrivit 
acestuia, dacă proiectele vor fi de calitate, vor 
exista și bani pentru finanţarea lor.

„Aud mereu că nu există finanţare pentru 
proiecte, dar vă asigur că aceasta este cea mai 
mică dintre probleme. Proiectele trebuie să 
fie multe și trebuie să fie bune. Insist că este 
vorba de calitatea proiectelor care determină 
BEI să demareze și să continue cu succes o 
colaborare”, a continuat Popa.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Anca 
Dragu, a arătat că acesta este cel de-al doi-
lea contract semnat cu BEI în mai puţin de 
două luni, care are ca scop creșterea inves-
tiţiilor. „Acest acord de 360 de milioane de 
euro acoperă o parte a contribuţiei bugetului 
pentru perioada 2014 — 2020 și asigură creș-
terea absorbţiei fondurilor europene. Dorim 
continuarea acestui parteneriat și creșterea 
investiţiilor BEI în România. Permiteţi-mi să 
subliniez faptul că, pe parte de sector public, 
suntem hotărâţi să explorăm și să utilizăm 
paleta variată de instrumente BEI. În același 
timp, ar trebui să se urmărească dezvoltarea 
continuă a portofoliului BEI din sectorul pri-
vat. Vom încuraja sectorul privat să caute în 

mod activ oportunităţi de finanţare, sublini-
ind faptul că îi stau la dispoziţie și facilităţi de 
elaborare de proiecte”, a spus Dragu, după sem-
narea acordului. Acest împrumut va susţine 
Contractul Român de Parteneriat cu UE pentru 
perioada de programare 2014 — 2020, concen-
trându-se pe investiţii în sectoarele energiei, 
îmbunătăţirii mediului înconjurător, Cercetării 
& Dezvoltării și Inovaţiei (CDI), Tehnologiei 
Informaţiilor și Comunicaţiei (TIC), ocupării 
forţei de muncă, educaţiei și beneficiilor sociale.

Împrumutul BEI urmează Împrumutului 
Strategic Naţional de Referinţă pentru Cofi-
nanţare în valoare de 1 miliard de euro pentru 
proiecte din domeniul transporturilor și mediu-
lui, celui în valoare de 300 de milioane de euro 
pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, 
oferite pentru perioada de programare 2007 

— 2013 și împrumutului în valoare de 300 de 
milioane de euro pentru proiecte din sectorul 
mediului, în cadrul Programului Operaţional 
pentru Infrastructură Mare din perioada de 
programare UE 2014 — 2020, semnat pe 16 
iunie 2016 la Luxemburg. BEI a semnat două 
Contracte de Servicii de Suport prin Consul-
tanţă a Proiectelor, în valoare de aproximativ 
19 milioane de euro, cu Agenţia Naţională de 
Achiziţii Publice (ANAP), respectiv cu Minis-
terul Fondurilor Europene.

Acordul cu ANAP prevede asistenţă tehnică 
pentru Agenţie, pentru crearea unei strategii 
naţionale de achiziţii publice, parte din con-
diţia fundamentală stabilită de UE pentru 
perioada de programare 2014 — 2020. Con-
tractul cu Ministerul Fondurilor Europene va 

susţine implementarea proiectelor de către 
beneficiari în cadrul Programului Operaţio-
nal de Infrastructură Mare al UE (respectiv 
Compania de Autostrăzi și Drumuri Naţionale, 
Societatea Naţională de Căi Ferate și benefici-
ari din sectorul apelor și deșeurilor, incluzând 
în primul rând societăţi operaţionale regio-
nale). Programul de asistenţă tehnică pentru 

„Suport de Consultanţă pentru Proiecte” al BEI 
oferă servicii de consultanţă pentru Autorită-
ţile de Management și beneficiarii de Fonduri 
Europene Structurale și de Investiţii (FESI) în 
România, în perspectiva financiară a UE 2014 

— 2020. Aceste servicii de asistenţă tehnică au 
scopul de a îmbunătăţi calitatea proiectelor și a 
investiţiilor finanţate din Fonduri Structurale, 
diseminarea celor mai bune practici în cadrul 
UE și contribuie la îmbunătăţirea coeziunii.

„Prin semnarea acordului de servicii de asis-
tenţă tehnică pentru implementarea proiectelor 
atât Ministerul Fondurilor Europene, în calitate 
de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Infrastructura Mare 2014 — 2020 
(POIM), cât mai ales beneficiarii celor trei sec-
toare importante de investiţii finanţate prin 
acest program — mediu, transport și energie, 
vor utiliza expertiza BEI pentru toate activi-
tăţile și nevoile specifice de asistenţă tehnică 
privind pregătirea și implementarea proiectelor 
și dezvoltarea abilităţilor și capacităţii insti-
tuţionale”, a declarat, la rândul său, ministrul 
Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

El a adăugat că acordul semnat va con-
tinua asistenţa tehnică furnizată de BEI în 
perioada de programare anterioară și va contri-
bui la îndeplinirea condiţionalităţilor specifice 
POIM — programul strategic de dezvoltare a 
infrastructurii naţionale, cu o alocare finan-
ciară nerambursabilă de peste 41% din totalul 
fondurilor structurale și de investiţii acordate 
României în perioada de programare 2014 — 
2020, mai spune sursa citată. De la începutul 
operaţiunilor BEI în România, banca a oferit o 
sumă cumulată de aproximativ 11,4 miliarde 
de euro pentru finanţare, inclusiv împrumu-
tul semnat recent. Proiectele-pilot finanţate 
de BEI în România includ fabrica de anve-
lope Pirelli din Slatina, metroul din București, 
proiectul de energie verde al Enel, precum și 
programele de eficienţă energetică pentru blo-
curile de locuinţe din Capitală.

BEI acordă României un împrumut de 360 mil. € 
pentru facilitarea absorbției fondurilor europene

Investițiile străine directe au crescut la 1,117 
miliarde euro la 5 luni, cu 13,2% sub valoarea 
de anul trecut. Investițiile străine directe au 
crescut cu 230 de milioane de euro în luna 
mai, ajungând la 1,117 miliarde de euro, însă 
nivelul lor consemnat după primele cinci 
luni din anul în curs este cu 13,2% mai mic 
decât cel înregistrat în perioada similară din 
2015, respectiv 1,287 miliarde de euro, reiese 
din datele publicate de Banca Națională 
a României, conform AGERPRES. „Investi-
țiile directe ale nerezidenților în România 
au însumat 1,117 milioane de euro, din care 
participațiile la capital (inclusiv profitul rein-
vestit net estimat) au însumat 1,709 milioane 
de euro, iar creditele intragrup au înregistrat 
valoarea netă negativă de 592 de milioane 
de euro”, se menționează într-un comunicat 
al BNR. Anul trecut, investițiile străine directe 
s-au ridicat la 3,03 miliarde de euro, cifră cu 
25,3% mai mare decât în 2014, de la 2,42 mili-
arde de euro în 2014, conform sursei citate. 
Investiţiile străine directe sunt considerate 
cele mai benefice investiţii realizate de com-
paniile străine într-o economie, deoarece 
sunt realizate pe termen lung și au, de obicei, 
efecte pozitive asupra economiei și salariilor.

O treime dintre IMM-uri găsesc evoluţia 
mediului economic din România stânjeni-
toare dezvoltării, iar mai puţin de 14% dintre 
companii estimează că evoluţia mediului 
de afaceri românesc pe întreg anul 2016 va 
fi favorabilă întreprinderilor, potrivit Căr-
ţii Albe a IMM-urilor, informează Mediafax. 
Cartea Albă este un raport de cercetare care 
are la bază interviuri cu 1096 întreprinzători. 
Dificultăţile cu care se confruntă frecvent 
IMM-urile sunt birocraţia (61,41%), fiscali-
tatea excesivă (54,74%) urmată de corupţie 
(45,16%) și controalele excesive (44,98%). 
Încrederea întreprinderilor în economie 
este foarte slabă, doar 6,72% dintre persoa-
nele investigate considerând că evoluţia 
economică va fi pozitivă. Potrivit acelu-
iași raport, principalul efect pozitiv pentru 
IMM-uri al aderării României la UE este acce-
sul mai bun la pieţe, potrivit răspunsurilor a 
46% dintre întreprinzători. Fondurile struc-
turale nu prezintă interes pentru IMM-uri, 
peste 81% dintre întreprinderi susţinând că 
nu intenţionează să acceseze fonduri euro-
pene în perioada următoare, iar numai 
0,18% dintre companii au primit aproba-
rea pentru proiectul depus. Sursele proprii 
rămân în continuare principalele modali-
tăţi de finanţare a activităţilor economice 
ale IMM-urilor, potrivit 72% dintre respon-
denţi, mai spune sursa citată. „Rezultatele 
Cartei Albe a IMM-urilor prezintă un mediu 
antreprenorial caracterizat de pesimism cu 
privire la dezvoltarea mediului economic, 
de dificultăţi în depășirea problemelor de 
ordin birocratic și de lipsă de interes în acce-
sarea de programe cu finanţare europeană”, 
a spus Florin Jianu, Președinte CNIPMMR 
(Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici și Mijlocii din România).

România: Investiţii străine 
directe de 1,117 md. €

Birocraţia, fiscalitatea 
excesivă și corupţia, 
marile probleme cu care 
se confruntă IMM-urile

Foto: boscoloromania.ro

Firmele trebuie să aibă case de marcat 
electronice până în noiembrie 2017



Nr. 173 21 iulie 2016  | 15www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano EXTERNE

Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU) a denunţat, într-un 
raport, execuţiile sumare de 
civili și bombardamentele oarbe 
asupra unor cartiere rezidenţi-
ale, comise atât de separatiști, 
cât și de forţele pro-Kiev în estul 
Ucrainei, acte care ar putea fi 
calificate drept „crime de răz-
boi”, informează AGERPRES.

Faptele cercetate de Înal-
tul Comisariat al ONU pentru 
Drepturile Omului (OHCHR) 
au fost comise în perioada ianu-
arie 2014-mai 2016 în estul 
Ucrainei, unde războiul a făcut 
peste 9.400 de morţi în mai 
mult de doi ani.

„OHCHR a raportat execu-
ţii ale unor soldaţi ai forţelor 
armate ucrainene și ale unor 
elemente ale grupărilor armate 
care s-au predat”, se menţio-
nează în raport. „De asemenea, 
OHCHR a raportat un număr 
considerabil de presupuse exe-
cuţii sumare și asasinări de civili 

care nu luau parte la ostilită-
ţile dintre cele două tabere”, 
continuă documentul.

„Uciderea de civili, de perso-
nal medical sau religios, sau a 
oricărei alte persoane care nu 
ia parte activă la ostilităţi este 
recunoscută ca fiind o crimă 
de război”, subliniază Înaltul 
Comisariat al ONU. Raportul 
ONU acuză, de asemenea, cele 

două părţi beligerante că au 
bombardat zone rezidenţiale 
cu rachete și obuze foarte puţin 
precise și a căror utilizare în 
zone urbane este cu precădere 
distrugătoare și sângeroasă.

„Moartea celor mai multe 
dintre victimele civile a fost cau-
zată de bombardamente oarbe 
asupra zonelor rezidenţiale, 
prin încălcarea principiului de 

drept internaţional și umanitar 
privind distincţia” dintre obiec-
tive militare și civile, notează 
textul, conform sursei citate. 
Organizaţii neguvernamentale 
precum Human Rights Watch 
și Amnesty International au 
acuzat deja forţele ucrainene și 
cele ale rebelilor că se dedau în 
mod regulat la acte de tortură 
și execuţii sumare în zonele 
aflate sub controlul lor. Aceste 
acuzaţii au determinat Kievul 
să promită desfășurarea unei 
anchete aspra acţiunilor arma-
tei sale.

Ucraina este de peste doi 
ani scena unui conflict în 
care armata ucraineană luptă 
împotriva separatiștilor pro-
ruși, susţinuţi militar de Rusia, 
potrivit Kievului și Occiden-
tului, acuzaţie dezminţită de 
Moscova. În pofida instaurării 
mai multor armistiţii, confrun-
tări armate continuă să aibă 
loc de-a lungul liniei frontului.

Comisia Europeană (CE) a 
amânat, din nou, decizia de 
a impune vize de călătorie cetă-
ţenilor canadieni care călătoresc 
pe teritoriul UE, în contextul 
în care Canada solicită în pre-
zent vize cetăţenilor români și 
bulgari, informează Mediafax.

Comisarii vor aștepta până 
la summitul Canada-UE, care 
va avea loc în această toamnă, 
sperând că Ottawa va elimina 
obligativitatea vizelor de călă-
torie pentru cetăţenii români și 
bulgari. În luna aprilie, Comi-
sia recomandase Paramentului 
și Consiliului European să se 
pronunţe cu privire la această 
chestiune înainte de data de 12 
iulie, lucru care nu s-a întâm-
plat. Executivul UE a constatat 
însă unele progrese în ceea ce 
privește acest aspect, în special 
mulţumită vizitei de săptămâna 
trecută a ministrului canadian 
al Imigraţiei, John McCallum.

Comisarul european pen-
tru Migraţie și Afaceri Interne, 
Dimitris Avramopoulos, a rea-
mintit însă că Executivul UE 
va menţine presiunea pen-
tru a soluţiona acest litigiu și 
pentru a asigura reciprocita-
tea în materie de vize pentru 
toţi cetăţenii UE.

Înainte de a lua hotărâ-
rea de a nu mai solicita vize 
cetăţenilor români și bulgari, 
Guvernul canadian dorește să 
cunoască întregul tablou, în 

special care este numărul de 
cereri de eliberare a vizelor care 
au fost respinse și numărul de 
încălcări ale regulilor privind 
imigraţia.

Oficiali canadieni de rang 
înalt au efectuat, luna trecută, 
o vizită în România pentru a 
evalua progresele înregistrate 
de această ţară și vor vizita de 
asemenea, Bulgaria în decur-
sul acestei luni.

În cadrul unei reuniuni 
găzduite la Bruxelles de către 
comisarul UE pentru Migra-
ţie, Afaceri Interne și Cetăţenie, 
Dimitris Avramopoulos, cu 
reprezentanţii României, Bulga-
riei și Canadei, John McCallum, 
ministrul canadian al Imigraţiei, 
a transmis că rezultatele eva-
luărilor României și Bulgariei 
vor fi anunţate în toamnă, când 
există posibilitatea stabilirii 
unui calendar pentru even-
tualitatea eliminării vizelor 
de călătorie în Canada pen-
tru cetăţenii români și bulgari.

Discuţiile pe tema eliminării 
vizelor au început în contex-
tul în care Uniunea Europeană 
și Canada speră să semneze 
anul acesta Acordul Economic 
și Comercial Complet (CETA), 
iar procedura ar putea fi îngre-
unată de acţiuni ale României 
și Bulgariei.

În luna mai, ambasadorii 
din România și Bulgaria au 
trimis o scrisoare la Uniunea 

Europeană în care susţin că sta-
tele lor ar putea vota împotriva 
Acordului comercial UE-Ca-
nada în semn de protest faţă 
de refuzul Guvernului de la 
Ottawa de a elimina vizele în 
cazul cetăţenilor români și 
bulgari.

„Ar fi foarte dificil ca, în 
actualul context, guvernele 
din Bulgaria și România să 
găsească argumente în favoarea 
adoptării Acordului economic și 
comercial complet Canada-UE 
(CETA), dat fiind că Guvernul 
canadian continuă să aplice 
un tratament discriminato-
riu cetăţenilor noștri”, se arată 
într-o scrisoare a ambasadori-
lor român și bulgar la Uniunea 
Europeană. Sintagma „trata-
ment discriminatoriu” este o 
referire la menţinerea de către 

Canada a vizelor de călătorie 
pentru cetăţenii români și 
bulgari.

„Lipsa unui angajament 
din partea părţii canadiene și 
a stabilirii unui termen pentru 
eliminarea vizelor constituie 
un obstacol politic grav asu-
pra perspectivei ca Guvernul 
bulgar să aprobe acordul comer-
cial”, a declarat ambasadorul 
Bulgariei, Dimităr Tzancev, la 
reuniunea de la Bruxelles, con-
form sursei citate.

Conform unui diplomat 
european, declaraţia repre-
zentantului Bulgariei a fost 
primită atunci cu tăcere de 
către ceilalţi participanţi la 
reuniune. Nu este clar dacă 
România și Bulgaria vor putea 
bloca aprobarea Acordului 
comercial UE-Canada. Comi-
sia Europeană va stabili dacă 
tratatul va trebui ratificat sau 
nu de către parlamentele sta-
telor membre UE ori va avea 
nevoie doar de votul Consiliului 
UE. În Consiliul UE, România 
și Bulgaria pot pierde la vot.

Ministrul canadian al 
Comerţului Exterior, Chrystia 
Freeland, și-a exprimat încre-
derea că problema vizelor se 
va rezolva, astfel încât să nu 
fie pusă în discuţie semnarea 
acordului. Guvernul liberal 
canadian a anunţat recent că 
nu va mai solicita vize de călă-
torie cetăţenilor mexicani.

UE amână decizia de a impune vize canadienilor 
pe fondul menţinerii lor pentru români și bulgari

Proporția europenilor care cred că apartenența lor la Uniu-
nea Europeană este „un lucru bun” a crescut sensibil din 2014, 
indică un studiu realizat în șase țări de institutul Ifop în zilele 
care au urmat după votul britanicilor privind ieșirea din UE 
(Brexit), informează AGERPRES.

Această apartenență este „mai degrabă un lucru bun” pen-
tru 67% dintre francezi (plus 19% în raport cu un sondaj 
realizat în ianuarie 2014), 81% dintre germani (+18%) și spa-
nioli (+ 9%), 59% italieni (+4%), 75% belgieni (+20%) și 89% 
polonezi (nu există o comparație cu 2014). Ancheta a fost între-
prinsă în cele șase țări în perioada 28 iunie-6 iulie, în zilele care 
au urmat după referendumul din 23 iunie, pentru Fondation 
Jean-Jaurès și Fondation européenne d'études progressistes–
FEPS. Întrebați despre sentimentul lor referitor la apartenența 
lor la Uniunea Europeană, persoanele chestionate au ales 
să răspundă că ea este „mai degrabă un lucru bun” sau „mai 
degrabă un lucru rău”, fără o altă alternativă.

În toate țările unde a avut loc sondajul, majoritatea per-
soanelor ar vota pentru rămânerea în UE, dacă ar fi organizat 
un referendum (53% francezi, 65% germani, 52% italieni, 67% 
spanioli, 61% belgieni, 84% polonezi). Doar 26% francezi, 18% 
germani, 31% italieni, 17% spanioli, 19% belgieni și 16% polo-
nezi ar vota în schimb pentru ieșirea țărilor lor din UE, în timp 
ce restul nu s-au pronunțat, mai spune sursa citată. Referitor la 
atitudinea pe care ei doresc ca UE s-o adopte în negocierile de 
separare de Marea Britanie, persoanele chestionate au răspuns 
într-un mod contrastant.

Astfel, 53% dintre francezi, 55% germani și 51% spanioli au 
spus că doresc ca UE „să nu facă nici o concesie” britanicilor, 
spre deosebire de 47% dintre italieni și belgieni și 27% polo-
nezi care au o opinie contrară.

Președintele sirian, Bashar al-Assad, a declarat, într-un interviu 
că președintele rus Vladimir Putin nu i-a cerut niciodată să se 
retragă de la putere, în pofida presiunii exercitate de Washing-
ton pentru ca Assad să plece, informează AGERPRES.

„Ei nu au spus niciodată nici măcar un cuvânt despre asta”, a 
declarat Bashar al-Assad întrebat dacă Putin sau ministrul de 
externe rus Serghei Lavrov au discutat cu el despre o tranziție 
politică în Siria, scenă din 2011 a unui sângeros război civil.

Assad a declarat, de asemenea, că nu este îngrijorat că 
Putin și secretarul de stat american John Kerry, aflat recent 
în vizită oficială la Moscova, ar putea ajunge la o înțelegere 
care să-l oblige să renunțe la putere în Siria. „Pentru că politica 
lor, mă refer la politica rusă, nu se bazează pe înțelegeri, ci pe 
valori”, a spus Assad, conform sursei citate.

Federația Rusă a fost un aliat major al lui Bashar al-Assad, în 
timp ce SUA, care susține forțele rebele ce încearcă să-l dea jos 
pe președintele sirian, i-au cerut acestuia să plece de la putere. 
John Kerry dorește să obțină o mai bună cooperare din partea 
Rusiei în lupta împotriva organizației Stat Islamic (SI) în Siria, 
dar se confruntă cu o puternică opoziție din partea armatei și 
serviciilor de securitate americane, care afirmă că Washingto-
nul și Moscova au obiective diametral opuse în Siria.

A crescut proporția europenilor 
care cred că apartenența lor 
la UE este „un lucru bun”

Putin nu i-a cerut lui Bashar 
al-Assad să se retragă

Foto: telegraph.co.uk

Foto: prospectmagazine.co.uk

ONU denunță posibile „crime de război” 
comise de ambele tabere în Ucraina

Foto: libertatea.ro
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La crítica literaria y ensayista Mercedes Mon-
many firma una reseña en el ABC Cultural (9 de 
julio de 2016) sobre la novela El mismo camino 
de todos los días de Gabriela Adameșteanu, 
explica la página web del Instituto Cultural 
Rumano en Madrid.

La presentación del libro, traducido por 
Joaquín Garrigós, tuvo lugar el día 5 de junio 
en presencia de la escritora, del traductor, de la 
crítica literaria Mercedes Monmany y de la edi-
tora Valéria Kovácová. El evento fue organizado 
por el Instituto Cultural Rumano y Ediciones 
Xorki Editorial Independiente.

Adamesteanu: un dolor sólo 
mío, de Mercedes Monmany
Sólo cuatro novelas le han bastado a Adames-
teanu para consagrarse no sólo en su país, 
Rumanía, sino en toda Europa.

Sepan por qué leyendo «El mismo camino 
de todos los días»

Una de las principales autoras de nuestros 
días en todo el espectro europeo, Gabriela Ada-
mesteanu, nació en Târgu Ocna (Rumanía) 
en 1942. Periodista, activista democrática 
durante el comunismo, traductora del fran-
cés (su tesis doctoral versó sobre Proust), en 
1990, recién caído el régimen de Ceaucescu, 
fundó junto a otros el denominado Grupo para 
el Diálogo Social, convirtiéndose en editora 
de la Revista 22, de defensa de la sociedad 
civil. Su entrada en la literatura, con 33 años, 
tuvo que ver con un rechazo visceral a escribir 
bajo el realismo socialista. Con cuatro novelas 
publicadas hasta el momento, Gabriela Ada-
mesteanu saltó a la fama internacional sobre 
todo con Una mañana perdida, historia con-
centrada del siglo XX rumano. O lo que es lo 
mismo, la crónica de varias generaciones per-
didas, de guerras e innumerables sacrificios 
personales, evocada a través de una anciana, 
Vica, que sale una mañana de casa y emprende 
-como Mrs. Dalloway en Londres- un periplo 
por Bucarest. En todas sus obras, Adames-
teanu es una maestra a la hora de describir el 
aire de una época, la intrusión de lo político 
en lo cotidiano, el miedo instalado profunda-
mente en una sociedad sin libertad. En la que 
fue su primera y magnífica novela, El mismo 
camino de todos los días, de 1975, hoy todo 
un clásico reeditado en numerosas ocasiones, 
estamos en la Rumanía de los años 60 y en el 
espléndido relato -magníficamente traducido 

por Joaquín Garrigós- de una educación sen-
timental durante el comunismo.

En prisión–Letitia Branea, que narra su his-
toria en primera persona, es una adolescente 
que vive en una pequeña ciudad de provin-
cia, en medio de una gran escasez. La suya 
es una familia de represaliados políticos. Su 
padre, por motivos que no se acaban nunca 
de desvelar totalmente -«por las culpas de su 
familia de hace 20 o 30 años»-, está en prisión, 
y su tío Ion, en otros tiempos un intelectual 
notable, ha sido relegado a dar clases en un 
colegio. Letitia crece con este tío, cuya carrera 
fue interrumpida bruscamente, tras su exclu-
sión del Partido, y con su madre, dominada 
sin cesar por la sensación de ser «una víctima, 
una incomprendida, una mártir» a causa de la 
vida miserable que le ha tocado en suerte. En 
el minúsculo apartamento de dos habitacio-
nes donde viven, lo que impera es un ambiente 
triste, invadido por miedos difusos y por la 
enemistad con los vecinos, que los insultan a 
menudo llamándolos «fascistas».

Un mundo asfixiante–En lo único que piensa 
Letitia es en escapar, convencida de que nunca 
le sucederá «nada relevante» y que tan sólo 
está abocada al fracaso y la frustración, como 

ha sucedido con su madre y su tío. Un tío aco-
bardado que ejerce de padre sustituto, al que 
con el tiempo reprochará que haya cedido y 
se humille ante las peticiones y exigencias de 
sus superiores.

La única salida de ese mundo asfixiante 
y provinciano, de idénticos e interminables 
días de monotonía y letargo, será su entrada 
en la Universidad. Para ello se trasladará a la 
capital Bucarest, instalándose en una residen-
cia de estudiantes. Aún así, las chicas como 
Letitia llevarán siempre consigo, sin remedio, 
una especie de marca. La marca del que ha 
llegado de fuera. La marca de no pertenencia. 
Siempre le faltará «ese toque imperceptible 
de las alumnas bucarestinas de buena familia, 
la rapidez con la que siguen la moda a través 
de las revistas extranjeras, las cosas que reci-
ben de fuera». Siempre pervivirá el pánico a 
la marginación, a no integrarse totalmente, a 
mostrarse tan sólo como una pobre provinci-
ana. Como se dirá Letitia, todas ellas formaban 
«grupos compactos y reducidos, iban juntas 
a los mismos guateques inaccesibles para 
nosotras, por eso las mirábamos con reserva 
y recelo, nos intimidaban sus chistes, dema-
siado verdes, su desenvoltura y sus relaciones. 

Su vida nos parecía distinta de la nuestra». 
Su envidia serán «esas vidas siempre más 
vivas y llenas de imprevistos», no programa-
das desde su nacimiento, como la de ella. Un 
futuro incierto, poco dado a grandes sorpre-
sas, no sólo aguarda a Letitia, que actúa como 
metáfora de su tiempo, sino a un país entero, 
a generaciones que pasaron de la violencia de 
la guerra y la posterior represión a la asfixia 
de regímenes autoritarios que los mantenían 
atemorizados por no poder encontrar trabajo, 
por no hallar un lugar en la nueva sociedad, 
por caer en desgracia ante cualquier mal paso 
dado, siendo inmediatamente «depurados». 
Por otro lado, en este tipo de sociedades «fuera 
de la ley», de unas leyes normalizadas y demo-
cráticas, nada se mostraba nunca totalmente 
nítido: ni las amenazas ni los castigos, ni los 
inesperados premios o recompensas al ejercer 
la sumisión que se espera de todos. Así, con 
ese desconcierto, con «ese viejo sentimiento de 
culpa profundo y confuso» lo expresará Leti-
tia: «No era capaz de imaginar nada de lo que 
podía estar esperándome, únicamente recor-
daba de forma confusa relatos de todo tipo 
sobre interrogatorios y detenciones».

Queja perpetua–El espejo en el que crece 
Letitia, su búsqueda desesperada de una identi-
dad, es un espejo a la inversa, en el que rechaza 
verse. Por ejemplo, el de su madre, en el que, 
aún queriéndola, le horroriza verse reflejada. 
Una mujer sarcástica, dura, áspera, instalada 
en la queja perpetua y en el largo vacío de la 
espera de un marido que un día la abandonó y 
que, tras salir de la cárcel, al no haber hallado 
nada mejor, volverá con ella para formar un 
remedo de familia ficticia y desencantada. Todos 
ellos, también su tío Ion, parecen venir de 
modelos o proyectos un día emprendidos y 
nunca consumados. Educada en la preven-
ción, en la alerta de víctimas de todo y nada 
a la vez, de supervivientes siempre a punto de 
ser golpeados de nuevo y sin razón, Letitia se 
librará muy pronto de esa clase de sentimen-
talismo iluso que envuelve a las chicas de su 
edad. De ese «dolor no preciso», tan común, 
que se comienza a experimentar muy pronto, 
durante la adolescencia. Un dolor que quiere 
percibir únicamente ella, obligándose a «sen-
tirlo tal y como había leído en los libros o había 
visto en el cine». Un dolor sólo suyo, no el de 
la época, ni el de su país, ni el de su familia, 
según la fuente citada.

“Adamesteanu: un dolor sólo mío”–reseña de Mercedes 
Monmany sobre la novela El mismo camino de todos los días
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Rumanía conmemora “de puntillas” el 
comienzo del Holocausto en su territorio

ESPAÑOL

El déficit comercial de 
Rumanía se dispara un 
46,5% en los primeros 
cinco meses del año

Las últimas cifras del Instituto Nacional Estadístico de Rumanía 
(INS, por sus siglas en inglés) indican que el saldo neto de la 
balanza comercial fue de -3.760 millones de euros.

Según informa el portal Romania Insider, a partir de los 
datos preliminares del citado organismo, las importaciones 
del país de Europa del Este aumentaron entre enero y mayo de 
2016 un 8,7% interanual hasta los 27.000 millones de euros. Las 
exportaciones se incrementaron en el mismo período un 4,4%, 
situándose en 23.200 millones de euros, según se relata en la 
página web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Los automóviles y el equipamiento de transporte lide-
raron el capítulo de las adquisiciones en el exterior, con un 
alza del 37,6%. A continuación se situaron las manufacturas 
y los productos químicos, con ascensos del 31,3% y el 14,4%, 
respectivamente.

La UE fue el principal socio comercial de Rumanía, al aca-
parar el 75,8% de sus ventas y el 77,9% de sus compras. Por lo 
que respecta a mayo, las importaciones alcanzaron los 5.600 
millones de euros, cantidad equivalente a una subida del 
12,2% en comparación con el dato registrado en idéntico mes 
del ejercicio anterior. Las exportaciones crecieron por su parte 
un 4,1%, situándose en los 4.700 millones de euros. En con-
secuencia el saldo neto de la balanza comercial fue de -979,7 
millones de euros.

Las exportaciones españolas a este socio comercial alcan-
zaron los 1.831 millones de euros en 2015, con un avance del 
12,8% respecto a 2014. Los sectores en los que se concentraron 
principalmente nuestras ventas fueron máquinas y aparatos 
mecánicos (29% del total); vehículos automóviles y tractores 
(17,5%); prendas de vestir (4,3%); y aparatos y material eléctri-
cos (3,6%), según la fuente citada.

Foto: conceptodefinicion.de

R umanía conmemoró a 
las víctimas del Holo-
causto en su territorio, 

pero lo hizo con un bajo perfil y 
sin que las autoridades planeen 
asistir a ninguno de los actos 
que organiza el Departamento 
para Relaciones Interétnicas, 
la comunidad judía rumana, 
autoridades políticas y cul-
turales de Iași, publica La 
Vanguardia, que recoge un 
reportaje de la agencia EFE.

Una de las víctimas del 
Holocausto nazi en Ruma-
nia es Leonard Zaicescu, quien 
tenía 14 años cuando el 27 de 
junio de 1941 el régimen pro 
nazi rumano comenzó a exter-
minar a los judíos de Iași, su 
ciudad. Diez días después, unos 
13.000 habían muerto en lo 
que fue el comienzo del Holo-
causto en Rumanía, cuyo 75 
aniversario se está pasando 
de puntillas.

“Nadie sabía quién imponía 
el orden: La policía, las tropas 
rumanas o los soldados ale-
manes. De repente, se generó 
el caos y en alemán nos indi-
caron que saliéramos de casa 
a las 6 de la mañana”, reme-
mora para Efe Zaicescu, una 
de las tres víctimas aún vivas 
del conocido como “Pogromo 
de Iași”, del que se cumplen 
ahora 75 años.

Esta operación de extermi-
nio se produjo en el contexto 
de la invasión nazi de la Unión 
Soviética, en la que participó el 
régimen fascista y antisemita 
del dictador rumano Ion Anto-
nescu. Antes de comenzar el 
pogromo, las autoridades difun-
dieron falsos rumores de que 
la población judía de Iași, situ-
ada muy cerca de la frontera 
soviética, estaba apoyando a la 
entonces URSS. Les acusaban 
de participar en los ataques del 
Ejército Rojo contra la ciudad, 

aumentando así la enemistad 
de la población local con sus 
convecinos judíos.

Aprovechando ese males-
tar y el caos provocado por los 
movimientos de tropas que se 
dirigían al frente soviético, las 
autoridades rumanas comen-
zaron con el exterminio y la 
deportación de los 45.000 
judíos que vivían en Iași, la 
mitad de la población de la ciu-
dad. Los judíos de Iași fueron 
obligados a abandonar sus 
hogares en medio de abusos 
y agresiones físicas. Muchos 
fueron encerrados en la comi-
saría central de la ciudad, donde 
soldados rumanos y alemanes 
acribillaron a miles de ellos. 
Varios otros miles más fueron 
subidos a trenes para ser depor-
tados a la cercana ciudad de 
Podul Iloaei. “En cada vagón 
cabían unas 40 personas pero 
éramos unos 150 por cada uno 
de ellos, un total unos 2.000”, 
recuerda Zaicescu, de 89 años 
de edad. Asegura que más de 

800 personas murieron en su 
entorno en las diez horas que 
el tren tardó en recorrer los 16 
kilómetros hasta Podul Iloaei. 
Fueron diez horas de horror, 
desesperación, hacinados sin 
comida, sin agua y sin apenas 
aire respirable.

“Alguien abrió una rendija 
en la pared del vagón para que 
pudiéramos respirar; inme-
diatamente, lo bajaron y lo 
fusilaron delante de nosotros”, 
cuenta Zaicescu. La cifra total 
de víctimas de pogromo no está 
clara, aunque se estima que 
entre 13.000 y 15.000 personas, 
hombres, mujeres, ancianos y 
niños, fueron asesinadas en los 
diez días que duró la matanza.

“Hay fosas comunes, víc-
timas sin nombre. Durante 
décadas, Rumanía recono-
ció con voz baja los trágicos 
acontecimientos de Iași”, dijo 
a Efe el director del Instituto 
Elie Wiesel de Bucarest, Ale-
xandru Florian, una institución 
que estudia la historia del 

Holocausto. El Estado rumano, 
sobre todo en la época comu-
nista, negó durante décadas su 
participación en las matanzas 
e incluso que se hubieran pro-
ducido dentro de su territorio 
y hasta 2004 no conmemoró 
por primera vez oficialmente el 
Holocausto. El tardío recono-
cimiento no vino acompañado 
de una petición oficial de per-
dón, como si han hecho otros 
países como la vecina Hun-
gría, que en 1994 reconoció 
su responsabilidad en el asesi-
nato de más de 450.000 judíos 
húngaros. El aniversario del 
pogromo de Iași se celebra de 
forma muy tímida, con poca 
participación institucional, 
un programa modesto y con 
poca presencia en los medios 
de comunicación.

“La indiferencia nos hace 
vulnerables y caer en los mis-
mos errores del pasado. Si la 
gente se hubiera sublevado 
contra los criminales, nunca 
habría pasado esta matanza”, 
asegura Zaicescu, al reivindi-
car la memoria histórica como 
antídoto contra la barbarie.

Según una comisión de 
historiadores presidida por 
el superviviente del Holo-
causto y premio Nobel de la 
Paz Elie Wiesel, entre 280.000 
y 380.000 judíos, la mitad del 
total, murieron en las regiones 
bajo control de Antonescu en 
la II Guerra Mundial. La gran 
mayoría de los supervivien-
tes emigraron en las siguientes 
décadas a Israel, cuyo gobierno 
tuvo que pagar a Bucarest por 
cada inmigrante varios miles 
de dólares, dependiendo de su 
formación.

Hoy la comunidad judía de 
Rumanía cuenta con menos 
de 4.000 personas, concen-
tradas sobre todo en la capital 
del país, explica hotnews.ro.

TRIMITERIA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Plata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*: 

*Promoție valabilă pentru clienții noi

Foto: hotnews.ro
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Naționala masculină de baschet a României a câștigat turneul 
de la Nantong (China), ultimul din seria Atlas Challenge 2016, 
după ce a întrecut formația Poloniei cu scorul de 68-61, infor-
mează pagina de Facebook a Federației Române de Baschet, 
conform AGERPRES.

Pentru tricolori au înscris Rolland Török — 14 puncte, Mal-
colm Armstead 12, Titus Nicoară 10, Vlad Corpodean 9, Bogdan 
Țîbîrnă 9, Octavian Popa-Calotă 8, Adrian Guțoaia 6.

În primele două partide, România a dispus de 71-66 cu 
China și 73-57 cu Georgia. România a ocupat ultimul loc la tur-
neul al doilea, de la Zhangjiagang.

Reprezentativa antrenată de Marcel Țenter câștigase și 
primul turneu, de la Changshu, după victorii cu China, Geor-
gia și eșec în fața Poloniei. Tricolorii vor pleca acum în Brazilia, 
pentru meciuri amicale cu naționala acestei țări, calificată la 
Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, mai spune sursa citată.

Nadia Comăneci, cea mai 
cunoscută sportivă din isto-
ria României, a sărbătorit pe 18 
iulie patru decenii de la prima 
notă de 10 din istoria gimnas-
ticii artistice, primită în timpul 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Montreal (Canada), infor-
mează AGERPRES.

Pe 18 iulie 1976, o gimnastă 
în vârstă de numai 14 ani reușea 
să uimească lumea sportului, 
obţinând prima notă perfectă 
din istoria acestui sport, în 
condiţiile în care nici măcar 
tabela electronică de afișaj nu 
era pregătită pentru o astfel 
de performanţă.

Nadia Comăneci a obţinut, 
de altfel, la respectiva ediţie a 
Jocurilor Olimpice, de șapte ori 
scorul perfect, câștigând trei 
medalii de aur (la individual 
compus, bârnă și paralele), o 
medalie de argint (pe echipe) 
și una de bronz (la sol).

„De fiecare dată când există 
un zero în aniversare, este ceva 
tot mai mare. Au fost 10, apoi 
20, apoi 30 iar acum 40 de 
ani, par multe cifre. Este ca 
și cum jumătate din viaţa ta 
a și trecut”, a declarat Nadia 
într-un interviu telefonic acor-
dat agenţiei Reuters.

„Însă atunci când realizezi 
că au trecut 40 de ani de când 
s-a întâmplat, parcă te întrebi: 

„O Doamne, chiar așa?”. Pen-
tru că este a 40-a aniversare, 
mă simt ca și cum aș sărbători 
pe tot parcursul anului. Toată 
lumea pe care am întâlnit-o 
în acest an vrea să vorbească 
despre asta”, a adăugat Nadia, 
aflată într-o scurtă vacanţă în 
California, alături de familia sa.

Celebrarea performanţei de 
acum patru decenii va conti-
nua pentru Nadia Comăneci 
și în următoarele săptămâni, 
fosta gimnastă română fiind 
invitată pe 21 iulie, la Montreal, 
unde fiul său în vârstă de 10 
ani, Dylan, va avea șansa să 
vadă pentru prima oară Sta-
dionul Olimpic în care „este 
gravat numele mamei sale”. 
Următoarea escală a Nadiei 
va fi la Rio, pentru Jocurile 
Olimpice 2016, programate 
între 5 și 21 august.

Chiar dacă au trecut patru 
decenii de la performanţa care 
i-a asigurat un loc de prim plan 
în istoria gimnasticii, Nadia 
Comăneci își amintește și 
acum cu exactitate fiecare 
detaliu al evoluţiei sale de la 
paralele, încununată cu nota 
perfectă de 10.

„Îmi amintesc când am 
început exerciţiul. Am crezut 
că am reușit o evoluţie bună, 
însă nu m-am gândit că am 

avut o evoluţie perfectă”, a 
declarat Nadia (54 ani), care 
locuiește în prezent în Okla-
homa City. „Știu că nu m-am 
uitat la tabelă, deoarece mă 
gândeam deja la exerciţiul de 
la bârnă după ce terminasem. 
Apoi am auzit un zgomot mare 
în sală, m-am uitat în jur, am 
întors capul și am văzut tabela. 
Prima oară am văzut numă-
rul meu de concurs, 073, iar 
apoi nota 1,00 care era dede-
subt. M-am uitat la una dintre 
colegele mele, iar ea a ridicat 
din umeri, indicând că ceva nu 
este în regulă la tabelă. Totul 
s-a petrecut foarte repede”, a 
povestit campioana română.

În condiţiile în care, oficialii 
nu se așteptau ca vreo gimnastă 
să atingă perfecţiunea, tabela 
electronică instalată în arena 
de la Montreal nu avea spa-
ţiul necesar pentru a cuprinde 
toate cele patru cifre care să 
ilustreze nota perfectă, con-
tribuind astfel la amplificarea 

emoţiilor micuţei campioane 
române.

„Faptul că tabela electronică 
nu putea afișa nota 10 s-a adă-
ugat dramei, a făcut-o și mai 
mare”, a adăugat ea râzând. 

„Obţinerea primului 10 din 
istorie a fost un lucru mare, 
însă faptul că nici măcar tabela 
electronică nu și-a putut da 
seama cum să afișeze scorul, 
a făcut povestea și mai isto-
rică”, a precizat Nadia.

„Nellie (Kim) a obţinut la 
rândul ei un 10 la scurt timp 
după mine, însă nimeni nu vor-
bește despre asta. Dacă destinul 
ar fi vrut, altcineva ar fi făcut 
istorie. Am fost doar ceva mai 
rapidă! La momentul respectiv 
nu am înţeles impactul pe care 
îl va avea, nu am concurat pen-
tru a face istorie. Am concurat 
pentru a câștiga medalii. Este 
ceva foarte special faptul că va 
fi acolo pentru eternitate”, a 
conchis Nadia Comăneci, con-
form sursei citate.

Christoph Daum, noul selec-
ţioner al echipei naţionale de 
fotbal a României, a comen-
tat declaraţia finanţatorului 
Stelei, George Becali, potrivit 
căreia unii jucători nu vor să 
lucreze cu un tehnician străin. 
Daum a precizat că va accepta 
și respecta orice decizie a fotba-
liștilor de la Steaua, informează 
AGERPRES.

„Jucătorii aceștia ar trebui să 
nu plece niciodată din România, 
fiindcă dacă merg în străină-
tate, vor da de străini. Dacă le 
e frică, să rămână aici, să nu 
plece, dacă vor avea ofertă de 
la Real Madrid, s-o refuze, pen-
tru că ar avea antrenor străin. 
Becali ar trebui să spună că nu 

transferă niciun jucător la Real 
Madrid pentru că antrenorul 
de acolo, Zinedine Zidane, nu 
vorbește, din păcate, româna. 
Trebuie să acceptăm asta. Pen-
tru mine, cea mai mare onoare 

e să joci pentru ţara ta, dacă 
aș fi jucător, aș da totul pen-
tru ţară, ca să aibă o imagine 
bună, să aibă succes.

Ce e garantată în viaţă e 
schimbarea, schimbarea e 

garantată și nu mi-e frică. Une-
ori, pierzi jucători din cauza 
accidentărilor. Ok, îi poţi pierde 
și din cauza problemelor psi-
hologice, nu știu. Și tot trebuie 
să jucăm și să câștigăm. Pen-
tru mine, dacă pot avea cei mai 
buni jucători, și să se și iden-
tifice cu echipa naţională, dar, 
pe de altă parte, accept orice 
decizie a lui Gigi Becali sau a 
jucătorilor, trebuie s-o respec-
tăm”, a spus Daum, conform 
sursei citate.

George Becali, finanţato-
rul echipei Steaua București, 
a declarat recent că doi dintre 
jucătorii Stelei vor să se retragă 
de la echipa naţională, după 
aducerea unui selecţioner străin.

SPORT

Naţionala feminină de tenis de masă a României a câștigat 
medaliile de aur la Campionatele Europene pentru juniori de 
la Zagreb, după ce a dispus în finală de Serbia cu scorul de 3-0, 
potrivit site-ului oficial al competiţiei. Încoronate campioane 
europene în Slovacia anul trecut, româncele și-au apărat titlul 
la junioare în capitala Croaţiei, conform AGERPRES.

România – Serbia 3:0 – Adina Diaconu – Izabela Lupulesku 
3:2 (6:11, 8:11, 14:12, 11:6, 11:3), Andreea Dragoman – Dragana 
Vignjevic (10:12, 11:3, 11:5), Andreea Clapa – Tijana Jokić 3:0 (11:6, 
3:11, 11:8, 11:2).

Rusia și Spania s-au înfruntat în finala mică, iar rusoaicele 
au repetat performanţa de anul trecut și au cucerit medalia de 
bronz. Spania și-a îmbunătăţit prestaţia comparativ cu Europe-
nele de la Bratislava de anul trecut, când s-au clasat pe locul 14.

Adina Diaconu, cea mai bună jucătoare a Europei, a vorbit 
după victoria României, pentru site-ul oficial al competiţiei: „În 
primul joc, nu mi-am simţit braţele, nu am reușit să-mi impun 
ritmul. Eram amorţită. După 0-2, am realizat că trebuie să câș-
tig jocul. Eram sigură că mă voi impune, dacă îi opresc ritmul 
la acel moment”, mai spune sursa citată. România a cucerit ast-
fel al 12-lea titlu la junioare, după cele din 1956, 1958, 1959, 1987, 
1994, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013 și 2015.

Nadia Comăneci, la 40 de ani de la 
primul 10 din istoria gimnasticii artistice

Christoph Daum: Becali ar trebui să spună 
că nu transferă niciun jucător la Real Madrid

Foto: globalsports.ro

Foto: studentsport.ro

Baschet: România a câștigat 
și ultimul turneu din China

Tenis de masă: România 
a câștigat medalii de aur

Foto: digi24.ro

Foto: ziare.com
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MUNCĂ

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.

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

Mujer rumana de 45 años, viuda, me gustaría 
conocer a un hombre español de Ciudad Real, 
entre 60 y 70, para una relación seria. Tel: 642281167 
Laura.

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.

Închiriez cameră spațioasă în Orcasitas (Madrid) 
pentru o persoană. Suntem o singură familie 
în casă, iar căldura este inclusă în preț. Zonă în 
apropierea mijloacelor de transport, autobuz și 
tren. Preţ 250€. Tel: 617963326 – Paula.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

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
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Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și 

condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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!


