
Z I A R  R O M Â N E S C  G R A T U I T   /  E L  P E R I Ó D I C O  D E  L O S  R U M A N O S  E N  E S P A Ñ A

en Españawww.periodicoelrumano.es
 facebook.com / PeriodicoRumano

Anul VIII / NR. 177 / 20 pagini / 22 septembrie 2016

Solicitați o cartelă SIM pe www.lycamobile.es sau sunați la 632100321
Se aplică termeni și condiții

500
MINUTE

MUNDO 500 PLUS

(să suni în 39 de țări + Spania)

15€

/30 zile

2GB
1000
MINUTE
(între numerele Lycamobile)

/TVA inclus.

APELURI 
INTERNAȚIONALE 
CĂTRE MOBIL ȘI FIX

SUNĂ ÎN

TAXA DE 
CONECTARE ESTE 
INCLUSĂ ÎN PREȚ

UK FRANȚA ITALIA ROMÂNIA

Codul de activare este *139*3005# 

LM_SPAIN_EL_RUMANO_Sept2016_128X80MM.indd   1 19/09/2016   12:08

„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 8

Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
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Această publicaţie a fost tipărită cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe 
– Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.
www.dprp.gov.ro
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului 
Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

Uniunea Europeană ar fi trebuit ca din iunie 2017 să elimine tarifele pentru roaming. 
Planul acela va fi schimbat, deocamdată nu e cert cum. Tarifele de roaming urmau să fie 
eliminate la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene în iunie 2017.

Eliminarea tarifelor pentru roaming în 
2017 e amânată: UE vrea o propunere nouă

7

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni

Foto: icr.ro

Munții Rodnei - Pietrosu Mare / GAVRILA STETCO (WIKIPEDIA)

ESPAÑOL 16

“Rumanía detrás de los 
prejuicios” fotográfía 
de Dan Ticulescu

23 de noi arii naturale protejate din România 
vor fi incluse în rețeaua Natura 2000
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Vicepremierul Vasile Dîncu, 
ministru al Dezvoltării Regi-
onale și Administraţiei Publice, 
s-a întâlnit la Palatul Victoria 
cu Nikolina Angelkova, minis-
trul Turismului din Republica 
Bulgaria, discuţiile vizând, în 
principal, aspecte strategice și 
operaţionale ale coordonării 
Ariei Prioritare 3 a Strategiei 
UE pentru Regiunea Dunării 
(SUERD), conform AGERPRES.

Potrivit unui comunicat 
al MDRAP, cu această ocazie, 

„ministrul Dîncu a reafirmat 
angajamentul și întreaga dis-
ponibilitate a reprezentanţilor 
Ministerului Dezvoltării Regi-
onale și Administraţiei Publice 
pentru derularea în continuare 
a colaborării cu experţii bulgari 
în vederea atingerii obiectivelor 
comune”. În ceea ce privește 
pregătirea proiectului comun 

pentru finanţarea coordonării 
ariilor prioritare din Progra-
mul Transnaţional Dunărea, 
vicepremierul Vasile Dîncu a 

subliniat experienţa experţilor 
tehnici din MDRAP în ceea ce 
privește elaborarea și imple-
mentarea proiectelor finanţate 

din programe transnaţionale.
„În legătură cu desfășurarea 

activităţilor viitoare, respec-
tiv întâlnirea Comitetului de 

Coordonare și celelalte eveni-
mente prevăzute a se desfășura 
până la finalul anului 2016, în 
acest moment experţii MDRAP 
conlucrează în vederea identi-
ficării soluţiei optime pentru 
programarea lor, ţinând cont 
de disponibilitatea membrilor 
Comitetului de Coordonare și 
de calendarul evenimentelor în 
domeniul turismului și cultu-
rii pentru perioada octombrie 

— noiembrie 2016”, a menţio-
nat Vasile Dîncu. Cu prilejul 
întâlnirii, vicepremierul Vasile 
Dîncu a primit și invitaţia de 
a participa, la Sofia, la Con-
ferinţa „Civilizaţii de pe glob 
și turismul modern”, care va 
avea o ședinţă plenară pe 29 
noiembrie.

În ceea ce privește agenda 
comună la nivelul guvernelor 
celor două state, s-a discutat 
posibilitatea organizării unei 
ședinţe comune în această 
toamnă, care să întărească 
relaţiile viitoare de cooperare 
dintre România și Bulgaria, mai 
informează sursa citată.

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

Strategia UE pentru Regiunea Dunării, 
în atenția oficialilor români și bulgari

Foto: youtube.com
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?

Infecții ale aparatului 
respirator. Cum te ajută 
inhalațiile din plante?

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

Inhalațiile sunt unul dintre cele mai bune remedii naturiste 
în momentul în care suferi de infecții ale aparatului respi-
rator. De asemenea, te ajută și la calmarea durerilor de cap, 

menţionează Adevărul. Muşeţelul ameliorează tusea. 
Când tușești, un bun leac este o baie cu aburi de mușeţel și de 
cimbru. Ai nevoie de un prosop și de un bol. Torni doi litri de 
apă clocotită în recipient și adaugi o lingură de flori de muș-
eţel uscate și una de cimbru. Apoi așază-te deasupra vasului 
și acoperă-ţi capul cu un prosop. Este indicat să inhalezi abu-
rii timp de 10-15 minute. Rozmarinul, recomandat în 
bronşite. Dacă suferi de bronșită, rozmarinul este de aju-
tor. Pui jumătate de lingură de lavandă, jumătate de lingură 
de rozmarin, o lingură de miere și doi litri de apă fierbinte. 
Seara, înainte de culcare, este momentul ideal să faci inhala-
ţia. Este indicată, de asemenea, și dacă suferi de laringită și de 
amigdalită. În caz de amigdalită acută, este bine de știut că 
poate fi vindecată și cu ajutorul băilor de abur cu ulei de busu-
ioc (antiinflamator, analgezic și antiinfecţios). Eucaliptul, 
împotriva durerilor în gât. Durerile de gât care apar 
când ești răcit pot fi calmate dacă recurgi la o baie de aburi cu 
ulei de eucalipt. Uleiul din frunze de eucalipt face adevărate 
minuni pentru gât, căci are proprietăţi antiseptice, expecto-
rante și reduce inflamaţia. Pui 5-6 picături de ulei la un litru de 
apă fierbinte. Tot contra răcelilor poţi face și inhalaţii cu levăn-
ţică și cu busuioc. Pui o lingură de busuioc uscat mărunţit și 
o lingură de flori de levănţică uscată, la doi litri de apă cloco-
tită. Sursa citată mai spune că pentru durerile de cap trebuie 
să faci o baie de abur cu ulei de cuișoare. În câteva minute, te 
vei simţi mult mai bine.

Sunt plante, precum coada-ca-
lului și salcia, care pot opri 
sângerările gingiilor și, de ase-
menea, pot calma inflamaţiile. 
În categoria leacurilor naturiste, 
pe lângă plantele cu efecte tera-
peutice, putem enumera și alte 
soluţii, la îndemână și ieftine, 
pe care trebuie să le încerci!

Din păcate, sunt multe per-
soane care suferă din pricina 
sângerărilor gingivale, iar 
medicii spun că nu reprezintă 
o problemă gravă de sănătate, 
dacă apar ocazional, conform 
Adevărul. Dacă, însă, acestea 
nu dispar, e bine să mergi la 
medic, ca să vezi dacă nu cumva 
ești predispus la parodontoză, 
boala care distruge ligamen-
tele de susţinere a dinţilor și 
care, netratată, duce la pier-
derea dinţilor.

Să știi că de vină pentru 
apariţia sângerărilor sunt și 
cariile netratate sau tartrul 
acumulat pe dinţi. În ambele 
cazuri trebuie să faci un con-
trol la stomatolog. Alte cauze 
pentru apariţia a sângerărilor 
sunt fumatul, sarcina, peri-
oada pubertăţii cu dereglările 
hormonale și traumatismele 

provocate de scobitori sau alt 
obiecte. Dacă sângerările sunt 
temporare, poţi urma aceste 
remedii eficiente pentru com-
baterea lor.

Sucul de lămâie, un 
aliat de încredere
Lămâile au proprietăţi de oprire 
a sângerărilor, dar și efecte anti-
bacteriene, fiind deosebit de 

utile în caz de sângerări pro-
vocate de infecţiile dentare. 
Masează zona afectată a gin-
giei cu o felie de lămâie sau 
prepară o limonadă neîndul-
cită și ţine lichidul 2 minute 
în gură.

Cuişoarele au 
efect calmant
Un alt remediu eficient în lupta 

cu sângerările este pe bază 
de cuișoare. Pe lângă efectul 
hemostatic, acestea au efect cal-
mant, ceea ce le recomandă în 
mod deosebit în caz de gingi-
vită (inflamaţie a gingiei) sau 
în situaţia în care sângerarea a 
apărut în urma unui trauma-
tism al gingiei. Mestecă-le și 
ţine-le câteva minute în gură, 
pentru ca eugenolul, substanţa 
cu efect anestezic, să-și poată 
face efectul.

Bine de ştiut!
Dacă ești însărcinată, e mai 
bine să eviţi acest remediu.

Argila, bună în 
parodontoze
Utilizată mai ales în cosmetică, 
argila poate fi de ajutor și când 
vine vorba despre sângerări gin-
givale. Ea grăbește cicatrizarea 
rănilor, motiv pentru care se 
folosește și sub formă de cata-
plasme pe diverse leziuni ale 
pielii. În caz de sângerări și 
paradontoze, se masează gin-
giile, de 2 ori pe zi, cu praf de 
argilă, aplicat pe un deget sau 
pe o bucată de tifon steril, mai 
spune sursa citată.

Cauzele sângerărilor gingivale și soluții 
naturiste care pot opri sângerările gingivale

S pitalul Universitar din Torrejón a lansat 
a doua ediţie a „Drumului lui Cervan-
tes”, pe 18 septembrie, cu mai mult 

de 2.400 de participanţi care efectuează tra-
seul Parque Corredor și Ajalvir. „Drumul lui 
Cervantes” este susţinut și prin participarea 
primăriilor din Ajalvir, Daganzo, Fresno de 
Torote, Ribatejada, Valdeavero, Camarma de 
Esteruelas, Meco, Los Santos de la Humosa, 
Anchuelo, Villalbilla, Torres de la Alameda, 
Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del 
Campo, Torrejón de Ardoz. Elementul de nou-
tate este includerea orașelor Paracuellos de 
Jarama, Cobeña și Santorcaz. „Ne-am pus mari 
speranţe în pregătirea acestei a doua ediţii 
a „Drumului lui Cervantes”. După experienţa 
de anul trecut, când ne-am adunat aproape 
20.000 de oameni din cele 15 trasee pe care 
le facem, în acest an vom repeta provocarea 
de a obţine un număr mai mare de persoane 
care au grijă de sănătatea și bunăstarea lor”, a 
explicat Ignacio Martínez Jover, director gene-
ral al spitalului. Etapa următoare va avea loc 
pe 25 septembrie, la ora 10:30, între orașele 
Ajalvir și Paracuellos de Jarama, cu un total 
de 8 kilometri.

„Drumul lui Cervantes” are ca scop promo-
varea obiceiului de a face exerciţii fizice ca o 
practică sănătoasă. Spitalul este alături de par-
ticipanţi punându-le la dispoziţie diverse teste 
de sănătate, cum ar fi screening pentru ane-
vrism aortic–test care a fost făcut anul trecut 
de mai mult de 500 de persoane, proba pentru 
diabetul de tip II sau diverse discuţii despre 

sănătate, precum detectarea accidentului vas-
cular cerebral sau despre protecţia solară.

Toate informaţiile despre „Drumul lui Cer-
vantes”, precum și formularul de înscriere, sunt 
disponibile pe pagina web www.caminodecer-
vantes.es și, o dată înregistraţi, cei interesaţi 
pot ridica kit-ul drumeţului din El Corte Inglés 
din Alcalá de Henares. „Avem peste 4.000 de 
persoane înregistrate pe pagina web, lucru de 
care suntem mândri. Să reușim ca atât de multe 
persoane să fie interesate de sănătatea și bunăs-
tarea lor, a fost marea noastră provocare și în 

acest an vom continua să lucrăm în acest scop. 
Activitatea fizică nu este doar un factor cheie 
în menţinerea sănătăţii, ci, de asemenea, este 
importantă pentru ca organismul nostru să își 
poată reveni după o boală. Spitalul Universi-
tar din Torrejón îi invită pe toţi cei care până 
acum nu s-au bucurat de această activitate să 
vină pentru că, nu este vorba doar de mers 
pe jos, este vorba de a avea grijă de tine, de a 
te bucura de natură și de a experimenta fru-
museţea zonei Corredor del Henares”, explică 
Ignacio Martínez Jover.

Mai mult de 2.400 de persoane au participat la prima 
rută din a doua ediție a „Drumului lui Cervantes”

Foto: adevarul.ro

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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Deputatul PSD Florin Gheorghe vrea două ore suplimen-
tare de sport în școală. Acestea ar urma să fie facultative și ar 
putea fi organizate și sâmbăta, conform Adevărul. Parlamen-
tarii au depus la Senat, un proiect prin care numărul orelor de 
sport să fie suplimentate. Astfel, propun minimum două ore 
suplimentare de educaţie fizică, săptămânal, în învăţământul 
preuniversitar. Aceste ore de sport sunt facultative și pot fi orga-
nizate și la sfârșitul săptămânii, de regulă în ziua de sâmbătă. 
Iniţiatorul propunerii legislative, deputatul PSD Florin Gheorghe, 
vrea, de asemenea, ca orele de sport să fie incluse cu valoare 
dublă în norma didactică. În plus, orele de educaţie fizică din 
unităţile de învăţământ de stat și private se pot organiza în aso-
ciere cu federaţiile sau cluburile sportive, mai spune sursa citată.

ACTUALITATE

Creșterea economică din acest 
an este una sustenabilă, în pri-
mul semestru al anului 2016 
ea fiind de 5,2%, a declarat 
premierul Dacian Cioloș, în 
plenul Camerelor reunite ale 
Parlamentului. „Creșterea eco-
nomică înregistrată în acest an 
este una sustenabilă, pentru 
că este bazată atât pe con-
sum, cât și pe investiţii. Spre 
deosebire de anii trecuţi, creș-
terea economică în acest an 
este fructul contribuţiei tutu-
ror sectoarelor economiei, cu 
ponderea diferită, cu pondere 
mai mare pentru consum, dar 
practic toate sectoarele eco-
nomiei contribuie la această 
creștere economică. Avem o 
creștere economică bună, dar 
nu cred că acesta este un motiv 
triumfalist. Cred că mai impor-
tant decât creșterea pe care o 
înregistrăm în acest an este să 
putem demonstra că ne-am 
înscris pe un trend ascendent, 
pe o soluţie pozitivă a creșterii 
economice în timp. Astfel, în 
semestrul întâi al anului 2016 
creșterea economică a fost de 
5,2%. Creșterea estimată pe 
acest an, ţinând cont de rezul-
tatele pe primul trimestru, cu 
luarea în considerare a incerti-
tudinilor externe, este de 4,8% 
faţă de prognoza iniţială pe 
care am construit și bugetul — 
4,2%. În al doilea trimestru al 
acestui an PIB-ul real a crescut 
chiar cu 6% comparativ cu ace-
lași trimestru al anului trecut”, 
a detaliat șeful Executivului, 
conform AGERPRES.

Din punctul de vedere al 
Guvernului, a subliniat Cio-
loș, este o creștere economică 
sustenabilă, dar, pentru ca 
aceasta să rămână sustena-
bilă are nevoie în continuare 
de reforme structurale și încu-
rajarea investiţiilor. „Această 
creștere economică se reflectă 
și prin mai multe locuri de 
muncă și un nivel de salari-
zare mai bun. Astfel, numărul 
de salariaţi din România a cres-
cut în acest prim semestru. 
La sfârșitul lunii iulie aveam 
152.000 de salariaţi, din care 
140.000 în sectorul privat și 
12.000 în sectorul public. Din 
cele 140.000 de locuri noi de 
muncă create în sectorul pri-
vat, circa 100 de mii au fost 
create în zona serviciilor, iar 
restul de circa 40.000 în zona 
productivă. Vedem o continu-
are a tendinţei de scădere a 
șomajului la 6,3% în acest prim 
semestru, faţă de 6,8% în pri-
mul semestru al anului trecut. 
Însă și aici trebuie să subli-
niem că, în ciuda acestei scăderi 
generale a șomajului, șomajul 
rămâne ridicat: în jur de 20 

— 21% pentru tineri, pentru 
cei care caută un prim loc de 
muncă și aici cred că trebuie 
să ne concentrăm atenţia în 
perioada care vine, în anii care 
vin, pentru a stimula crearea 
de locuri de muncă și pentru 
cei care intră pentru prima 
dată în câmpul muncii. Creș-
terea economică are un impact 
pozitiv și asupra nivelului de 
salarizare. Salariul mediu net 
la nivelul economiei a crescut 
cu 12% în iulie 2016, faţă de 
aceeași perioadă în 2015, cu 
o creștere mai mare în secto-
rul IT, în industria alimentară 
și în industria textilă”, a spus 
premierul. El a insistat pentru 
crearea de mai multe locuri 
de muncă pentru că, în felul 
acesta, se poate valorifica în 
mod pozitiv această creștere 
economică cu impact pozitiv 
atât asupra creșterii nivelului 
de trai, dar și asupra nivelu-
lui pensiilor și a capacităţii 
de a susţine financiar pensi-
ile. „Pentru că acolo unde avem 
pensii contributive avem și un 
sistem de pensii durabile. O 
exacerbare a pensiilor speci-
ale, care ies în afara sistemului 
contributiv, riscă să pună în 
pericol sistemul de pensii, cu 
atât mai mult cu cât nu avem 
o creare și de locuri de muncă. 
Dorim să regândim și sistemul 
de asistenţă socială pentru a 
reașeza ponderea majoritară 
de la beneficii financiare, ce 
încurajează marginalizarea în 
societate prin asistenţă socială 
spre servicii sociale care să încu-
rajeze incluziunea și crearea 
de noi locuri de muncă. Ideea 
este de a folosit instrumentele 
de asistenţă socială pentru a-i 
încuraja pe cei care sunt asis-
taţi social să se integreze în 
societate și în câmpul mun-
cii”, a adăugat Dacian Cioloș.

Din datele enunţate de pre-
mier, turismul a crescut în acest 
an cu 20%, iar în semestrul I 
din 2016 numărul de locuinţe 
care au fost date în folosinţă 
a crescut cu 21% faţă de ace-
eași perioadă a anului trecut. 

„Chiar dacă bugetul pentru anul 
2016 a fost unul cu o marjă de 
manevră limitată, ne-am dat ca 
obiectiv o gestionare înţeleaptă 
a acestuia, pentru a asigura un 
bun echilibru, o bună balanţă 
între cheltuieli și venituri”, a 
subliniat șeful Guvernului. 
Guvernul nu intenţionează, 
până la sfârșitul acestui man-
dat, să majoreze nicio taxă și 
niciun impozit, a declarat pre-
mierul Dacian Cioloș, în plenul 
reunit al Parlamentului.

„Nu intenţionăm, până la 
sfârșitul acestui mandat, să 
creștem nicio taxă, să creștem 
niciun impozit, să modificăm 
nicio indemnizaţie, așa cum s-a 
spus. Dimpotrivă, în acest an 
am redus TVA la 9% pentru 
lucrările agricole și inputurile 
consumate în agricultură. Și 
tot pentru a veni în sprijinul 
agricultorilor, mai ales al mici-
lor producători persoane fizice 
și persoane autorizate, inten-
ţionăm să venim cu modificări 
în sensul simplificării în Codul 
fiscal, prin care să propunem 
un regim de TVA special pen-
tru micii agricultori, ca ei să 
nu aibă nevoie de toată această 
birocraţie și documentaţie pri-
vind înregistrarea TVA-ului”, 
a precizat Dacian Cioloș.

Șeful Executivului a amintit 
că, în urmă cu un an, Cabinetul 
pe care îl conduce a intrat în 
mandat într-un moment în care 

„încrederea în mediul politic, în 
autorităţile statului era slăbită”. 

„Oamenii așteptau un nou mod 
de a administra interesul public 
într-un mod mai transparent, 

mai responsabil, mai predictibil, 
deschis spre dialog. Integritatea 
a fost una din valorile asumate 
atât la nivelul echipei guver-
namentale, cât și al celor pe 
care îi coordonăm. Și ne-am 
concentrat atunci pe recâști-
garea încrederii cetăţeanului 
în stat, asigurarea unui mediu 
legal instituţional mai predic-
tibil favorabil investiţiilor, cu 
un mare obiectiv — acela de 
a stimula investiţiile”, a spus 
prim-ministrul.

El a evidenţiat că trebuie 
insistat pe transferul bunei 
creșteri economice înspre 
crearea de locuri de muncă: 

„Mi se pare esenţial să insis-
tăm în perioada următoare pe 
transferul bunei creșteri eco-
nomice înspre crearea de locuri 
de muncă. Ne-am asumat tot-
odată o gestionare mai bună, 
mai transparentă și eficientă 
a banului public, o canalizare 
a resurselor către infrastruc-
tură, către investiţii. Chiar dacă 
bugetul pentru anul 2016 a fost 
unul cu o marjă de manevră 
limitată, ne-am dat ca obiec-
tiv o gestionare înţeleaptă a 
acestuia, pentru a asigura o 
bună balanţă între venituri și 
cheltuieli. Am solicitat date pri-
vind situaţia economică reală 
a ţării”, a susţinut Cioloș.

Conform sursei citate, la 
ședinţa Parlamentului la care 
a participat premierul Cioloș 
și-au înregistrat prezenţa 347 
de deputaţi și senatori, dar au 
participat și mai mulţi miniștri. 

„S-a decis invitarea prim-mi-
nistrului în Parlament pentru 
a prezenta un raport cu privire 
la execuţia bugetului, pentru 
că, în spaţiul public, au apărut 
tot felul de informaţii contra-
dictorii”, anunţa președintele 
Senatului, Călin Popescu-Tări-
ceanu, cu câteva zile în urmă.

Dacian Cioloș: Creșterea economică din 
acest an este una sustenabilă, fiind de 5,2%

23 de noi arii naturale 
protejate din România vor fi 
incluse în rețeaua Natura 2000

23 de noi situri din România devin arii naturale protejate în 
cadrul rețelei ecologice europene Natura 2000 și sunt decla-
rate arii de protecție specială avifaunistică, potrivit unei 
hotărâri de Guvern, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de presă, declararea de noi arii de 
protecție specială avifaunistică va contribui, în principal, la 
conservarea speciilor de păsări de interes comunitar, dar va da 
și factorilor interesați posibilitatea să administreze aceste arii și 
să acceseze fonduri pentru România din bugetul UE.

„Prin includerea acestor zone în rețeaua europeană de arii 
protejate Natura 2000, se estimează că suprafața acoperită de 
ariile de protecție specială avifaunistică va fi în concordanță cu 
suprafața ariilor de importanță avifaunistică (IBA), recunoscute 
de către BirdLife International și, totodată, de către Comisia 
Europeană”, precizează Executivul.

Sursa citată menționează că actul normativ adoptat de 
Guvern răspunde necesităților urgente și de mare interes în 
domeniul conservării naturii. „România adăpostește cele mai 
valoroase ecosisteme din Europa pe aproximativ 1,6 milioane 
de hectare (rezervații științifice, rezervații naturale, parcuri 
naționale, parcuri naturale, monumente ale naturii), la care se 
adaugă Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu cele 580.000 de 
hectare. Ariile naturale protejate înființate în România, inclusiv 
siturile Natura 2000 — arii naturale protejate de interes Euro-
pean — reprezintă 23% din suprafața țării, iar din acest areal 
pădurile reprezintă 45% din fondul forestier național. Parcurile 
naționale și naturale (fără Delta Dunării) reprezintă doar 5% 
din suprafața României”, se arată în comunicatul Guvernului.

Foto: socodorturism.ro

Foto: adevarul.ro

Foto: agora.md

Proiect în Parlament: ore de 
sport facultative, sâmbăta
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Uniunea Europeană ar 
fi trebuit ca din iunie 
2017 să elimine tari-

fele pentru roaming. Planul 
acela va fi schimbat, deocam-
dată nu e cert cum. Tarifele 
de roaming urmau să fie eli-
minate la nivelul celor 28 de 
state membre ale Uniunii Euro-
pene în iunie 2017.

Noul acord, acceptat în 
urmă cu peste un an, preve-
dea și măsuri de neutralitate 
a internetului, în care compa-
niile din Uniunea Europeană 
nu au voie să blocheze sau să 

micșoreze vitezele de internet 
ale aplicaţiilor. Data oficială a 
fost stabilită atunci la 15 iunie 
2017, informează Adevărul.

Recent, s-a discutat mai 
mult despre acest plan și des-
pre limitele care vor fi impuse, 
astfel încât să nu se ajungă la 
abuz. Pentru a se preveni înșe-
larea sistemului și crearea de 
abonamente în alte ţări unde 
sunt costurile mai mici, noul 
sistem de roaming în UE fără 
costuri ar fi urmat să fie folo-
sit în reprize de maximum 30 
de zile pentru un total anual 

de maximum 90 de zile. Altfel 
spus, pentru concediile celor 
mai mulţi europeni era în 
regulă, dat fiind că, în medie, 
un cetăţean UE călătorește 12 
zile pe an.

Mai mult, din luna apri-
lie a acestui an, operatorii au 
limitat costurile de roaming 
la 0,05 euro pe minut, 0,06 
euro pe SMS și 0,2 euro pe MB. 
Noul proiect, retras între timp 
de Comisia Europeană, redu-
cea tarifele până la 0,01 euro 
pe SMS și 0,04 euro pe minut 
de conversaţie. Costul pe MB 

de trafic scădea până la 0,85 
cenţi sau 0,0085 euro. Pentru 
a ajuta persoanele care trec zil-
nic graniţa din cauza locului 
de muncă, aceștia ar fi trebuit 
să se autentifice măcar o dată 
pe zi în reţeaua de acasă pen-
tru ca deplasările să nu intre 
în limita de 30 sau 90 de zile.

Jean-Claude Juncker, pre-
ședintele CE, a retras însă 
propunerea, cerând elaborarea 
uneia noi. Reacţiile negative la 
propunerea prezentată au stat 
la baza deciziei președintelui 
CE. Decizia vine la câteva zile 
după ce Comisia Europeană 
a insistat că propunerea sa 
nu înseamnă o renunţare la 
promisiunea de a pune capăt 
tarifelor de roaming.

Mai mult, eliminarea tarife-
lor la roaming a fost un element 
de bază în eforturile UE de a 
crea o piaţă mai unificată în 
Europa, în special pentru servi-
ciile de comunicaţii, mai spune 
sursa citată. Propunerea Comi-
siei, care a fost retrasă, trebuia 
mai întâi să fie dezbătută și 
aprobată de organismele de 
reglementare din ţările mem-
bre înainte de a fi adoptată.

Eliminarea tarifelor pentru roaming în 
2017 e amânată: UE vrea o propunere nouă

Sezonul estival 2016, la nivel 
național–cu 9,13% mai puține 
infracțiuni decât în 2015

Î n sezonul estival 2016, la nivel național, au fost sesizate 
cu 9,13% mai puține infracțiuni decât anul trecut, anunță 
Poliția Română. Potrivit IGPR, o atenție deosebită a fost 

acordată cetățenilor care au ales să-și petreacă vacanța pe lito-
ralul românesc, astfel încât la finalul sezonului estival 2016, 
în această zonă, s-a constatat o scădere a faptelor de natură 
penală, cu 28% față de perioada similară a anului 2015, explică 
AGERPRES.

„În perioada 15 iunie — 15 septembrie, peste 11.000 de poli-
țiști au acționat, zilnic, la nivel național, pentru siguranța 
cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menți-
nerea ordinii și liniștii publice, în zona litoralului, a stațiunilor 
montane sau în alte zone turistice”, arată IGPR într-un comu-
nicat. De asemenea, au fost aplicate 724.427 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 203.606.547 de lei, și au fost 
confiscate bunuri de 8.392.040 de lei.

Totodată, polițiștii au depistat 1.476 de persoane urmărite, 
dintre care 1.210 la nivel național și 266 la nivel internațional. 
O atenție deosebită s-a acordat siguranței rutiere, polițiș-
tii acționând, prioritar, pentru combaterea principalelor 
cauze generatoare ale accidentelor de circulație și fluidizarea 
traficului.

În această perioadă, au fost aplicate 573.954 de sancțiuni, 
ca urmare a încălcării normelor OUG 195/2002 privind circula-
ția pe drumurile publice, dintre care 3.912 pentru consum de 
alcool și 200.398 pentru încălcarea regimului legal de viteză, 
mai spune sursa citată. Ca măsură complementară, polițiștii au 
reținut 37.779 de permise de conducere, dintre care 4.438 pen-
tru consum de alcool și 9.232 pentru viteză și au retras 15.076 
de certificate de înmatriculare auto.

Foto: pixabay.com
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Peste 1.500 de persoane, aflate 
în dificultate, au fost asistate, 
în acest sezon estival, de către 
pompierii SMURD dislocaţi pe 
plajele de pe litoralul româ-
nesc. 980 unităţi de turism și 
agrement de pe litoral au fost 
verificate de către inspectorii 
de prevenire, conform unui 
comunicat al Inspectoratu-
lui General pentru Situaţii 
de Urgenţă (IGSU).

Pe perioada sezonului estival, 
inspectorii de prevenire au par-
ticipat la acţiuni de promovare 
a mesajului informativ-educa-
tiv în rândul turiștilor, precum 
și la activităţi de îndrumare, 
instruire și control pe linia res-
pectării măsurilor de apărare 
și stingere a incendiilor.

Astfel, în perioada 13 iunie 
– 31 august a.c., au fost deru-
late 570 de controale la 980 
unităţi de turism și agrement, 
în urma cărora au fost aplicate 
3.744 sancţiuni contravenţi-
onale (2.932 avertismente și 
812 amenzi), în cuantum de 
peste 920.000 lei. Cele mai 
multe obiective controlate au 
fost din următoarele catego-
rii: alimentaţie publică – 307, 
hoteluri – 266, vile turistice – 
220, hosteluri – 37, pensiuni 

– 34, case de vacanţă – 28. De 
asemenea, personalul speciali-
zat a mai verificat 19 discoteci 
și cluburi, 11 tabere școlare și 
10 camping-uri. De menţionat 
este faptul că pe lângă controa-
lele tematice planificate s-au 
executat și controale inopinate, 

pe timpul zilei sau pe timpul 
nopţii, în perioadele de week-
end sau sărbători legale.

Principalele deficienţe iden-
tificate în teren au constat în: 
neîntocmirea/neactualizarea 
documentelor privind apărarea 
împotriva incendiilor la nivelul 
operatorilor economici; exploa-
tarea instalaţiilor tehnice cu 
defecţiuni sau improvizaţii; 
nedotarea cu mijloace tehnice 
de primă intervenţie sau neveri-
ficarea acestora; nerespectarea 
reglementărilor tehnice și 
măsurilor specifice de apărare 
împotriva incendiilor la exploa-
tarea centralelor termice etc. 
De asemenea, pe timpul celor 
peste 600 de activităţi preven-
tive au fost derulate instruiri 
cu personalul aflat la locul de 
muncă și turiști, fiind disemi-
nate materiale informative utile 

pentru cetăţeni. Pentru susţi-
nerea activităţilor de control 
la obiectivele cu activitate în 
domeniul turismului și agre-
mentului, specifice litoralului, 
menite să consolideze climatul 
de securitate a beneficiarilor 
acestor servicii, Inspectora-
tul General pentru Situaţii de 
Urgenţă a dispus suplimenta-
rea echipelor de specialiști din 
domeniul preventiv din cadrul 
ISU Constanţa cu personal din 
alte judeţe. În premieră, înce-
pând cu data de 12 iunie a.c., 
în zonele litoralului unde au 
fost înregistrate, în ultimii cinci 
ani, cele mai multe situaţii de 
urgenţă, au fost amplasate cor-
turi de prim-ajutor. Acestea 
au fost instalate pe întreaga 
durată a sezonului estival pe 
plajele din Mamaia, Eforie, 
Costinești și Jupiter, și ulterior 

Techirghiol, fiind deservite, în 
fiecare zi, de către doi parame-
dici. Acestea au fost dotate cu 
toate echipamentele necesare 
pentru acordarea prim-ajuto-
rului medical calificat, precum 
și cu aer condiţionat. Lângă 
corturi au staţionat șenilate, 
necesare transportării victime-
lor într-un timp cât mai scurt 
la corturile de prim-ajutor.

De la operaţionalizarea 
acestor puncte de prim-aju-
tor ale pompierilor SMURD 
au fost desfășurate 1.543 de 
misiuni. Cele mai multe cazuri 
au fost înregistrate în staţiu-
nea Costinești, unde au fost 
asistate medical 657 de per-
soane, urmate de Eforie – 321 
persoane, Jupiter – 257 per-
soane, Mamaia– 203 persoane 
și Techirghiol–105 cazuri, se 
mai arată în comunicatul citat.

IGSU: Pentru 980 unităţi de turism și agrement 
au fost aplicate 2.932 avertismente și 812 amenzi

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

Foto: bzi.ro
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2016

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

Kronoplast
Cubregota

7,95€

Pasta
de agarre

5,80€

Vat porcelánico
fl ex Propamsa

6,63€

Cemento gris 35kg 
Portland Valderrivas

2,64€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Pintura
Valentine V-30

14,99€

Guvernul a aprobat recent 
introducerea a 35 de noi spe-
cializări și programe de studii 

universitare de licenţă în universităţile 
de stat. Printre ele: leadership mili-
tar, dar și managementul sistemelor 
de supraveghere aeriană. Universită-
ţile își reînnoiesc oferta educaţională 
în această toamnă încercând să ţină 
pasul cu piaţa muncii, dar și pentru 
a atrage cât mai mulţi studenţi, în 
contextul în care, în ultimii 25 de 
ani, numărul tinerilor care urmează 
o facultate în România a scăzut cu 35 
la sută, informează Adevărul.

Specializări cu nume pompos ca 
„Leadership militar”, dar și speciali-
zări căutate precum „Media digitală” 
și bănoase precum „Managementul 
sistemelor de supraveghere aeriană” 
iau locul unor specializări sau pro-
grame de studiu care intră în lichidare, 
pentru că nu sunt căutate.

„Leadership militar cred că se 
referă la ceea ce se numea înainte 
cursuri de conducere pentru coman-
danţii de unităţi. Sună bine, dar nu 
am mai auzit de un astfel de curs 
și nu știu în ce ar putea presupune 
curricula. Poate fi vorba de grand 
strategy, managementul resurselor 

naţionale, jocuri de război, care ar 
putea crea un lider. În ceea ce pri-
vește, managementul sistemelor de 
supraveghere aeriană este o profesie 
căutată, necesară în conducerea zbo-
rului, este și bine plătită”, a explicat 
generalul Alexandru Grumaz.

Oferta de studiu trebuie să ţină 
pasul cu evoluţia tehnologiei, iar orice 
încercare de compatibilizare a speci-
alizărilor cu mediul socio-economic 
actual este normală și binevenită, con-
sideră și profesorul Ștefan Vlaston. 

„Problema a fost că mult timp anu-
mite catedre au fost ţinute împotriva 
curentului din cauza pensionarilor, în 
schimb odată cu înjumătăţirea studen-
ţilor, universităţile nu își mai permit 
să piardă studenţi”, a spus Vlaston.

Cum au fost stabilite 
noile specializări?
Potrivit ministrului Educaţiei, Mircea 
Dumitru, specializările și programele 
noi de licenţă și master aprobate în 
Guvern au trecut prin mai multe 
evaluări succesive. „Au fost făcute 
studii de impact, există metode ști-
inţifice pentru a prospecta cerinţele 
angajatorilor. Specializările au fost 
aprobate în Consiliile de Administraţie 

ale Universităţilor, au fost avizate 
de ARACIS, pe baza argumentelor. 
Este ceva firesc ca universităţile să 
fie dinamice, să vină în întâmpina-
rea cerinţelor pieţei. Acestea chiar 
ar trebui să fie cât mai prompte și 

trebuie să aibă o preocupare conti-
nuă pentru a obţine o concordanţă 
între programele de studiu și cerinţă”, 
a explicat Mircea Dumitru.

De asemenea, propunerile facul-
tăţilor au fost avizate și de Consiliul 

Naţional al Rectorilor. Guvernul a 
aprobat introducerea a 35 de noi 
specializări și programe de studii 
universitare de licenţă în universi-
tăţile de stat, acreditate de ARACIS, 
precum și 64 de programe de studii 
universitare de master, ca urmare 
a reorganizării unităţilor de învăţă-
mânt. Pe de altă parte, însă, nu mai 
puţin de 24 de programe de licenţă 
intră în lichidare.

Sursa citată adaugă că un număr 
de șase specializări noi au fost intro-
duse în Nomenclatorul domeniilor 
și programelor de studiu, respectiv 
Chimie farmaceutică, Echipamente 
și sisteme electronice militare, Elec-
tronică – radioelectronică de aviaţie, 
Media digitală, Managementul sis-
temelor de supraveghere aeriană, 
Leadership militar, Pedagogie socială.

În același timp, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj a renunţat 
la 10 programe de licenţă, Universita-
tea Creștină „Dimitrie Cantemir” din 
București a renunţat la opt programe, 
Universitatea Română de Știinţe și 
Arte „Gheorghe Cristea” din Capi-
tală a renunţat la patru programe, iar 
Universitatea Danubius din Galaţi, 
la două programe.

Universităţile își reînnoiesc oferta educaţională 
și vor pregăti lideri pentru Armată cu diplomă

Foto: adevarul.ro
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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo No21

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 și 50 persoane / Cort�–�70 persoane
Terasă�–�400 de persoane

Părculeţ evenimente / Spaţiu copii
Parcare proprie�–�200 de locuri

ALCALÁ

ACTUALITATE

Ministerul Sănătății a 
eliminat copia legalizată 
din procesul de 
recunoaștere a calificărilor

Medicii și farmaciștii care doresc eliberarea unui Certificat de 
Conformitate nu mai trebuie să prezinte la Direcțiile de Sănă-
tate Publică copii legalizate după documente, potrivit unui 
comunicat al Ministerului Sănătății.

Astfel, pentru a fi recunoscute calificările românești în cele-
lalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de 
medic, medic dentist și farmacist, se vor depune copii nele-
galizate ale următoarelor documente: diploma de licenţă, 
respectiv diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog 
sau farmacist; foaia matricolă a diplomei de licenţă sau după 
caz a diplomei de medic, medic dentist/medic stomatolog sau 
farmacist; diplomă de bacalaureat; carnet de rezident; carte de 
muncă; documentele de schimbare a numelui (ex.certificat de 
căsătorie); contract/contractele individuale de muncă/contrac-
tele de voluntariat și/sau actele adiţionale ale acestora.

La depunere, copiile nelegalizate vor fi însoţite obligato-
riu de originale și vor fi certificate sub semnătură de persoana 
desemnată din cadrul DSP să primească aceste dosare. După 
certificare, originale se restituie titularilor. În cazul în care, o 
persoană aduce totuși o copie legalizată după document, 
atunci instituţia administraţiei publice centrale este obligată 
să o accepte.

Solicitanţii au în continuare obligaţia de a depune cele-
lalte acte necesare eliberării documentelor de conformitate 
în formatul solicitat și până în prezent. În cazul solicitanţilor 
care prezintă documente emise de alte state membre ale UE 
sau state terţe (ex. diplomă de bacalaureat, certificat de căsă-
torie etc.) acestea vor fi însoţite de traducerea în original în 
limba română. Măsura intră în vigoare marți, 20 septembrie, 
și se înscrie în acțiunile Executivului României de simplificare 
și debirocratizare a interacțiunii cetățenilor cu administrația 
publică, se mai arată în comunicatul citat.

Foto: mothersandthecity.ro

Experţii Kaspersky Lab au 
descoperit o nouă aplica-
ţie malware în Google Play: 

„Ghid pentru Pokémon Go” 
(„Guide for Pokémon Go”). 
Aplicaţia a fost descărcată de 
peste 500.000 de ori, având cel 
puţin 6.000 de infectări reu-
șite. Kaspersky Lab a anunţat 
Google despre prezenţa aces-
tui troian, iar aplicaţia a fost 
scoasă din Google Play, infor-
mează Adevărul.

Fenomenul global Pokémon 
Go a dat naștere unui număr tot 
mai mare de aplicaţii conexe și, 
inevitabil, unui interes la fel de 
mare din partea comunităţii de 
infractori cibernetici. Analiza 
asupra troianului „Ghid pentru 
Pokémon Go” a scos la iveală 
un cod malware care reușește 
să obţină acces de adminis-
trator în sistemul de operare 
Android pentru a instala și a 
dezinstala alte aplicaţii, precum 
și pentru afișarea de reclame.

Troianul are unele caracte-
ristici interesante care îl ajută 
să nu fie detectat. De exemplu, 
nu începe să acţioneze imediat 
ce victima instalează și deschide 
aplicaţia. În schimb, așteaptă 
ca utilizatorul să instaleze sau 
să dezinstaleze o altă aplicaţie, 
iar apoi verifică dacă aplicaţia 
funcţionează pe un dispozitiv 
real sau pe unul virtual.

Dacă are de-a face cu un dis-
pozitiv real, troianul așteaptă 
încă două ore înainte de a-și 
începe activitatea. Nici în acel 
moment nu este sigur că s-a 
produs infectarea. După ce 
se conectează la serverul lui 
de comandă și control și își 
uploadează informaţii despre 
dispozitivul infectat: model, 
ţara din care provine, limba 
și versiunea de OS, troianul 
va aștepta un răspuns.

Doar în cazul în care pri-
mește răspunsul va continua cu 

alte solicitări și cu descărcarea, 
instalarea și implementarea 
unor module malware supli-
mentare. Parcurgerea acestor 
etape înseamnă că serverul de 
control poate opri atacul dacă 
vrea – poate sări utilizatorii pe 
care nu îi are în vedere sau pe 
aceia în spatele cărora bănu-
iește că se află un dispozitiv 
virtual, de exemplu. Astfel, pro-
gramul malware are o protecţie 
suplimentară.

După ce primește drepturi 
de administrator, troianul își 
va instala modulele în siste-
mul de fișiere al dispozitivului, 
instalând în secret și dezin-
stalând alte aplicaţii și afișând 
anunţuri nesolicitate. Analiza 
Kaspersky Lab arată că cel puţin 
o altă versiune a aplicaţiei 
Pokémon Guide a fost dispo-
nibilă în Google Play în luna 
iulie 2016. În plus, cercetătorii 
au descoperit nouă alte aplica-
ţii infectate cu același troian și 
disponibile în Google Play, în 
diferite perioade, începând cu 

decembrie 2015. Din informa-
ţiile Kaspersky Lab, reiese că 
au fost peste 6.000 de infectări 
reușite, până în prezent, prin-
tre ţări numărându-se Rusia, 
India și Indonezia. Aplicaţia 
fiind creată pentru utilizato-
rii vorbitori de limbă engleză, 
este posibil ca și alte persoane 
să fi fost afectate.

„În mediul online, oriunde 
merge un număr mare de uti-
lizatori, vor veni curând și 
infractorii cibernetici. Pokémon 
Go nu este o excepţie. S-ar putea 
ca victimele acestui troian să 
nu observe publicitatea deran-
jantă, cel puţin la început, dar 
implicaţiile pe termen lung ar 
putea fi mult mai serioase. Dacă 
ești una dintre victime, atunci o 
altă persoană se află în interio-
rul telefonului tău, controlează 
sistemul de operare și orice 
faci sau păstrezi în el. Chiar 
dacă aplicaţia nu mai există 
în magazine, o jumătate de 
milion de persoane sunt vul-
nerabile–și sper ca acest anunţ 

să îi pună în gardă, ca să ia 
măsuri”, a spus Roman Unu-
chek, Senior Malware Analyst, 
Kaspersky Lab.

Sursa citată adaugă că utili-
zatorii care bănuiesc că ar putea 
fi afectaţi de acest troian, ar 
trebui să instaleze o soluţie de 
securitate, de tipul Kaspersky 
Internet Security for Android, 
pe dispozitivul lor. Dacă, în 
urma scanării, va rezulta că 
dispozitivul a fost deja infectat, 
cea mai bună metodă de a înde-
părta programul malware care 
are drepturi de administrator 
este să facă o copie de rezervă 
datelor și să aducă dispozitivul 
la setările din fabrică. În plus, 
Kaspersky Lab le recomandă 
utilizatorilor să verifice întot-
deauna dacă aplicaţiile pe care 
le instalează au fost create de 
un dezvoltator cunoscut, să-și 
ţină sistemul de operare și sof-
tware-ul de aplicaţii actualizate 
și să nu descarce nimic ce pare 
suspect sau dintr-o sursă care 
nu poate fi verificată.

Dacă ești jucător de Pokémon Go, e posibil 
să fi descărcat această aplicaţie virusată!

Foto: youtube.com
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ZIUA RECOLTEI
SPANIA

*vin fiert

*must

*legume și 

fructe proaspete 

din România

*artizanat 

românesc

*kürtös kalács

*cartofi spiralați

*mici și cârnați 

la grătar

Vino în 8-9 octombrie (sâmbãtã şi duminicã) 
pe platoul din faţa FOODEX Cash&Carry la Ziua Recoltei

Cash&Carry Valdemoro
Poligon Industrial la Postura, Valdemoro, Av. de las Arboledas 11

www.produseromanesti.es

Peste 20 de grupări ai căror 
membri au comis infracţiuni 
informatice au fost destruc-
turate în primele opt luni ale 
acestui an și 330 de persoane au 
fost puse sub acuzare, în cadrul 
anchetelor fiind făcute peste 
5.600 de percheziţii informatice 
și aproape 500 de percheziţii la 
locuinţele suspecţilor, potrivit 
Poliţiei Române, informează 
Adevărul.

În cele opt luni, poliţiștii 
au înregistrat 2.688 de sesi-
zări penale privind infracţiuni 
din domeniul cybercrime, în 
urma anchetelor fiind destruc-
turate 24 de grupări formate 
din 182 de membri. În dosa-
rele deschise de anchetatori 
au fost puse sub acuzare 330 
de persoane, dintre care 143 
suspectate de infracţiuni infor-
matice au fost reţinute, 118 
arestate și 83 puse sub con-
trol judiciar.

Poliţiștii au făcut 5.655 de 
percheziţii informatice și 451 
de percheziţii domiciliare, iar 
pentru recuperarea prejudici-
ilor cauzate au fost instituite 
măsuri asiguratorii asupra a 
12 imobile, 19 autoturisme, a 

peste 140.000 de lei, 200.000 
de euro și a 370.000 dolari, a 
precizat Poliţia Română.

Primul caz de manipulare 
a unui bancomat, 
soluţionat în 2015
În anul 2015, Poliţia Română a 
soluţionat primul caz de mani-
pulare a unui bancomat, iar în 

4 ianuarie 2016 au fost arestate 
opt persoane implicate în acest 
caz, cetăţeni români și moldo-
veni. Aceștia ar fi folosit un soft 
de tip malware, pentru a sus-
trage bani din bancomat. În ce 
privește fraudele pe internet, 
infractorii vizează platforme de 
comerţ, unde postează anun-
ţuri de vânzări fictive, de la 

autoturisme, mașini agricole, 
bunuri de lux, echipamente 
electronice, la închirieri imo-
bile și la vacanţe.

Un alt gen de fraude infor-
matice sunt cele în care sunt 
vizate societăţile comerciale, 
în urma cărora sunt transfe-
rate sume importante de bani 
din contul firmelor în contul 
unor destinatari frauduloși. 
Fraudele cu instrumente de 
plată electronică se manifestă 
în mediul online, prin produce-
rea de echipamente destinate 
contrafacerii instrumentelor 
de plată electronică, compro-
miterea cardurilor utilizate la 
alimentarea cu combustibil sau 
în domeniul atacurilor de tip 
phishing (n.r.–înșelăciune 
electronică), potrivit Poliţiei 
Române.

Accesul la sisteme informa-
tice, cu depășirea măsurilor de 
securitate poate fi urmată de 
alte activităţi infracţionale, pre-
cum modificarea sau alterarea 
de date informatice, instalare 
de programe maliţioase, per-
turbarea gravă a funcţionării 
sistemelor informatice, mai 
spune sursa citată.

Peste 300 de persoane acuzate de infracţiuni 
informatice, cercetate în primele opt luni din an Statele Unite au rechemat 

un milion de smartphone-
uri Samsung Galaxy Note 7

C omisia pentru Protecţia Consumatorilor (CPSC) a 
anunţat rechemarea a un milion de smartphone-uri 
Samsung Galaxy Note 7 ca urmare a pericolului repre-

zentat de bateriile ce pot exploda în timpul încărcării.
Decizia CPSC vine la câteva săptămâni după ce compania 

sud-coreeană a oprit comercializarea smartphone-urilor, care 
pot produce cu ușurinţă un incendiu, scrie Adevărul.

De asemenea, gigantul sud-coreean a început procesul de 
rechemare a smartphone-urilor afectate de problemă, după 
mai multe incidente în care bateriile au luat foc. Compania 
Samsung a promis că va înlocui cele 2,5 milioane de dispozi-
tive, care au fost vândute în întreaga lume.

Acumulatorii litiu-ion prezintă riscul de supraîncălzire, care 
duce la izbucnirea unor incendii. Mai mult, CPSC susţine că 
smartphone-urile de ultimă generaţie pot cauza arsuri severe 
consumatorilor.

Gigantul sud-coreean a primit o serie de plângeri din par-
tea consumatorilor, care au susţinut că smartphone-urile s-au 
supraîncălzit în timpul încărcării și chiar au explodat. De ase-
menea, riscul ridicat de a produce un incendiu a forţat mai 
multe linii aeriene să interzică pasagerilor folosirea telefoane-
lor mobile la bordul avioanelor.

Sursa citată adaugă că, între timp, autoritatea federală 
pentru protecţia consumatorilor a solicitat consumatori-
lor să profite de ordinul de rechemare al smartphone-urilor, 
care prezintă riscul de a exploda în orice moment. Compa-
nia Samsung a primit 92 de plângeri legate de supraîncălzirea 
bateriilor din partea consumatorilor americani, printre care se 
numără 26 de plângeri privind producerea de arsuri și 55 de 
plângeri legate de distrugerea de bunuri și incendii.

Foto: cotidianul.ro
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A drian Vodislav, Adrian 
Barbu, Gabi Moraru 
și Dan Lazăr au jucat 

padel, timp de 25 de ore, fără 
întrerupere, reușind să stabi-
lească un nou record mondial, 
iar scopul a fost unul caritabil. 

Potrivit unui comunicat de 
presă transmis de Salvaţi Copiii 
România, fondurile strânse în 
urma evenimentului vor merge 
către programele „Școală după 
școală” și „A doua șansă”, infor-
mează AGERPRES.

„Suntem extrem de mân-
dri de Adrian Vodislav și de 
colegii săi, este extraordinar 
ce au reușit să facă pentru 
copii și pentru România. Îi 
felicităm pentru efort și rezis-
tenţă și le mulţumim din nou 

pentru generozitate!”, a afirmat 
Gabriela Alexandrescu, preșe-
dinte executiv Salvaţi Copiii.

Jocul de padel a fost 
supravegheat de șapte arbi-
tri reprezentanţi ai Guinness 
World Records, care au ţinut 
scorul, s-au asigurat ca au fost 
respectate regulile Federaţiei 
Internaţionale de Padel și au 
realizat un raport detaliat. În 
termen de șase luni, Cartea 
Recordurilor va da răspunsul 
final privind recordul mondial.

„A fost foarte lung, toţi patru 
am trecut prin mai multe stări 
pe parcursul celor 25 de ore 

— fie aveam foarte multă ener-
gie, fie simţeam că nu mai 
putem rezista! Ne-au aju-
tat enorm, însă, cei care au 
venit să ne susţină! Vreau să 
le mulţumesc și celor care au 
contribuit cu donaţii, cât și cu 
încurajări și sfaturi”, a decla-
rat Adrian Vodislav. Conform 
sursei citate, cei patru spor-
tivi au strâns peste 14.000 de 
lei atât din donaţii online, cât 
și din donaţii făcute la eveni-
ment, prin licitaţie și biletele 
la tombolă.

Cel mai lung meci de padel, jucat 
de 4 români în scop caritabil

România poate să găzduiască 
o agenție europeană

Autoritățile încearcă să își convingă partenerii că „România este 
o țară serioasă, performantă, care poate să găzduiască o agen-
ție europeană” care ar fi relocalizată, după Brexit, a declarat 
președintele Klaus Iohannis la summit-ul liderilor Uniunii Euro-
pene de la Bratislava. „Brexit este o chestiune care ne preocupă, 
dar important pentru noi nu este ce face Marea Britanie. Asta 
e treaba Marii Britanii care a hotărât, din păcate, să părăsească 
Uniunea. Ceea ce ne preocupă pe noi e ceea ce facem noi, cei 
27, în continuare și probabil cea mai importantă discuție și din 
consiliul trecut și din acest consiliu este că vrem să rămânem 
împreună, vrem să facem Uniunea mai puternică și mai per-
formantă”, a punctat șeful statului într-o declarație de presă, 
conform AGERPRES. Acesta a fost întrebat de deschiderea 
României de a primi o agenție europeană, după ce aceasta ar 
fi relocalizată din Marea Britanie, ulterior Brexit. „Este, recunosc, 
o preocupare a noastră faptul că România nu găzduiește nicio 
agenție europeană. Dacă vom reuși să convingem partenerii că 
una din agențiile care vor pleca din Marea Britanie să vină din 
Londra în București sau dacă putem să găzduim o agenție care 
se va înființa nouă, asta este o chestiune la care nu pot să vă 
răspund pentru că nu s-a discutat această chestiune. Sigur, noi 
încercăm să ne convingem partenerii că România este o țară 
serioasă, performantă, care poate să găzduiască o agenție”, a 
adăugat Klaus Iohannis, conform sursei citate.

Foto: ordineazilei.ro

Foto: sportextrapress.ro
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Ministrul Energiei: Dezvoltarea resurselor 
energetice din Marea Neagră, o prioritate

Poșta Română va fi capitalizată cu 50 de milioane de 
euro, în vederea listării la bursă a unui pachet minoritar

Dezvoltarea resurselor energetice din Marea 
Neagră reprezintă o prioritate pentru Româ-
nia, aceasta fiind cheia securităţii energetice 
a ţării noastre în următorul deceniu, consi-
deră ministrul Energiei, Victor Grigorescu, 
conform AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al ministerului de 
resort, Victor Grigorescu a efectuat o vizită de 
lucru la Platforma Centrală a OMV Petrom, 
una dintre cele șapte platforme petroliere de 
producţie operate de companie în apele de 
mică adâncime ale Mării Negre. Vizita are loc 
în contextul în care, în această lună, se împli-
nesc 40 de ani de activităţi petroliere offshore 
în România. „În paralel cu finanţarea euro-
peană a gazoductului BRUA, pentru a construi 
o infrastructură de transport gaze naturale 
solidă, dezvoltarea resurselor energetice din 

Marea Neagră reprezintă o prioritate. Aceasta 
este cheia securităţii energetice a României, 
în următorul deceniu. Am discutat cu repre-
zentanţii companiei despre planurile pentru 

viitor, despre investiţiile în modernizări sau 
în noi capacităţi de producţie. Aceștia con-
sideră Marea Neagră o regiune importantă, 
cu potenţial, și vor continua să investească, 
fiind implicaţi atât în proiecte în ape de mică 
adâncime, cât și la mare adâncime”, a decla-
rat Grigorescu.

Potrivit ministrului Energiei, în acest an, 
compania are bugetate investiţii totale de 700 
milioane de euro, mai spune sursa citată. „Am 
întâlnit oameni pasionaţi de munca lor, care pun 
siguranţa operaţiunilor înainte de orice. Sunt 
impresionat de performanţele lor”, a adăugat 
șeful de la Energie. Producţia din Marea Neagră 
(ape de mică adâncime) este de circa 30.000 
de barili/zi atât ţiţei, cât și gaze, reprezentând 
aproximativ 20% din producţia OMV Petrom, 
înregistrată din zăcămintele din România.

Statul român și Fondul Proprietatea pregătesc 
capitalizarea Poștei Române cu 50 de milioane 
de euro, pentru plata datoriilor către stat, în 
vederea listării pe bursă a unui pachet mino-
ritar de acţiuni, a declarat Bogdan Chiriţoiu, 
președintele Consiliului Concurenţei.

„Pregătim o capitalizare a Poștei Române. 
Guvernul va aloca o parte din bani la rectifi-
carea bugetară din această toamnă, iar Fondul 
Proprietatea va participa cu 25% din capitali-
zarea totală, în funcţie de cota fiecăruia din cei 
doi acţionari. Acești bani vor acoperi amen-
zile date de Consiliul Concurenţei, precum și 
datoriile Poștei către stat”, a spus Chiriţoiu, 
precizând că suma totală va fi de circa 50 de 
milioane de euro. El a subliniat că acest lucru 
nu va fi considerat ajutor de stat, atâta vreme 
cât ambii acţionari participă la capitalizare 
direct proporţional cu cota deţinută de fiecare 
în companie, iar statul demonstrează, astfel, că 
acţionează ca un acţionar privat, informează 
AGERPRES.

Totodată, președintele Consiliului Concuren-
ţei a amintit că, anul trecut, Comisia Europeană 
a deschis o investigaţie în cadrul companiei, la 
cererea statului român. „Ne așteptăm ca Poșta 

să trebuiască să returneze o sumă, dar care cre-
dem că va fi rezonabilă. Aceasta deoarece este 
posibil ca subvenţiile date de Guvern la conce-
dierile colective și pentru distribuţia pensiilor 
să fie considerate prea mari de către Comisia 
Europeană”, a mai spus oficialul Concurenţei.

Potrivit acestuia, Guvernul va trebui să 
transmisă la Bruxelles un proiect al hotărârii 
de Guvern pe care o pregătește în acest sens, 
precum și un acord între cei doi acţionari ai 
Poștei. După un răspuns al Comisiei Euro-
pene, Guvernul va avea certitudinea că situaţia 
Poștei Române este clarificată în raportul cu 
ajutoarele de stat și se va putea merge mai 

departe cu planul de listare la bursă a unui 
pachet minoritar. „Trebuie să știm că trecutul 
Poștei este curat. Vrem să-i organizăm viito-
rul, să nu aibă pe viitor probleme cu Comisia. 
Poșta este singura care poate asigura distri-
buţia corespondenţei în ţară, deci este normal 
să primească subvenţii pentru acest serviciu 
universal. În ceea ce privește distribuţia de 
pensii, trebuie să ne asigurăm că acest lucru 
este în acord cu Comisia și că nu vor veni mai 
târziu să spună că nu este bine. Dacă toate 
acestea sunt reglate, Poșta va putea activa ca 
o companie normală, acest lucru va însemna 
o listare a unui pachet minoritar. Va exista un 
consultant care va recomanda un mecanism 
de implicare a capitalului privat la Poștă”, a 
susţinut Chiriţoiu.

El a arătat că listarea la bursă s-ar putea rea-
liza anul viitor, iar statul, cel mai probabil, își 
va păstra pachetul majoritar, mai spune sursa 
citată. Poșta Română este operatorul naţio-
nal din domeniul serviciilor poștale, cu capital 
majoritar de stat, acţiunile fiind împărţite între 
statul român, reprezentat de Ministerul Comu-
nicaţiilor și Societăţii Informaţionale (75%) și 
Fondul Proprietatea (25%).

Numărul de contestații depuse de contri-
buabili în prima jumătate a anului 2016 a 
scăzut aproape la jumătate (cu 47%) față 
de aceeași perioadă a anului trecut, iar cele 
respinse de ANAF au fost confirmate de 
instanțe în proporție de aproape 90%, potri-
vit unui comunicat al Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală (ANAF), informează 
AGERPRES.

„Astfel, au fost formulate 4.185 de con-
testații împotriva deciziilor de impunere și 
actelor asimilate, a deciziilor pentru regu-
larizarea situației vamale și a dispozițiilor 
pentru diminuarea pierderii fiscale emise 
de ANAF, comparativ cu 7.798 de contes-
tații depuse în aceeași perioadă din 2015, 
excluzând 8.380 de contestații referitoare la 
stabilirea CASS aferentă anului 2012”, se sub-
liniază în comunicat.

În ceea ce privește contestațiile contri-
buabililor respinse de ANAF și analizate de 
instanțele judecătorești, în semestrul I din 
2016, au fost pronunțate hotărâri definitive 
care au confirmat constatările inspectorilor 
ANAF și au menținut 991,99 milioane de lei 
(89,49%) din suma totală de peste 1,1 mili-
arde de lei, care a făcut obiectul litigiilor. 

„Acest procent de aproape 90%, raportat la 
media de 77% a ultimilor cinci ani, indică, de 
asemenea, o îmbunătățire a calității actelor 
administrativ fiscale ale ANAF”, se subliniază 
în comunicat, conform sursei citate.

A scăzut numărul 
contestațiilor 
depuse de la ANAF

Foto: profit.ro

TRADUCERI�•�OMOLOGĂRI�•�APOSTILE�•�DOSARE CREDITE�| ROMANĂ�•�SPANIOLĂ�•�GERMANĂ�•�FRANCEZĂ�•�ENGLEZĂ�•�RUSĂ�•�BULGARĂ�•�ITALIANĂ�•�PORTUGHEZĂ�•�CHINEZĂ�•�ARABĂ

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

* traducător autorizat pentru limba spaniolă în temeiul autorizaţiei nr. 29546 / 2010, eliberate de Ministerul Justiţiei din România
* traducători “jurados” recunoscuţi de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación din Spania
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Liderii europeni reuniţi recent la Bratislava 
și-au acordat un termen de șase luni pentru a 
elabora „viziunea unei UE atrăgătoare”, potri-
vit declaraţiei dată publicităţii la finalul acestui 
summit informal desfășurat în absenţa Marii 
Britanii, informează AGERPRES.

„Cu toate că o ţară a decis să plece, UE rămâne 
esenţială pentru ceilalţi. Suntem hotărâţi să 
facem un succes al UE cu 27 de state membre”, 
au afirmat liderii prezenţi în capitala Slova-
ciei, semnatari ai Declaraţiei de la Bratislava.

„UE nu este perfectă, dar este cel mai bun 
instrument pe care îl avem pentru aborda-
rea noilor provocări cu care ne confruntăm. 
Avem nevoie de UE nu numai pentru a garanta 
pacea și democraţia, ci și securitatea popoa-
relor noastre. Avem nevoie de UE pentru a 
servi mai bine nevoile și dorinţa lor de a trăi, 
a studia, a munci, a se mișca și a de a prospera 
liber pe continentul nostru și de a beneficia 
de bogatul patrimoniu cultural European”, se 
mai afirmă în document.

„Trebuie să îmbunătăţim comunicarea cu cei-
lalţi — între statele membre, cu instituţiile UE 
și, cel mai important, cu cetăţenii noștri. Tre-
buie să injectăm mai multă claritate în deciziile 
noastre. Să folosim un limbaj clar și onest. Să 
ne concentrăm asupra așteptărilor cetăţenilor, 
cu un curaj puternic pentru a contesta soluţi-
ile simpliste ale forţelor politice extreme sau 

populiste”, au subliniat Cei 27. „Ne-am luat 
angajamentul, la Bratislava, să oferim cetăţe-
nilor noștri, în lunile care urmează, viziunea 
unei UE atrăgătoare, în care să poată avea 
încredere și pe care o vor putea susţine”, mai 
scrie în declaraţia care precede foaia de par-
curs adoptată de participanţii la summit.

„Suntem încrezători că avem voinţa și capa-
citatea de a realiza acest lucru. Am organizat o 
dezbatere amplă despre priorităţile cheie pentru 
lunile următoare”, mai scrie în document. Pe 
această bază, președintele Consiliului European, 
președinţia Consiliului și Comisia au propus 
un program de lucru (Foaia de parcurs de la 
Bratislava), care include, între altele, măsuri 
referitoare la migraţie și frontierele externe.

Obiectivele acesteia sunt „de a nu se mai 
permite niciodată revenirea la afluxurile necon-
trolate de anul trecut și de a reduce numărul 
migranţilor ilegali”. Apoi este necesară „asi-
gurarea unui control complet al frontierelor 
noastre externe și revenirea la spaţiul Schen-
gen”, precum și „extinderea consensului UE 
asupra politicilor pe termen lung privind imi-
graţia și aplicarea principiilor responsabilităţii 
și solidarităţii”.

Ca măsuri concrete, sunt avute în vedere 
„angajamentul deplin pentru punerea în aplicare 
a acordului UE-Turcia, precum și un sprijin 
continuu acordat ţărilor din Balcanii de Vest”, 

„angajamentul luat de unele state membre de 
a oferi imediat asistenţă pentru întărirea pro-
tecţia frontierei Bulgariei cu Turcia și sprijinul 
continuu pentru statele aflate în prima linie”. 
De asemenea, „până la sfârșitul anului, Paza 
europeană de frontieră și de coastă va ajunge 
la capacitate deplină de reacţie rapidă, fapt 
prevăzut într-o lege”.

La sesiunea din decembrie a Consiliului 
European, vor fi evaluate măsurile pentru 
„cooperarea și dialogul cu ţările terţe, care să 
conducă la reducerea fluxurilor de migraţie 
ilegală și creștere cotelor de returnare”. Tot-
odată, „trebuie să se acţioneze în continuare 
pentru extinderea consensului la nivelul UE 
în legătură cu politica pe termen lung pri-
vind migraţia, inclusiv referitor la modul de 
aplicare a principiilor de responsabilitate și 
solidaritate în viitor”, mai scrie în Declaraţia 
de la Bratislava.

În domeniul securităţii interne și externe, 
măsurile concrete vizează „intensificarea cooperă-
rii și a schimbului de informaţii între serviciile 
de securitate ale statelor membre”. Totodată, 

„vor fi adoptate măsurile necesare pentru a se 
asigura că toate persoanele, inclusiv cetăţenii 
din statele membre ale UE, care traversează 
frontierele externe ale Uniunii, să fie verifi-
cate în bazele de date relevante, care trebuie 
să fie interconectate”.

În plus, se va demara „crearea unui Sistem 
european de informaţii și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS–EU Travel Information and 
Authorisation System) pentru a permite veri-
ficarea în avans și, dacă este necesar, a refuza 
intrarea călătorilor scutiţi de vize”. Nu în cele 
din urmă, „se va depune un efort sistematic 
împotriva radicalizării, inclusiv prin expul-
zări și interdicţii de intrare în cazuri justificate, 
dar și pentru ca UE să sprijine acţiunile state-
lor membre în domeniul prevenirii”, conform 
sursei citate.

Declaraţia de la Bratislava menţionează 
ca măsuri concrete faptul că, în decembrie, 
Consiliul European va trebui să decidă asupra 
unui „plan concret de implementare în dome-
niul securităţii și apărării, precum a modului 
de a utiliza mai bine opţiunile din tratate, în 
special în ceea ce privește capacităţile fiecărei 
ţări”. Cei 27 vor acţiona pentru a pune ime-
diat în aplicare împreună cu NATO declaraţia 
comună adoptată în capitala Slovaciei.

Liderii europeni vor acționa pentru a oferi 
cetățenilor „viziunea unei UE atrăgătoare”

TRIMITERIA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Plata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*: 

*Promoție valabilă pentru clienții noi

Uniunea Europeană a decis să acorde Bul-
gariei suma de 108 milioane de euro pentru 
a ajuta țara să-și protejeze granițele în fața 
numărului tot mai mare de migranți și 
refugiați, a declarat președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, infor-
mează AGERPRES. „Bulgaria se confruntă cu 
o problemă foarte serioasă. Acest lucru nu 
trebuie văzut ca o problemă majoră pentru 
Bulgaria, ci ca o problemă a UE. Bulgaria nu 
este lăsată singură”, a declarat Jean-Claude 
Juncker pentru jurnaliști la Bratislava. Junc-
ker a precizat că în săptămânile următoare 
sprijinul financiar acordat de UE Bulgariei ar 
putea ajunge la 160 de milioane de euro, așa 
cum a cerut Sofia, mai spune sursa citată.

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a anun-
țat că țara sa dorește să devină anul viitor 
membru nepermanent al Consiliului de Secu-
ritate al ONU și a asigurat că a primit din 
partea mai multor state sprijin pentru această 
candidatură, informează AGERPRES. „Tema 
candidaturii Poloniei pentru Consiliul de 
Securitate al ONU este o chestiune extrem de 
importantă și de prestigiu pentru noi”, a sub-
liniat șeful statului polonez, la o conferință de 
presă. El a amintit că intenția de a obține un 
post de membru nepermanent în Consiliul 
de Securitate al ONU a fost anunțată de fos-
tul guvern condus de liberali, acum aflați în 
opoziție după ce conservatorii au câștigat ale-
gerile anul trecut, iar acum „a sosit momentul 
pentru a se promova candidatura poloneză”. 
Consiliul de Securitate al ONU este format 
din 15 membri, dintre care 5 permanenți (SUA, 
Rusia, Marea Britanie, Franța și China), care au 
drept de veto, și 10 nepermanenți, desemnați 
pentru doi ani pe baza unui principiu al repre-
zentării geografice echilibrate a regiunilor 
lumii. Acest Consiliu poate impune sancțiuni 
economice sau să autorizeze folosirea forței 
pentru a se pune în aplicare mandatele ONU, 
mai spune sursa citată.

Polonia, membru 
al Consiliului de 
Securitate al ONU

UE acordă Bulgariei 
108 milioane de euro

EXTERNE

Foto: telegraph.co.uk
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El Ministerio de Economía, 
Comercio y Relaciones con 
el Medio de Negocios tuvo la 
iniciativa de crear un programa 

de educación empresarial 
dedicado a los estudiantes, 
denominado “Mi primer plan 
de negocio” en el marco de 

Romania Hub, informó la Aso-
ciación de Empresas Españolas 
en Rumanía (ASEMER).

Les proponen que se 

impliquen en la labor de 
apoyar a la educación empre-
sarial entre los estudiantes de 
la siguiente manera:

- Recomendar a personas con 
experiencia en el campo de la 
educación empresarial de su 
organización que apoyen los 
talleres teóricos (el desarrollo 
de plan de negocios);

-Recomendar a empre-
sarios de éxito, miembros de 
su organización, que apoyen 
presentando su historia de éxito 
de una manera fascinante para 
los estudiantes.

Para obtener más infor-
mación sobre el programa 

“Mi primer plan de negocio” 
pueden contactar con la Sra. 
Ioana Antonescu, e-mail: ioana_
antonescu@imm.gov.ro, tel.: 
021.202.51.33, informa hot-
news.ro.

ESPAÑOL

En los 27 años que han tran-
scurrido desde el fin de la 
dictadura comunista, el país 
ha pasado de tener 23 millo-
nes de habitantes a 19,7, una 
caída del 14 %, provocada prin-
cipalmente por la emigración 
económica, que causa pérdidas 
millonarias y amenaza los ser-
vicios públicos, publicó el diario 
La Vanguardia, que recoge un 
reportaje de la agencia EFE, 
según hotnews.ro.

La ciudad de Brașov, en la 
región de Transilvania, es un 
claro ejemplo de esta tendencia. 
En 1989 tenía 350.000 habitan-
tes. Hoy tiene 280.000 y es sólo 
una de las cincuenta ciudades 
rumanas que han perdido más 
del 20% de su población en el 
último cuarto de siglo, según 
una estadística oficial que se 
conoció a finales de agosto. “La 
despoblación del país entra en 
una fase más avanzada y más 
dramática”, explica Vasile Ghe-
tau, director del Centro para la 
Investigación Demográfica de 
la Academia Rumana.

Desde la década de 1960 
hasta el derrocamiento y eje-
cución del último dictador, 
Nicolae Ceaușescu, en 1989, 
la población de Rumanía había 
crecido sin cesar debido a la 
imposibilidad de salir del país, 
la prohibición del aborto (única 
en el bloque comunista) y una 
cierta mejora de la economía 
y de las condiciones básicas 
de vida.

Tras la caída del comunismo, 
los rumanos comenzaron a salir 
del país en busca de mejores 
condiciones de vida, especial-
mente en países como Italia y 
España. Y eso a pesar de una 

constante mejora de la eco-
nomía, al menos según las 
estadísticas.

Desde su entrada en la UE en 
2007, el PIB rumano ha pasado 
de suponer el 48% de la media 
comunitaria al 57%. “Las prin-
cipales causas (de esas mejora) 
son la diferencia de desarrollo 
entre antiguos y nuevos socios 
de la UE, las redes constituidas 
por los movimientos migrato-
rios, que facilitan la circulación 
de personas, y la ausencia de 
una política europea común 
que optimice la inmigración”, 
explica el sociólogo Dumitru 
Sandu.

Por ejemplo, el salario de un 
médico rumano es hasta seis 
veces más bajo que el de un 
facultativo en los países más 
ricos de Europa, lo que lleva 
también a muchos jóvenes a 
estudiar en el extranjero.

Según un sondeo realizado 
a finales de 2015 a rumanos de 
entre 16 y 35 años que habían 
emigrado y luego regresado, 
más del 90% dice que se fueron 
buscando mejores salarios y 
oportunidades. Las conse-
cuencias de esta sangría de 
población son muy graves.

“La pérdida constante de 
población acarrea problemas 
que van desde que haya un défi-
cit de médicos, escasez de mano 
de obra cualificada, el enveje-
cimiento de la población y un 
aumento de niños que se han 
quedado sin sus progenitores, 
a cargo de algún familiar cer-
cano”, subraya Sandu.

Actualmente, el 17 % de los 
rumanos tiene más de 65 años, 
cuando ese porcentaje era sólo 
del 10% hace 25 años. Una esti-
mación del diario económico 
Ziarul Financiar asegura que 

el Estado deja de ingresar unos 
6.000 euros por año por cada 
trabajador que se ha marchado, 
tomando como referente un 
salario medio bruto de 500 
euros al mes. Según cálcu-
los de la ONU, la población 
de Rumanía caerá otro 20%, 
hasta los 15,8 millones de per-
sonas, en 2045, y hasta los 14 
millones de personas solo 15 
años más tarde.

Para Sandu, la solución pasa 
por asegurar un crecimiento 
económico sostenible y por 
modernización la anticuada 
administración pública para 
eliminar las trabas burocráti-
cas a la creación de empresas. 
Por su parte, el Gobierno ya 
ha anunciado que se aprobará 
una ayuda de 50.000 euros a 
aquellos rumanos que regre-
sen a casa para emprender un 
negocio.

“Mi primer plan de negocio” 
en el marco de Romania Hub

En los 27 años, tras la caída del comunismo, 
Rumanía se vacía por la emigración económica

“Rumanía detrás de los prejuicios” es un proyecto fotográfico 
de Dan Ticulescu que ahonda a través de las imágenes de la 
serie en la historia y la cultura de los rumanos presentando, al 
mismo tiempo, una realidad de la vida cotidiana, informa el 
Instituto Cultural Rumano. El fotógrafo rumano intenta con su 
trabajo a presentar las dos caras de Rumania, por una parte, 
las zonas rurales y los habitantes que siguen las tradiciones 
que caracterizan el país y son propias de cada pueblo que lo 
conforman y, por otra parte, la influencia de los costumbres 
provenientes de otras culturas y el estilo de vida en las zonas 
urbanas. Esta muestra fotográfica es una propuesta en la que 
el autor nos invita a que comprendamos Rumanía, sus cos-
tumbres y su cultura detrás de los prejuicios.

La muestra fotográfica está acompañada de objetos del 
universo rumano como: crucifijo ortodoxo (miniatura) tallado 
en madera; huso (miniatura); cerámica, huevos pintados, 
cucharas talladas en madera, figurines de cerámica (personas 
en miniatura), báculo de madera. “Estando al tanto de los este-
reotipos y clichés relacionados con la imagen de Rumania y 
sus habitantes, quiero enseñar lo que en realidad es Rumania, 
a través de imágenes. Las fotos que expongo fueron toma-
das en casi todas las regiones del país, durante los últimos tres 
años. Una serie de fotografías con temática diversa: escenas de 
la vida cotidiana, paisajes, arquitectura, trajes típicos, tradicio-
nes, artesanía, logros componiendo un retrato de un país visto 
a través de mi cámara fotográfica”, afirma Dan Ticulescu.

Dan Ticulescu (1964, Bucarest) se inició en la fotografía 
hace más de 25 años y durante todos estos años ha estudiado 
y practicado la técnica fotográfica, incluyendo los revelados 
químicos, el manejo de ópticas y los tratamientos digitales. 
Es una persona que con esfuerzo y trabajo duro ha conse-
guido transformar su pasión en su medio de subsistencia. En 
marzo del 2013 tuvo una exposición personal en Las Galerías 
des Carmes en Toulouse y entre los años 2007 y 2008 realizó un 
video documental acerca la rehabilitación de la alimentación 
eléctrica de la fábrica ALRO Slatina–la mayor productora de 
aluminio de Rumania–por las compañías Siemens y ABB.

Parte de su trabajo está en internet:
https://500px.com/danticulescu.
Periodo expositivo: 20.09.2016-07.10.2016
Lugar: Sala de Exposiciones Santa Inés
Dirección: Calle Doña María Coronel 5, 41003 Sevilla, España
Organiza: Consulado General de Rumanía en Sevilla, Insti-

tuto Cultural Rumano.
Colabora: Junta de Andalucía
HORARIO EXPOSITIVO:
Martes a jueves de 18.00 a 21.00 h
Viernes y sábados de 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h
Domingos de 11.00 a 14.00 h
Lunes y festivos cerrado.

Foto: icr.ro

“Rumanía detrás de los 
prejuicios”–proyecto 
fotográfico de Dan Ticulescu

Foto: capital.ro

Foto: hotnews.ro
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¡Oferta limitada! Garantía de 2 años.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO A CASA DEL CLIENTE.
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006�•�www.dormirebien.es

COLCHÓN COTTON 
ORGANIC TACTO 
CASHMERE
Altura de +/- 21cm. Tapa de 2cm de visco elástica.
Fibra de lana de cashmere.
Acolchados con esencia de VAINILLA 
que ayuda a la relajación
Tecnología Sanitized: anti-hongos, 
anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable: frescor en verano y calidez en invierno.

90X190�–�136€
135X190�–�235€
150X190�–�257€
Disponible en 
todas las medidas

COLCHÓN PREMIUM 
NUBE CON HILO DE PLATA
Confort “Efecto Nube”.
Altura +/- 24cm. Capa de 4cm 
de visco elástica en tapa superior.
Hilo de plata en acolchado: neutraliza 
el olor, termorregulador, antiestático.
Tecnología Sanitized: anti-hongos, 
anti-bacterias y anti-ácaros.

90x190�–�163€
135x190�–�359€
150x190�–�395€
Disponible en 
todas las medidas

ALMOHADA ANTI – ESTRÉS
Núcleo Copos Viscoelásticos
Con fi lamentos de carbono activo.
Propiedades anti-bacterianas y anti-ácaros.

OFERTA 2X1 
ALMOHADA 70CM�–�36€

DESDE

136€
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Hackeri, probabil ruși, care au 
spart serverele Agenţiei mondi-
ale antidoping (AMA/WADA) 
susţin că au găsit documente 
ce arată că sportivi americani 
de top, ca jucătoarele de tenis 
Serena și Venus Williams și gim-
nasta Simone Biles, au concurat 
dopaţi la Jocurile Olimpice de 
la Rio, informează AGERPRES.

Potrivit acestor documente, 
mai mulţi sportivi americani au 
concurat la Rio după ce au luat 
produse care le îmbunătăţeau 
performanţele. Simone Biles, 
gimnasta cu patru medalii de 
aur la Rio, ar fi fost autorizată să 
ia psihostimulante (metilfeni-
dat) și amfetamine, eliberate 
cu prescripţie medicală. Presa 
internaţională afirmă că acești hackeri sunt 
aceiași care au dezvăluit emailuri confidenţi-
ale ale lui Hillary Clinton. Hackerii au explicat: 

„După ce am studiat bazele de date, am înţeles 

că zeci de sportivi au fost depistaţi pozitiv cu 
puţin înaintea Jocurilor Olimpice și pe durata 
acestora. Medaliaţii olimpici de la Rio au folosit 
regulat substanţe ilicite justificate de certificate 

medicale. Altfel spus, au primit 
autorizaţie pentru a se dopa”. 
În afara lui Simone Biles, sunt 
menţionate numele altor spor-
tivi americani, precum surorile 
Williams sau baschetbalista 
Elena Delle Donne, mai spune 
sursa citată. Numeroase con-
troale antidoping ar fi permis 
detectarea prezenţei acestor 
substanţe. Testele nu au fost 
însă niciodată anunţate ca 
pozitive, deoarece federaţi-
ile internaţionale eliberaseră 
un TUE („scutire pentru uz 
terapeutic”).

O sursă care se prezintă ca 
fiind „bine informată” susţine 
despre Simone Biles: „dacă 
autenticitatea acestor docu-

mente va fi dovedită, nu ar fi vorba totuși de 
un caz ilicit. Deși este cel puţin neobișnuit ca o 
sportivă de acest nivel să fi participat la Jocuri 
urmând o terapie cu medicamente narcoleptice”.

„Era momentul potrivit pentru un chip nou” în 
fruntea UEFA, a declarat presei slovenul Ale-
ksander Ceferin, după ce a fost ales, la Atena, 
președinte al forului fotbalistic european. „În 
primul rând, a fost decizia mea să mă prezint. 
Când am văzut că există susţinere, a devenit 
mai ușor. Era momentul potrivit pentru un 
chip nou. Era timpul pentru schimbări. De 
ce 42 de votanţi din 55 mi-au acordat încre-
dere? Trebuie să-i întrebaţi”, a afirmat Ceferin, 
informează AGERPRES.

Văzut până acum ca un candidat sprijinit de 
ţările mici și mijlocii, slovenul a spus: „Fede-
raţiile mari, cele mici și cele medii au cerut 
același lucru, schimbare. Italia a fost una din 
primele ţări care m-au susţinut și una din cele 
mai puternice susţineri, iar atunci nu era atât 
de sigur că voi câștiga în această manieră”.

„Nu am fost niciodată în culise, nimeni în 
culise n-ar fi putut avea 42 de voturi venite 

din toate părţile Europei”, a adăugat cel care 
a fost ales pentru doi ani și jumătate. Între-
bat dacă va dori să candideze pentru un nou 
mandat, el a răspuns: „E prea devreme să mă 
gândesc să fiu reales. Voi încerca să fac cât mai 
multe lucruri în timpul acestui mandat”. Cefe-
rin a vorbit despre felul cum poate fi combătută 

influenţa tot mai puternică a marilor cluburi-
lor: „Fără conducere, o perioadă (la începutul 
suspendării lui Michel Platini — n. r.), a fost 
o problemă. Acum trebuie să arătăm că noi 
suntem cei care guvernăm, situaţia poate fi rezol-
vată dacă vom discuta cu cluburile”. Întrebat 
la ce se gândește când evocă mai multă trans-
parenţă, noul conducător al UEFA a răspuns: 

„La o durată limită a mandatelor. Și trebuie să 
avem un comitet de conformitate”.

Întrebat care sunt pericolele care ameninţă 
fotbalul, Ceferin a răspuns: „Meciurile trucate, 
rasismul, securitatea, mai ales în această perioadă. 
Fair-play-ul financiar trebuie întărit, deoarece 
crește prăpastia dintre marile cluburi și cele-
lalte”. Ceferin a mai indicat că predecesorul său, 
Michel Platini, ar putea deveni președinte de 
onoare al UEFA. Conform sursei citate, Cefe-
rin l-a învins la vot pe olandezul Michel van 
Praag cu 42-13.

SPORT

Președinte al forului fotbalistic european, Ceferin: 
„Era momentul potrivit pentru un chip nou” la UEFA

Tenis: Monica Puig, 
jucătoarea lunii august 
în circuitul WTA

Foto: slate.com

Foto: chicagotribune.com

Foto: zete.com

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12
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Monica Puig, care a adus statului Porto 
Rico prima medalie de aur la Jocurile Olim-
pice, la Rio de Janeiro, în proba de simplu, a 
fost desemnată cea mai bună jucătoare a 
lunii august în circuitul profesionist feminin 
de tenis, potrivit site-ului WTA, informează 
AGERPRES.

În drumul său către titlul olimpic, Puig 
le-a învins pe rusoaica Anastasia Pavliucen-
kova, Garbiñe Muguruza, Petra Kvitová și 
Angelique Kerber. Monica Puig, prima por-
toricană medaliată la Jocurile Olimpice, a 
obținut un număr remarcabil de voturi, 
350.000, în ancheta realizată pe site-ul WTA, 
impunându-se categoric, cu un procentaj 
97% în fața celorlalte jucătoare nominalizate, 
Angelique Kerber (2%) și Karolína Plíš-
ková (1%). Laureatele acestui titlu în lunile 
trecute au fost Angelique Kerber (ianua-
rie, aprilie), Carla Suárez Navarro (februarie), 
Victoria Azarenka (martie), Garbiñe Mugu-
ruza (mai), Serena Williams (iunie) și Simona 
Halep (iulie). Nominalizările sunt făcute de 
site-ul wtatennis.com, iar câștigătoarea este 
desemnată prin vot de internauți. Poloneza 
Agnieszka Radwańska a câștigat ancheta 
pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii tre-
cute, cu 67%, devansându-le pe Angelique 
Kerber (19%), Eugenie Bouchard (9%), Elina 
Svitolina (3%) și Johanna Konta (2%).

Conform sursei citate, româncele au ieșit 
învingătoare de trei ori în această anchetă 
în 2016, Simona Halep în mai și iulie, iar 
Monica Niculescu în aprilie. Celelalte lau-
reate sunt Caroline Wozniacki (ianuarie) și 
Agnieszka Radwańska (februarie, martie, 
iunie și august).

JO 2016: Hackeri care au spart serverele AMA susțin că 
surorile Williams și Simone Biles au concurat dopate
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MUNCĂ

OFERTE

Angajez mozo de almacén în Valdemoro.  
Tel: 642344344. E-mail: titus@produseromanesti.es

Restaurant cu specific românesc caută bucătar/
bucătăreasă cu experiență. Mai multe informații la 
telefon 626908316.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, libre de cargas, que 
pueda viajar, de 35 a 45 años, persona responsable, 
formal, que cumpla con los requisitos que busco. 
Ruego leer el anuncio antes de llamar.  
Tel: 651858134.

CERERI

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

MATRIMONIALE

Domn de 57 de ani, divorțat, fără obligații, 
prezentabil, elegant, căruia îi place să iubească și 
să fie iubit, caut doamnă cu aceleași calități pentru 
prietenie și mai departe căsătorie. Rog persoanele 
neinteresate să nu sune. Tel: 643682274.

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 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.

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

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).

Închiriez 2 camere în Alcalá de Henares, Zona 
Barrio del Pilar, aproape de linia 1 și 6 de autobuz. 
O cameră de matrimoniu la 220€, o cameră la 180€ 
sau apartamentul cu 3 camere la 500€, din orice zi 
a lunii. Mai multe informații la tel: 686489129.

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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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!


