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ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE TORREJÓN DE ARDOZ

El Instituto Cultural Rumano apoya la 
proyección de la película “Occident” / 
Occidente (2002) del director Cristian 
Mungiu, que será presentada en la 60ª 
edición de SEMINCI – Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid, en la sección 

“Inéditos. Talentos del siglo XXI”. Con su 
segundo largometraje“4 meses, 3 sema-
nas, 2 días”, Cristian Mungiu logró la 
Palma de Oro en Cannes en el año 2007.

Tiene 38 años, está 
licenciado en Derecho y 
ha cursado un máster en 
derecho tributario y ase-
soría fiscal. Ha sido tercer 
teniente de alcalde y ha lle-
vado importantes áreas de 
responsabilidad dentro del 
Gobierno local, contri-
buyendo al mayor proceso 
de transformación y mejora 
de la historia de Torrejón.

Ignacio Vázquez Casavilla, un alcalde joven 
para dar un nuevo impulso a Torrejón de Ardoz

România a preluat 
președinția Asociației 
Forțelor de Poliție și 
Jandarmerie Europene 
și Mediteraneene

ACTUALITATE 8

ESPAÑOL 18

Películas rumanas en la 
Semana Internacional 
de Cine de Valladolid

Uniunea Muncitorilor 
Români desfășoară o 
Campanie de promovare 
a produselor românești

CAMPANIE 14

Foto: hunedoaralibera.ro

Foto:14television.com

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

AVOCAT
ROMÂN

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

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

Festivalul „Tezaur Românesc” – a 3-a ediție

16-17

Uniunea Muncitorilor Români vă invită la cea de-a treia ediție a Festivalului 
„Tezaur Românesc” și la Târgul de produse tradiționale românești, în Antiguo Recinto 
Ferial din Alcalá de Henares, în 17 – 18 octombrie, între orele 14:00 și 22:00. 3
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CONTACT

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

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

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

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

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

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

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

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

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

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

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

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

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

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

Program: luni–vineri, 9.00–17.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), 
Regiunea Murcia , Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eli-
berare documente).

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao
Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net

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

dente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30  depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berarea documentelor); vineri (09.30–11.30 
preluare cereri și eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, audiențe etc.- cu programare, 15.30–16.30 
vize - cu programare).

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

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

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

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Comisia de cod electoral 
are, în sfârșit, un nou preșe-
dinte și, teoretic, dezbaterea 
la legea votului prin cores-
pondență poate fi repornită. 
Plenul Parlamentului l-a ales 
în această funcție pe deputa-
tul PSD Gabriel Vlase, fost 
președinte al comisiei SIE 
în legislatura 2008-2012 și 
deținător al unui doctorat 
acordat de Academia Națio-
nală de Informații. Vlase îi ia 
locul liberalului Mihai Voicu, 
care a demisionat susținând 
că protestează împotriva ter-
giversărilor la Legea votului 
prin corespondență. De fapt, 
liberalii și-au dat seama că nu 
aveau șanse să treacă proiectul 
fără PSD. Demisia lui Voicu a 
blocat însă orice progres, infor-
mează evz.ro.

Planuri mari: ședință zi de zi
Acum, Gabriel Vlase susține 

că va face tot posibilul ca votul 
prin corespondență să fie adop-
tat. „Nu am o problemă să fac 
zi de zi ședință”. Totuși, noul 
președinte al comisiei a insistat 
că, pentru ca raportul la Legea 
votului prin corespondență să 
fie adoptat în două săptămâni, 
cum cere PNL, este nevoie de o 
discuție cu reprezentanții Auto-
rității Electorale Permanente. 

„Din punctul meu de vedere 
putem să terminăm raportul 
și mâine, dar trebuie ca AEP să 
vină să ne lămurească”, a ară-
tat Vlase. Inițial, PNL a vrut să 
voteze împotriva numirii acestui 
deputat la conducerea Comisiei 
de cod electoral, dar ulterior 
și-a schimbat atitudinea. „Lide-
rii grupurilor parlamentare au 
ajuns la următoarea variantă 
de comunicare publică: luăm 
act de angajamentul lideru-
lui PSD, domnul Neacșu, ca 

până la mijlocul săptămânii 
viitoare să existe un proiect de 
lege din partea comisiei care să 
fie înaintat Parlamentului pen-
tru dezbatere”, a spus Eugen 

Nicolăescu, liderul deputaților 
liberali. „Îmi întăresc acel anga-
jament pe care l-am luat aici 
că respectiva comisie va pro-
pune un proiect fezabil pentru 

rezolvarea problemei votului 
cetățenilor din afara granițelor 
României”, a spus liderul depu-
taților PSD, Marian Neacșu.

„Măcar spune pe față”
Fostul președinte Traian 

Băsescu a avertizat că toate ana-
lizele arată că ambele partide 
mari, PSD și PNL, nu doresc 
votul prin corespondență. 
„Am avut o discuție lungă cu 
Cristi Diaconescu și cu Eugen 
Tomac despre dezastrul care 
se prefigurează în legătură cu 
nerespectarea cuvântului dat 
în cazul legii votului prin cores-
pondență. Dintre partide, PSD 
e mai cinstit că măcar spune 
pe față că nu vrea, PNL sus-
ține că vrea, dar, în realitate, 
face tot ce se poate pentru ca 
votul prin corespondență să 
nu fie o realitate la alegerile 
din 2016”, a declarat Traian 
Băsescu, conform sursei citate.

Un nou președinte la Comisia de cod electoral: dezbaterea 
la legea votului prin corespondență poate fi repornită

Foto: observatordebacau.ro
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Andreea HaisanGelu Voicu Paul AnanieNicoleta Voica Veta Biriș

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

Organizator Parteneri MediaColaboratori

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

Concert • Intrarea gratuită

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni

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

Românii de Pretutindeni

Tezaurrománesc a 3-a editiefestival

Sponsor
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Ministrul Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu, a avut o între-
vedere cu directorul Agenției 
pentru Apărarea Antirachetă 
a SUA, viceamiralul James D. 
Syring, ocazie cu care a evi-
dențiat importanța acordată de 
România domeniului apărării 
împotriva rachetelor balis-
tice și implementării depline 
a proiectului bilateral cu Sta-
tele Unite, o componentă de 
primă importanță a dimensiunii 
de securitate a Parteneriatu-
lui Strategic dintre cele două 
țări, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat 
MAE, întrevederea dintre cei 
doi oficiali a avut loc în marja 
participării șefului diplomației 
române la Conferința Multina-
țională în domeniul Apărării 
împotriva Rachetelor Balistice, 
organizată de Agenția pentru 
Apărare Antirachetă a SUA și 
găzduită, în acest an, de Spa-
nia, la Sevilla.

La întâlnire a mai partici-
pat și viceamiralul James G. 
Foggo III, comandantul Flotei 
a 6-a a SUA din Mediterana, 
adjunct al comandantului For-
țelor Navale SUA din Europa 
și al comandantului Forțelor 
Navale SUA din Africa.

Ministrul Aurescu a subliniat 
că sistemul amplasat la Deve-
selu reprezintă o contribuție 
esențială la capabilitatea NATO 
de apărare împotriva rachetelor 
balistice, pe fondul proliferării 
amenințărilor în domeniu. De 
asemenea, în cadrul discuțiilor 

a fost trecut în revistă stadiul 
dezvoltării sistemului ameri-
can de apărare antirachetă din 
România, viceamiralul Syring 
reconfirmând angajamentul 
ferm al SUA pentru operațio-
nalizarea Facilității Antirachetă 
din cadrul Bazei Militare Deve-
selu până la sfârșitul anului 
2015, lucrările fiind aproape 
de finalizare. De asemenea, a 
reiterat faptul că acordul în 
dosarul nuclear iranian nu va 
avea niciun efect asupra rea-
lizării proiectului antirachetă, 
care continuă potrivit calen-
darului stabilit.

„Ca fost negociator din partea 
României al proiectului scu-
tului antirachetă, mă bucur că 
eforturile diplomației române, 
depuse în procesul negocie-
rii și finalizării Acordului din 
2011, apoi al Aranjamentelor 

de Implementare, urmate de 
cooperarea excelentă la nivel 
militar cu SUA în procesul de 
punere în aplicare a acestora, 
devin realitate peste foarte 
puțin timp, prin operaționa-
lizarea facilității antirachetă de 
la Deveselu”, a arătat ministrul 
de externe Bogdan Aurescu, 
potrivit MAE.

Cei doi oficiali au mai avut 
un schimb de opinii cu pri-
vire la integrarea Facilității în 
sistemul antirachetă al NATO. 
Împreună cu cele patru nave 
tip Aegis ale SUA, dislocate 
la Rota, în Spania, Facilitatea 
Antirachetă de la Deveselu va 
furniza un nivel superior de 
apărare la nivel aliat, care va 
permite atingerea unui nou 
nivel al capabilității NATO 
de apărare împotriva rache-
telor balistice până la Summitul 

NATO din Polonia. În acest sens, 
obiectivul comun trebuie să fie 
declararea capacității inițiale 
a sistemului NATO, la Summi-
tul de anul viitor, mai spune 
sursa citată.

Totodată, se mai arată în 
comunicatul citat, Aurescu a 
salutat vizitele navelor ameri-
cane Aegis în Marea Neagră și 
a subliniat importanța conti-
nuării exercițiilor navale NATO 
în Marea Neagră, cu menți-
nerea prezenței substanțiale a 
forțelor navale ale SUA, în con-
textul evoluțiilor din Ucraina, 
în cadrul măsurilor de reasi-
gurare decise de NATO.

Viceamiralul Foggo a expri-
mat angajamentul clar al SUA 
pentru continuarea prezenței 
americane navale robuste în 
Marea Neagră, în contextul 
regional cunoscut.

Întrevedere Bogdan Aurescu–directorul 
Agenției pentru Apărarea Antirachetă a SUA

Foto: mae.ro

Într-o intervenție în plenul Parlamentului, la “Ora 
premierului”, Victor Ponta a declarat că România nu 
a procedat bine votând alături de Ungaria și Slovacia, 
împotriva cotelor obligatorii. „Cred că a fost o greșeală 
că am votat împotriva restului UE și cred că din acest 
moment trebuie să avem o poziţie europeană, construc-
tivă și solidară cu celelalte ţări ale UE”, a spus premierul, 
semnalând o schimbare de atitudine pe acest subiect, 
informează evz.ro.

Doar 994 cereri de azil în 2015
În plus, Ponta a insistat că România nu se confruntă 

cu o presiune migraționistă: „Din datele pe care MAI le-a 
pus la dispoziţie, până la 1 octombrie, cereri de azil au 
fost 994, faţă de 900 în cursul anului 2014, deci o creștere 
oarecum nesemnificativă. În luna august, de exemplu, am 
avut doar 18 cereri de azil. Străini returnaţi sub escortă, 
172, faţă de 111 în 2014, străini luaţi în custodie publică, 152, 
faţă de 185, deci practic nu există în mod real, o presiune 
specială”. Şeful Executivului a menţionat că au fost ope-
raţionalizate două tabere, la Lunga și la Moraviţa, fiecare 
având capacitatea de cazare de 500 de persoane. „Însă, 
până în acest moment nu a fost nevoie să le folosim”, a 
spus premierul. El a mai susținut că este „rușinos” ca suma 
alocată unui refugiat să fie de „trei lei pe zi, doar pentru 
cheltuielile sale personale–suma de 60 de bani”, iar Exe-
cutivul este pregătit să „actualizeze” această sumă.

Atac la Băsescu
„Am discutat despre integrarea lor cu autoritățile 

locale. Primarul din Arad, de exemplu, chiar mi-a spus că 
are nevoie de forță de muncă. Deci nu este așa cum spune 
cruciatul de Băsescu pe la televizor”, a mai afirmat primul- 
ministru, în plenul Legislativului.

El a vorbit despre un „efort comun” al autorităților și 
societății civile pentru combaterea xenofobiei și populis-
mului, „care în această perioadă au renăscut, folosind o 
temă falsă a refugiaţilor care, iată, în realitate nu există”, 
mai spune sursa citată.

Victor Ponta: România 
a greșit votând alături 
de Ungaria și Slovacia, 
împotriva cotelor obligatorii
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Începe primul traseu al 
drumului lui Cervantes, ini-
țiativă lansată de Spitalul 
Universitar din Torrejón, de 
promovare a activității fizice 
ca un factor important pentru 
sănătate, însoțind firul poves-
tirii depănat de către cea mai 
importantă figură a literaturii 
spaniole, Miguel de Cervantes, 
și cu colaborarea următoarelor 
sate și orașe: Ajalvir, Daganzo, 
Fresno de Torote, Ribatejada, 
Valdeavero, Camarma de Este-
ruelas, Meco, Los Santos de la 
Humosa, Anchuelo, Villalbilla, 
Torres de la Alameda, Loeches, 
Velilla de San Antonio, San Fer-
nando și Torrejón de Ardoz.

Prima etapă conectează 
centrul comercial „Parque 
Corredor” cu municipiul Ajalvir 
prin 9 kilometri de drumeție 

plăcută prin care participanții 
vor putea vedea cerbi, dropii, 
iepuri, iepuri de câmp, potâr-
nichi, vulturi și drumul folosit 
de păstori. Această primă etapă 
se desfășoară în cadrul zonei 
de protecție specială pentru 
vulturi, existând posibilitatea 
de a vedea animale frumoase. 
Traseele sunt concepute ca să 
poată participa întreaga familie, 
astfel încât fiecare zi de dru-
meții să fie un mod distractiv 
de a fi împreună.

Primăria orașului Ajalvir a 
pregătit, de asemenea, un pro-
gram pentru a-i primi pe primii 
drumeți ai drumului lui Cer-
vantes, cu o fanfară care îi va 
întâmpina, o echipă de protec-
ție civilă care va lua pulsul și 
tensiunea tuturor persoanelor 
care doresc, diverse activități de 

zumba și teatru mobil despre 
Cervantes, precum și despre 
sănătate și beneficiile mersu-
lui pe jos pentru copii.

În plus, Dr. David Fernán-
dez Caballero, șeful secției de 
chirurgie vasculară a Spitalu-
lui Universitar din Torrejón, va 
realiza Programul Screening 
de anevrism aortic pentru a 
explica tuturor celor care doresc 
să afle care este starea de sănă-
tate a inimii lor. Acest test este 
standard cu privire la preve-
nire și va ajuta mulți oameni 
să devină conștienți de impor-
tanța îmbunătățirii stilului de 
viață și a sănătății.

Activitățile includ o masă în 
piața din fața primăriei orașului 
Ajalvir, astfel încât participanții 
să-și recapete puterile, mul-
țumită colaborării primăriei.

Desigur, va exista trans-
port gratuit cu autobuzul 
pentru întoarcerea în parca-
rea Parcului Corredor, unde 
aceștia și-au lăsat mașinile, 
cu plecări din oră în oră, de 
la ora 13.00 la 17.00. Spitalul 
a creat o pagină web (www.
caminodecervantes.es) menită 
să ofere sprijin și actualizări 
ale conținutului proiectului și, 
în același timp, permite înre-
gistrarea și interacțiunea între 
participanți (prin fotografii 
încărcate pe rețelele de soci-
alizare Instagram și Twitter). 

„Orice persoană care dorește 
să se înregistreze va putea face 
acest lucru pe pagina web și va 
putea să aleagă de unde dorește 
să ridice kitul drumețului: de 
la spital, de la oricare dintre 
primăriile implicate în acest 

proiect sau de la El Corte Inglés 
din Alcalá de Henares, pe care 
avem onoarea de a-i avea prin-
tre sponsorii acestei inițiative”, 
a explicat managerul Spitalu-
lui Universitar din Torrejón.

Site-ul oferă, de asemenea, 
conținuturi speciale pentru par-
ticipanți cum ar fi sfaturi de 
sănătate și informații despre 
repere culturale sau monumen-
tale ale orașelor participante. 
Printre acestea se sublini-
ază importanța de a avea apă 
pentru a se răcori de-a lun-
gul drumului, precum și cât de 

importantă este efectuarea de 
exerciții de întindere înainte 
de a începe drumul, precum 
și la sfârșit, pentru ca organis-
mul să se poată recupera după 
efort. În orice caz, traseul va fi 
ghidat de către personal cali-
ficat care va indica care sunt 
cele mai importante elemente 
ale etapei.

Site-ul dispune de toate 
aceste informații, dar, de 
asemenea, veți putea găsi 
actualizări de date și infor-
mații relevante pentru toți 
cei interesați de proiect.

Pe 18 octombrie începe „Drumul lui Cervantes” la Spitalul din Torrejón

SĂNĂTATE

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

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

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

Torrejón de Ardoz

Prima etapă este de 9 km și face legătura între centrul comercial „Parque Corredor” și orașul Ajalvir.

http://www.caminodecervantes.es
http://www.caminodecervantes.es
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ACTUALITATE

Președintele Klaus Iohan-
nis își dorește ca relația dintre 
România și Germania să capete 
mai multă consistență, subli-
niind în acest sens extinderea 
dialogului politic, accelerarea 
schimburilor economice și dez-
voltarea relațiilor culturale.

„Ne așteaptă un drum comun 
spre beneficiul ambelor țări 
și cetățenilor noștri, dar și 
al construcției europene. Vă 
spun răspicat că îmi doresc 
să dăm și mai multă consis-
tență relației dintre România și 
Germania, iar legăturile noas-
tre să urce la un nou nivel în 
sens politic, economic și cul-
tural. Aceasta presupune să 
extindem dimensiunea dialo-
gului nostru politic în cadrul 
UE și al NATO, să accelerăm 
schimburile economice și să 
dezvoltăm componenta cultu-
rală. Este un obiectiv pe care 
mi-l asum cu toată deschide-
rea”, a declarat Iohannis, la Ziua 
Unității Germane, organizată 
la Teatrul Național din Bucu-
rești, informează AGERPRES.

El a apreciat că între 
România și Germania există 
o relație bilaterală privilegiată 

și o cooperare foarte bună în 
multe domenii. Iohannis a pre-
cizat că Germania este unul 
dintre principalii parteneri 
politici și principalul parte-
ner economic al țării noastre.

Șeful statului a afirmat că 
cele două comunități — română 
și germană — fac legătura din-
tre cele două țări cu adevărat 
profundă. Iohannis a arătat că 
sunt oportunități de valorificat 
în relațiile româno-germane, 
punctând că există un moment 
prielnic și toate premisele 
favorabile în acest sens. De 
asemenea, el a subliniat că un 
capitol aparte în relația dintre 
România și Germania îl repre-
zintă cooperarea strânsă în UE 
și Alianța Nord-Atlantică și că 
vecinătatea estică și sudică, spa-
țiul Balcanilor sunt teme de 
interes pentru cele două țări.

„La un sfert de secol de la 
debutul reunificării europene 
ne confruntăm cu numeroase 
provocări interne și externe, a 
căror gestionare pune la încer-
care mecanismele instituționale 
ale UE. Cred în capacitatea și 
determinarea noastră comună 
nu doar de a lupta pentru 

prezervarea valorilor noas-
tre și de a răspunde prompt 
vocilor care pun sub semnul 
întrebării sensul și arhitectura 
UE, ci și de a consolida uniunea 
noastră și rolul său de actor de 
prim rang la nivel European”, 
a afirmat șeful statului.

El a amintit de căderea 
zidului Berlinului, punctând 
că „această experiență istorică 
trebuie să ne aducă aminte nouă 
și celor care vor veni după noi că 
teroarea și frica nu pot reprima 
aspirația spre libertate, că se 
pot pune granițe, dar nu se 
pot îngrădi conștiințe, că se 
pot ridica ziduri, dar nu se pot 
suprima identități”. „Preocu-
pați de evenimentele actuale 
pe care le traversează Europa, 
riscăm să uităm și o să trecem 

prea repede cu vederea cât de 
mult s-a schimbat continen-
tul nostru de la acel moment. 
Să nu facem această greșeală, 
să nu luăm ca pe un dat con-
strucția europeană și succesele 
ei: democrația și prosperita-
tea”, a spus Iohannis.

Șeful statului și-a început 
și încheiat discursul în limba 
germană. Și ambasadorul Ger-
maniei la București, Werner 
Hans Lauk, a apreciat nivelul 
excelent al relațiilor bilaterale 
germano-române. „Cadrul larg 
de referință al activităților noas-
tre este reprezentat de Europa 
și de Parteneriatul strategic 
transatlantic”, a menționat 
ambasadorul german.

El a subliniat că în cursul 
anului cooperarea româno-ger-
mană s-a intensificat, amintind 
de vizita președintelui Iohan-
nis la Berlin, mai spune sursa 
citată. La evenimentul la care a 
concertat Orchestra Națională 
au participat aproximativ 900 
de invitați, printre care s-au 
numărat fostul președinte Emil 
Constantinescu, președintele 
CCR, Augustin Zegrean, Avo-
catul Poporului, Victor Ciorbea.

Îmi doresc să dăm și mai multă consistență 
relației dintre România și Germania

Foto: cotidianul.ro

Guvernul a aprobat un 
împrumut de 150 de 
milioane de euro pentru 
Republica Moldova
Guvernul a aprobat proiectul de lege de ratificare a 

Acordului privind acordarea unui ajutor financiar rambur-
sabil în valoare de maxim 150 milioane de euro Republicii 
Moldova, anunță AGERPRES. 

Actul normativ a fost aprobat în debutul ședinţei Exe-
cutivului, când premierul Victor Ponta a supus la vot 
proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împru-
mut privind asistenţa financiară rambursabilă între 
România și Republica Moldova în valoare de maxim 150 
de milioane de euro semnat recent la Chișinău. „Avem și 
legea de ratificare pe care astăzi o trimitem la Parlament. 
Proiectul pleacă la Parlament, ca să fie foarte clar pentru 
toţi oamenii serioși și cu mintea la ei de pe ambele părţi 
ale Prutului. Urmează să intre, am vorbit cu președinţii 
celor două Camere, în dezbaterea Camerei Deputaţilor, 
după aceea la Senat. Președintele României a aprobat 
memorandumul. Deci, putem să sprijinim pe această 
perioadă scurtă și foarte dificilă Republica Moldova, în 
speranţa, cu dorinţa și cu condiţia ca reformele absolut 
necesare din Moldova să continue într-un ritm accele-
rat, inclusiv negocierile și acordul cu instituţiile financiare 
internaţionale și toate celelalte reforme care să păs-
treze Republica Moldova alături de Uniunea Europeană 
și de România”, a declarat premierul. Ponta a adăugat 
că, la acest moment, Republica Moldova traversează un 
moment extrem de greu. „Într-un moment extrem de 
greu te ajută doar cineva foarte apropiat cum este Româ-
nia”, a punctat prim-ministrul, conform sursei citate.
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Grupul parlamentar al PNL 
din Camera Deputaților consideră 
inoportun proiectul de lege privind 
modificarea Codului muncii, dar, dacă 
patronatele doresc să se realizeze o 
perfecționare a acestuia sau a legis-
lației în domeniu, Partidul Național 
Liberal este deschis să asigure cadrul 
necesar pentru o asemenea activitate, 
în vederea creșterii competitivități, a 
performanței și a flexibilizării rela-
țiilor dintre angajatori și angajați, a 
concluzionat deputatul Eugen Nico-
lăescu, liderul grupului liberalilor, la 
încheierea dezbaterii “Modificările 
Codului muncii”.

„Considerăm că pe acest proiect 
de lege, chiar dacă îl considerăm 
inoportun, dacă totuși se dorește 
continuarea dezbaterii lui în Par-
lament, până la respingere, este 
necesară realizarea unei consultări 
reale cu tot mediul de afaceri — la 
nivel național și local — pe o perioadă 
de circa trei luni de zile. Cred că este 
o perioadă rezonabilă de consultări, 
în care să ne gândim la oportunitate, 
la principii, la obiective, la aspecte 
care pot fi acceptabile, la corelări cu 
cealaltă legislație”, a afirmat Nico-
lăescu, menționând că și sindicatele 
pot fi partenere la aceste discuții. Tot-
odată, el a solicitat Guvernului să 

realizeze și să publice un studiu de 
impact al implementării unui ase-
menea act normativ.

„Solicităm Guvernului ca, înainte 
de exprimarea oricărei poziții refe-
ritoare la acest proiect de lege, să 
realizeze și să publice un studiu de 
impact al implementării unui ase-
menea act normativ și să prezinte 
public un tabel comparativ cu țările 
cu competitivitate mai mare decât 
România”, a afirmat deputatul PNL.

La rândul lor, reprezentanții 
patronatelor au spus că acest proiect 
legislativ trebuie să intre în dezba-
tere parlamentară numai atunci când 

aceasta se va purta cu toate părțile 
implicate, ei exprimându-și dezacordul 
față de schimbările propuse la actu-
alul Cod al muncii pentru că “atacă 
competitivitatea economiei româ-
nești” și “ar fi o nouă piatră de moară 
pusă la gâtul” acesteia.

În opinia patronatelor, modifi-
cările propuse în proiect se traduc 
în costuri suplimentare cu forța de 
muncă, ceea ce este echivalent cu 
dispariția unor firme sau cu supor-
tarea acestor costuri de producție de 
către consumatorii finali, ceea ce ar 
însemna o dispariție a competitivității. 

„Este o imixtiune gravă în planul de 

afaceri propriu fiecărei companii în 
parte. Este vorba de o rigidizare bru-
tală a unor proceduri legislative care 
păreau eliminate și depășite”, potrivit 
pozițiilor exprimate de reprezentanții 
patronatelor. Ei au atenționat asu-
pra amenințării la care este supusă 
piața muncii temporare, în condi-
țiile în care modificările la acest act 
normativ ar fi adoptate în Parlament.

Potrivit deputatului PNL Cristina 
Pocora, vicepreședintele Comisiei pen-
tru muncă, liberalii vor avea o discuție 
pe această temă și cu sindicatele.

Proiectul de lege privind modifica-
rea și completarea Legii nr. 53/2003 

— Codul muncii a trecut de Senat, în 
prezent se află la Comisia pentru 
muncă și urmează să intre în dez-
baterea acesteia după ce se va primi 
punctul de vedere al Guvernului, con-
form sursei citate.

„Proiectul de lege își propune ela-
borarea unor soluții legislative apte și 
capabile să asigure un cadru normativ 
echilibrat în distribuirea drepturilor 
și obligațiilor partenerilor relației de 
muncă și utile în vederea implemen-
tării cu succes a politicilor privind 
ocuparea forței de muncă, echilibrarea 
relațiilor de muncă între angajatori 
și angajați”, se arată în expunerea de 
motive a actului normativ.

ACTUALITATE

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

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

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

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

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

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

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

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

Paseo de la Estación nº 22

Tlf: 91 889 23 81

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

Plaza Cervantes nº 32

Tlf: 91 831 62 22
Avda. Guadalajara nº 8

Tlf: 91 877 92 97

Eugen Nicolăescu despre proiectul de modificare 
a Codului muncii: Îl considerăm inoportun

Consulatul General al 
României la Sevilla organi-
zează un consulat itinerant 
în provincia Granada, în data 
de Joi, 22 octombrie 2015, în 
Motril (între orele 09:00–14:00 
primiri acte și între 16:00 – 
17:00 eliberări documente), la 
Centrul Intercultural Motril 
situat în str. Galicia, Edificiul 
Versalles, Bajo 1, Motril.

Activitatea se va desfășura 
numai pe bază de înscriere 
prealabilă, până la data de 
20.10.2015, la adresa de email 
secretariat@cgrosevilla.e.te-
lefonica.net sau pe fax la nr. 
954 627 108, prin comunicarea 
numelui complet, a serviciu-
lui consular solicitat și a unui 
număr de telefon de contact.

Cetățenii care solicită ser-
vicii/documente consulare 
vor prezenta documentele 
de identitate/călătorie și/sau 
stare civilă atât în original, cât 
și în fotocopie.

IMPORTANT: Solicitările de 
pașapoarte se depun EXCLU-
SIV la sediul Consulatului 
General al României la Sevilla 
(Av. Manuel Siurot 30, Sevilla).

Consulat 
itinerant 
la Motril

Foto: rfi.ro
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Jandarmeria Română a 
preluat de la Jandarmeria Nați-
onală Franceză, pentru un an, 
președinția Asociației Forțe-
lor de Poliție și Jandarmerie 
Europene și Mediteraneene 
(FIEP), în cadrul unei cere-
monii desfășurate la Paris, în 
Franța, informează AGERPRES.

„Sunt onorat că Jandarme-
ria Română preia acest mandat 
de la Jandarmeria Națională 
Franceză și doresc să adresez 
sincere felicitări Președinției 
franceze pentru realizările 
obținute de-a lungul unui 
an deosebit de încărcat, din 
care nu au lipsit provocările”, 
a declarat șeful Jandarmeriei 
Române, general-maior Mir-
cea Olaru, în discursul ținut 
cu acest prilej.

În același context, acesta 
a subliniat faptul că pe întreg 
mandatul său atenția se va con-
centra asupra provocărilor și 
noilor amenințări emergente 
la adresa securității în întreaga 
lume, contribuind la întărirea 
relațiilor de cooperare dintre 

instituțiile europene de profil.
La preluarea președinției FIEP, 
șeful Jandarmeriei Române a 
prezentat obiectivele generale 
pe care le propune pentru activi-
tatea Asociației în cursul anului 
2016, precum și principalele 
direcții de acțiune, amintind 
de intensificarea schimburilor 

de experiență, organizarea de 
cursuri și seminarii cu carac-
ter internațional în România 
și participarea la cursurile de 
pregătire oferite de celelalte 
instituții membre FIEP, care 
sunt în consonanță cu com-
petențele proprii; continuarea 
demersurilor pentru crearea 

unei rețele de experți, precum 
și a unei platforme electronice 
de studiu dedicate FIEP și a 
unui Catalog al capabilităților 
de pregătire existente la nivelul 
instituțiilor membre ale Aso-
ciației; acordarea sprijinului 
necesar integrării depline a 
noilor membri observatori și 

admiterea unora noi în cadrul 
Asociației, pentru a garanta coe-
rența geografică și de securitate.

Festivitatea s-a desfășurat 
în cadrul Summitului FIEP, la 
care au participat comandanții 
și directorii generali ai structu-
rilor din componența Asociației, 
atât instituții membre cu 

drepturi depline, cât și cu 
statut de observator/ asociat 
din cadrul FIEP: Jandarmeria 
Națională Franceză, Carabi-
nierii Italieni, Garda Civilă 
Spaniolă, Garda Națională 
Republicană Portugheză, Jan-
darmeria Turcă, Jandarmeria 
Regală Marocană, Jandarmeria 
Regală Olandeză, Jandarmeria 
Română, Jandarmeria Argen-
tiniană, Carabinierii Chilieni, 
Jandarmeria Iordaniană și For-
țele de Securitate Internă din 
Qatar.

De asemenea, la acest Sum-
mit FIEP, au fost invitați să 
participe comandantul Gărzii 
Naționale Tunisiene și șeful 
Forțelor de Securitate Națio-
nală din Palestina, în vederea 
acordării statutului de obser-
vator acestor instituții.

FIEP este o Asociație a For-
țelor de Poliție și Jandarmerie 
Europene și Mediteraneene, 
unite în jurul unui element 
comun — statutul lor militar, 
creată în iunie 1995, conform 
sursei citate.

România a preluat președinția Asociației Forțelor de 
Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene

Foto: fiep.org

Legea privind prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal, promulgată de 
președintele Iohannis
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice. 
Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului 
a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind pre-
lucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, informează 
AGERPRES.

Actul normativ prevede că accesul la datele perso-
nale se poate face numai cu autorizarea prealabilă a 
judecătorului.

„La solicitarea instanțelor de judecată sau la solici-
tarea organelor de urmărire penală ori a organelor de 
stat cu atribuții în domeniul apărării și securității nați-
onale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit 
potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicații elec-
tronice destinate publicului și furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice pun la dispoziția acestora, 
de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de tra-
fic, datele de identificare a echipamentului și datele de 
localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la 
protecția datelor cu caracter personal”, se stipulează în 
lege. Actul normativ arată că firmele de comunicații au 
obligația să păstreze timp de trei ani datele de trafic ale 
abonaților sau utilizatorilor.

Acest proiect a întrunit susținerea tuturor liderilor par-
tidelor politice parlamentare, la Cotroceni, în luna mai și a 
fost adoptat de Senat pe 7 septembrie și de Camera Depu-
taților pe 24 septembrie, conform sursei citate.

În anul școlar 2014-2015 au 
fost raportate 18.793 de cazuri 
de violență în școli sub toate 
formele ei, număr în scădere 
raportat la anul școlar anterior, 
a precizat la sediul UNICEF, 
ministrul Educației, Sorin 
Cîmpeanu, cu prilejul lansării 
Campaniei “Ești erou în cur-
tea școlii când oprești violența 
verbală!”. Dintre aceste cazuri, 
3.397 au fost asociate violen-
ței verbale.

„Luând în considerare cele 
19.000 de școli din România, 
putem spune că am avut, din 
păcate, câte un caz în medie la 
nivelul fiecărei școli. 41% dintre 
acestea au fost violențe elev-
elev verbale. Este îmbucurător 
faptul că în prima perioadă a 
acestui an se remarcă o scădere 
semnificativă a cazurilor de vio-
lență în școli”, a arătat ministrul. 
Potrivit acestuia, una din-
tre măsurile care pot reduce 
actele de violență în școală 
este și cea a instalării came-
relor video de supraveghere, 
informează AGERPRES. 

„Monitorizarea video a activită-
ților din fiecare școală este un 
proces în curs de generalizare, 
urmând a se încheia curând la 

nivelul tuturor școlilor. Peste 
80% dintre școlile din Româ-
nia au camere video. Trebuie 
însă să fie conștienți mana-
gerii acestor școli că trebuie 
să urmărească aceste înre-
gistrări și colegii dascăli, de 
importanța acestui feno-
men”, a subliniat Cîmpeanu. 
Posibilitățile de intervenție 
ale ministerului sunt limi-
tate atunci când profesorii 
manifestă violență asupra 
elevilor, potrivit acestuia. 

„Ministrul Educației nu are posi-
bilități de intervenție rapidă în 
cazuri care sunt absolut regreta-
bile. Ar trebuie să existe și alte 
tipuri de intervenție pentru a 
se lua măsuri împotriva acestui 
fenomen. Sancțiunile aplicate 

trebuie să fie mai drastice pen-
tru profesorii care apelează la 
acte de violență față de elevi, dar 
trebuie să prevadă măsuri pen-
tru combaterea acestui nou tip 
de violență elev-profesor care se 
face simțit în școlile românești”, 
a susținut Sorin Cîmpeanu. 
El a propus consolidarea 
statutului cadrului didac-
tic, a autorității acestuia. 

„Sunt sisteme de învățământ 
europene — și l-aș menționa pe 
cel din Spania — în care cadrul 
didactic este definit ca autori-
tate publică. Simt nevoia unei 
reglementări mai clare și mai 
ferme”, a explicat demnitarul.

Reprezentantul UNICEF 
pentru România, Sandie Blan-
chet, a vorbit despre raportul 

global realizat de UNICEF 
asupra violenței împotriva 
copiilor, care semnalează 
faptul că 41% dintre copii 
sunt victime ale fenomenu-
lui de intimidare în școli. 

„Campania noastră urmărește 
să atragă atenția asupra violen-
ței verbale împotriva copiilor 
și, totodată, să îndemne per-
soanele care sunt martore în 
situații de agresiune verbală 
să ia atitudine. Știm că nu le 
este ușor copiilor să reacțio-
neze atunci când sunt martori 
la astfel de situații, dar ei chiar 
au posibilitatea de a schimba 
cu adevărat viața prietenilor lor, 
motiv pentru care în campania 
noastră ei sunt considerați ca 
fiind niște supereroi”, a afir-
mat Sandie Blanchet, conform 
sursei citate.

Ministerul Educației și 
UNICEF au lansat campania 
împotriva violenței în școli, cu 
mesajul “Ești erou în curtea 
școlii când oprești violența 
verbală”, care are scopul de 
a crește nivelul de informare 
și conștientizare la nivel națio-
nal și local în privința formelor 
și consecințelor violenței ver-
bale în școală.

Foto: reporterntv.ro

În anul școlar 2014-2015 au fost raportate 
18.793 de cazuri de violență în școli
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• Certifi cate de naştere, 
căsătorie, celibat, cazier judiciar
• Apostila de la Haga pe original
• Alte documente: livret de familie, sentinţe, 
cărţi de muncă, foi matricole, diplome etc.

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

642 729 978
670 555 865

CEL MAI
MIC PREŢ

ACTUALITATE

Foto: evz.ro

Uniunea Muncitorilor Români organizează 
Campania umanitară „Un copil – o carte”
Tu ce îți dorești să fii când vei fi mare?
La această întrebare, copiii fără acces la educație nu au răspuns

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

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

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

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

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

copii se vor uita cu o mare dorință 
la ghiozdanul copilului tău și își vor 
dori și ei la fel. Nu vor înțelege ei de 
ce nu au, nu vor înțelege ei cu ce au 
greșit și de ce nu se potrivesc cu cei-
lalți colegi îmbrăcați în haine noi și 
cu ghiozdane pline. Te invit să faci 
o faptă bună, ajută un copil sărac să 
înțeleagă că nu poartă vina sărăciei 
familiei lui. Te invit să fii generos și 
să umpli inima de bucurie cu orice 
donație poți pentru a fi măcar un pic 
recunoscător pentru tot ce ai putut 
să îi oferi copilului tău.

Cum ne poți ajuta să 
ajutăm acești copii?
Poți să ne ajuți cu donații în strân-

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

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

Poți să ne ajuți prin voluntariat. 
Voluntariatul include activități și 
experiențe care te ajută în dezvol-
tarea personală și poți contribui prin 
implicarea ta la îmbunătățirea vieții 
acestor copii. Orice persoană poate 
deveni voluntar, trebuie doar să vrei. 
Implică-te! Fii voluntar!

Îți mulțumim pentru 
că ne ajuți să ajutăm! 
Zâmbetul acestor copii 
are nevoie de noi!
Pentru mai multe detalii despre 

această campanie și cum poți să fii 
și tu de ajutor, ne poți contacta la 
numărul de telefon 633 307 958. Îți 
mulțumim!

50 de lei pe 
lună pentru 
copiii din familii 
defavorizate

Proiectul de lege privind 
stimularea participării în învă-
ţământul preșcolar a copiilor 
din familiile defavorizate a 
fost adoptat de plenul Camera 
Deputaţilor, în calitate de for 
decizional.

Proiectul prevede ca, înce-
pând cu 1 ianuarie 2016, 111.000 
de copii din familiile defavori-
zate, cu vârste cuprinse între 
trei și șase ani, să primească 
un tichet social, în valoare 
de 50 de lei pe lună, pentru 
a putea merge la grădiniţă, 
informează evz.ro.

În dezbaterile din plenul 
Camerei Deputaţilor toate 
grupurile parlamentare și-au 
exprimat susţinerea pentru 
iniţiativa legislativă.

Ministrul Muncii, Familiei 
și Protecţiei Sociale, Rovana 
Plumb, a declarat recent că 
tichetul social va fi acordat 
pentru 111.000 de copii care 
provin din familiile defavori-
zate și are un impact bugetar 
de 39 milioane de lei pe an. Ea 
a arătat că acordarea tichetu-
lui social se va face în funcţie 
de prezenţa fiecărui copil 
la grădiniţă, conform sursei 
citate. Proiectul de lege a fost 
iniţiat de mai mulţi deputaţi 
PSD și ALDE și este susţinut de 
Guvern.
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Fondul Monetar Interna-
țional (FMI) a revizuit, în 
creștere, estimările referi-
toare la avansul Produsului 
Intern Brut al României pen-
tru acest an și anul viitor, până 
la 3,4%, respectiv 3,9%, potri-
vit celui mai nou raport World 
Economic Outlook (WEO) 
publicat de instituția finan-
ciară internațională.

Conform celor mai recente 
estimări ale FMI, publicate la 
Lima (Peru), unde FMI organi-
zează zilele acestea reuniunea 
sa anuală, Produsul Intern Brut 
al României ar urma să crească 
cu 3,4% în acest an și cu 3,9% 
în 2016, comparativ cu o creș-
tere de 2,7% în 2015 și 2,9% 
în 2016, cât estima în primă-
vara acestui an, informează 
AGERPRES. FMI consideră că 

regiunea Europei emergente, 
unde este inclusă și România, 
a profitat de pe urma scăderii 
prețului petrolului și a revenirii 
graduale din zona euro. „Creș-
terea rămâne relativ robustă 
în Europa Centrală și de Est, 
cu Ungaria, și Polonia înregis-
trând ritmuri de creștere de 
3% și chiar mai mari, dar mai 
slabă în Europa de Sud Est (cu 

excepția României)”, se arată în 
raportul FMI. Pe de altă parte, 
FMI și-a revizuit semnificativ 
în scădere estimările privind 
evoluția prețurilor de consum 
în România, acestea urmând 
să ajungă în teritoriul negativ 
(minus 0,4% în 2015 și minus 
0,2% în 2016), față de o creștere 
de 1,0% în 2015, respectiv 2,4% 
în 2016, cât estima în primăvară. 

Situația este similară în cazul 
deficitului de cont curent, unde 
estimările FMI au fost revizu-
ite în jos până la minus 0,7%, 
de la 1,1%, pentru 2015 și la 
minus 1,5%, de la plus 1,5%, 
pentru 2016, mai spune sursa 
citată. La nivel global, Fondul 
Monetar Internațional (FMI) 
și-a redus estimările privind 
creșterea economiei mondiale 
în acest an și anul viitor, atră-
gând atenția asupra “riscurilor 
crescute” legate de încetinirea 
economiei chineze și a altor 
mari state emergente.

Conform celor mai recente 
estimări ale FMI, Produsul 
Intern Brut mondial ar urma 
să crească cu 3,1% în acest an și 
cu 3,6% în 2016, cu 0,2 puncte 
procentuale mai puțin decât 
estima în luna iulie a acestui an.

S enatul a adoptat o 
propunere legislativă 
care instituie obliga-

ția comercianților persoane 
juridice să achiziționeze pro-
dusele din categoriile carne, 
legume și fructe în proporție 
de cel puțin 51% corespun-
zător fiecărei categorii, din 
lanțul alimentar scurt, adică 
din producție românească.

Potrivit PAC (programul 
Politicilor Agricole Comune), 
lanțul alimentar scurt presu-
pune existența unui „lanț de 
aprovizionare care implică un 
număr limitat de operatori eco-
nomici angajați în activități de 
cooperare și de dezvoltare eco-
nomică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse 

între producători și consuma-
tori”, arată raportul suplimentar 
asupra propunerii legislative 
pentru completarea Legii nr. 
321/2009 privind comerciali-
zarea produselor alimentare, 
informează Mediafax.

În lunile de iarnă, din 
decembrie și până în februa-
rie, prin excepție, legumele și 

fructele din import ar putea 
să reprezinte maximum 70% 
din ofertă, pe fiecare categorie.

Inițiativa legislativă votată 
în plenul Senatului mai pre-
vede că nerespectarea acestor 
prevederi se sancționează cu 
amendă de la 25.000 lei la 
50.000 lei, în măsura în care 
nu sunt aplicabile prevederile 

Legii concurenței nr. 21/1996. 
Potrivit raportului comisiei de 
specialitate, modificarea legii 
privind comercializarea pro-
duselor alimentare ar putea 
conduce la întărirea competiti-
vității pe piața de aprovizionare 
cu produse alimentare, la o 
creștere a competitivității 
fermierilor și micilor produ-
cători agricoli, având ca urmare 
creșterea ofertei de produse 
proaspete și minim procesate, 
cu implicații benefice asupra 
sănătății consumatorilor, mai 
spune sursa citată.

Propunerea legislativă a fost 
inițiată de senatorul PSD Ovi-
diu Donțu și ar urma să ajungă 
și în atenția Camerei Deputa-
ților, for decizional.

FMI a îmbunătățit estimările privind avansul 
economiei românești, cu 3,4% în 2015 și 3,9% în 2016

Magazinele, obligate să vândă 51% carne, 
legume și fructe din producţie românească

Foto: cuzanet.ro

Foto: bucurestifm.ro

Foto: radiotimisoara.ro

Daniel Constantin a cerut 
sprijin pentru schema de 
ajutor de stat privind seceta

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, i-a solicitat 
directorului general al DG AGRI sprijinul pentru activarea 
schemei de ajutor de stat care presupune compensarea 
pierderilor de venit din cauza secetei și posibilitatea de a 
acorda o plată în avans pentru fermierii afectați, se arată 
într-un comunicat al Ministerului Agriculturii, informează 
AGERPRES.

„Între subiectele discutate s-au aflat argumentele pri-
vind schemele de plăți directe aplicate de România și 
motivarea necesității acestora, în special importanța 
schemelor de sprijin cuplat pentru menținerea producției 
în aceste sectoare, precum și acordarea plății redistribu-
tive. În acest sens, răspunsuri detaliate vor fi transmise 
Comisiei Europene, cu accent pe specificitatea fiecărui 
sector și argumentele de ordin național care stau la baza 
implementării plăților directe”, se arată în document.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor au mai fost 
atinse subiecte precum revizuirea Strategiei investițiilor 
în sectorul irigațiilor, PNDR ori creșterea la 100% a inten-
sității maxime pentru proiectele finanțate prin măsura 
6.4 din PNDR, în cazul microîntreprinderilor și întreprin-
derilor mici care desfășoară activități non-agricole în 
mediul rural. „De asemenea, ministrul Daniel Constantin 
a solicitat sprijin Directorului General al DG AGRI pen-
tru activarea schemei de ajutor de stat care presupune 
compensarea pierderilor de venit din cauza secetei și 
posibilitatea de a acorda o plată în avans pentru fermierii 
afectați”, informează MADR.

La minister a avut loc și un seminar cu tema “Utilizarea 
experienței anterioare pentru îmbunătățirea manage-
mentului Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020”, mai spune sursa citată. În intervenția sa, Jerzy 
Plewa a subliniat importanța stabilirii unor reguli foarte 
clare, simple în sprijinul beneficiarilor, cu o selecție trans-
parentă a proiectelor. De asemenea, oficialul european 
a menționat că banii europeni trebuie cheltuiți în con-
cordanță cu nevoile României, astfel încât să existe o 
orientare către performanță.

ECONOMIE
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Cancelarul Germaniei, 
Angela Merkel, a criticat recent 
atitudinea țărilor central și 
est-europene care se opun 
cotelor fixate de UE pentru dis-
tribuirea refugiaților, explicând 
că respingerea extracomuni-
tarilor este “un pericol pentru 
Europa”.

„Est-europenii–și eu mă con-
sider est-europeană–au aflat 
din experiență că izolarea nu 
ajută”, a declarat Merkel la o 
reuniune a Partidului Popu-
lar European (PPE).

„Mă întristează puțin faptul 
că exact cei care se consideră 
norocoși că au putut vedea sfâr-
șitul Războiului Rece acum se 
gândesc că pot sta total în afara 
unor evoluții ale globalizării”, 
a adăugat Merkel, referindu-se 
la țările central și est-europene, 
inclusiv România, care au votat 
împotriva cotelor obligatorii 
stabilite de Uniunea Europeană 
pentru distribuirea refugiați-
lor, informează Mediafax.

„Mi se pare că este o atitu-
dine foarte ciudată. De aceea, 
trebuie să continuăm discuțiile 
pe această temă, ca prieteni”, 
a spus Merkel răspunzând 
unei întrebări adresate de un 
eurodeputat ceh pe tema crizei 
imigranților extracomunitari. 

„Refuzul de a primi refugiați, în 

principiu, este–scuzați-mă că 
o spun atât de franc–un peri-
col pentru Europa”, a subliniat 
cancelarul Germaniei.

România, Cehia, Slovacia și 
Ungaria au votat, în Consiliul 
UE pentru Justiție și Afaceri 
Interne, împotriva sistemului 
de relocare a imigranților con-
form unor cote obligatorii, dar 
schema a fost aprobată.

Președintele Franței, 
François Hollande, și can-
celarul Germaniei, Angela 
Merkel, au insistat din nou 
pentru solidaritatea state-
lor UE în gestionarea crizei 

imigranților, pledând pentru 
sistemul cotelor de distribu-
ire a refugiaților și avertizând 
că, altfel, Uniunea Europeană 
riscă să se destrame. „Trebuie 
să oferim asistență Turciei în 
gestionarea crizei imigranților. 
Europa a fost lentă în înțelege-
rea consecințelor crizelor din 
Orientul Mijlociu și din Africa. 
Trebuie să distribuim refugi-
ații în țările membre UE”, a 
declarat François Hollande în 
plenul Parlamentului European. 
Europa riscă să revină la fron-
tierele naționale dacă nu dă 
dovadă de unitate. „Dezbaterea 

nu este între mai multă sau 
mai puțină integrare europeană, 
este între afirmarea sau sfârșitul 
Europei. Da, sfârșitul Europei 
ar fi revenirea la frontierele 
naționale, renunțarea la politi-
cile comunitare, abandonarea 
monedei euro. Mitterrand spu-
nea că naționalismul conduce 
la război, acest lucru rămâne 
valabil”, a mai spus François 
Hollande, conform sursei citate.

La rândul său, cancelarul 
Germaniei, Angela Merkel, a 
pledat pentru modificarea Acor-
dului de la Dublin, prin care 
un extracomunitar poate soli-
cita azil în primul stat membru 
UE în care intră. „Trebuie să 
fim sinceri: procesul Dublin, 
în forma actuală, este înve-
chit. Pledez pentru instituirea 
unei noi proceduri, în sensul 
repartizării în mod echitabil 
a refugiaților în statele euro-
pene”, a afirmat Merkel. „Doar 
împreună putem soluționa 
criza refugiaților, doar împre-
ună putem combate traficul 
de persoane. Doar împreună 
ne putem proteja frontierele 
externe. Trebuie să conside-
răm refugiații ființe umane, nu 
mase anonime. Oamenii nu își 
părăsesc niciodată țările fără 
motiv”, a subliniat șeful Guver-
nului de la Berlin.

Merkel critică dur ţările est-europene care 
se opun cotelor obligatorii pentru refugiaţi

Foto: grupofmnoticias.com

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a făcut apel la Europa 
să nu-i abandoneze pe refugiații care vin în prezent în 
număr mare la frontierele sale, apel lansat într-un discurs 
solemn rostit în Parlamentul European de la Strasbourg, 
informează AGERPRES.

„Suntem bulversați în fața suferinței sfâșietoare a 
celor care vin în Europa fugind de violență și fanatism”, 
a declarat suveranul spaniol, foarte aplaudat de către 
eurodeputați. „Sunt sute de mii de refugiați plini de spe-
ranță, care văd în Uniunea Europeană un teritoriu al păcii, 
prosperității și al justiției. Nu putem să-i abandonăm”, a 
afirmat regele, pledând ca Europa să răspundă cu “gene-
rozitate, solidaritate și responsabilitate” la drama care se 
întâmplă la frontierele sale.

Regele spaniol s-a pronunțat pentru “un demers glo-
bal”, ceea ce înseamnă atacarea “cauzelor exodului 
persoanelor nevoite să-și părăsească țara”, îndeosebi prin 
instrumente de cooperare cu țările vecine pentru a se 
evita deplasările masive, violența și insecuritatea.

„Sunt convins că vom ajunge la aceasta și sunt convins 
că singura manieră de a ajunge aici este de a face aceasta 
împreună”, a adăugat el.

Suveranul spaniol, a cărui țară se pregătește să mar-
cheze 30 de ani de la aderarea țării sale la Uniunea 
Europeană, a făcut apel, printre altele, la făurirea unei 

“Europe mai integrate”, mai spune sursa citată. 
„Fără o Uniune Europeană puternică, nu va exista o 

soluție eficientă la problemele națiunilor noastre”, a afir-
mat Felipe al VI-lea, pronunțându-se îndeosebi pentru o 
concentrare pe consolidarea Uniunii Economice și Mone-
tare (UEM) prin mecanisme ce întăresc solidaritatea 
financiară. 

Regele Spaniei, Felipe 
al VI-lea, face apel 
la Europa să nu-i 
abandoneze pe refugiați

Criza imigranților, care a apărut în urmă cu 
doi ani, reprezintă un pericol la adresa spațiului 
Schengen, prețioasa creație din interiorul con-
tinentului european, scrie într-un articol postat 
pe portalul Project Syndicate jurnalistul Bill 
Emmott, fostul redactor-șef al publicației The 
Economist. Autorul dezvăluie care sunt impli-
cațiile eliminării liberei circulații în interiorul 
Uniunii Europene (UE), informează Adevărul. 
Ideea eliminării libertății de circulație în interi-
orul UE are o semnificație simbolică deosebită, 
dar până și hindușii sacrifică din când în când 
câte o vacă sfântă a lor, începe Bill Emmott.

Criza imigranţilor, o ameninţare 
pentru Schengen
Criza imigranților a transformat spațiul Schen-

gen într-o amenințare la adresa credibilității 
UE ca entitate colectivă, iar statele membre ar 
trebui să se gândească serios dacă nu cumva 
este cazul să recurgă la sacrificarea acestei zone 
de liberă circulație pentru a menține ordinea. 
Când a fost înființat în 1985, spațiul Schen-
gen includea doar cinci state europene (Belgia, 
Franța, Luxemburg, Olanda și Republica 
Federală Germană). De atunci s-a extins 
la 26 de state, dintre care 22 membre UE, 
toate renunțând la controlul de la granițe și 

adoptând aceeași politică în domeniul vizelor. 
Într-adevăr, este convenabil să zbori de la 
Zurich la Oslo fără a mai trece prin filtrul veri-
ficării pașapoartelor, așa cum acum pare ceva 
firesc să călătorești cu mașina de la Berlin la 
Barcelona fără a mai sta ore în șir la vamă. 
Însă criza imigranților a scos la iveală și dez-
avantajele acestui spațiu, cel mai important 
fiind dificultatea monitorizării teritoriilor nați-
onale și a granițelor UE fără implementarea 
unui sistem de control la frontierele fiecărei țări. 
Chiar dacă în unele cazuri statele membre 
UE care nu fac parte din spațiul Schengen, 
precum Marea Britanie, au reușit să evite 
aplicarea unor politici comune, așa cum este 
cea referitoare la alocarea cotelor de refugi-
ați, acest lucru nu le scutește de presiunea 
exercitată de afluxul masiv de imigranți. 
Pierderea controlului asupra acestui aflux masiv 
de imigranți are implicații în două aspecte 
esențiale.

În primul rând, dacă statisticile oficiale sunt 
puse sub semnul întrebării, partidele națio-
naliste pot exagera cu ușurință fenomenul în 
scopul de a avea mai mulți susținători.

În al doilea rând, dacă imigranții accep-
tați de statele din spațiul Schengen vor putea 
să călătorească pentru a se stabili oriunde 

doresc ei, atunci sistemul de cote obliga-
torii își va pierde credibilitatea și rostul. 
De altfel, niciun stat nu își dorește să suporte 
costurile găzduirii refugiaților, doar pentru a 
pierde în favoarea altui stat mai târziu even-
tualele beneficii pe care le-ar avea de pe urma 
integrării lor pe piața muncii.

Posibile măsuri
Implementarea unui regim de tranziție prin 

care azilanților să li se interzică să se stabi-
lească în alt stat pe o perioadă anumită, după 
modelul celor șapte ani impuși pentru cetățenii 
din noile state membre UE, ar putea contribui 

la evitarea unui astfel de scenariu. Dar acor-
dul Schengen împiedică punerea în practică 
a acestei idei prin simpla absență a bariere-
lor și a controalelor de la granițe, scrie autorul. 
În teorie, acordul Schengen și principiul euro-
pean al libertății de mișcare a cetățenilor UE 
par să se susțină unul pe celălalt. În reali-
tate, problemele pe care le pun sunt diferite. 
Practic, principiul libertății de mișcare, după care 
funcționează Schengen, este una dintre compo-
nentele de bază ale UE, dar, în contextul actual, 
tocmai acesta amenință menținerea acestui spațiu. 
Bineînțeles, soluționarea crizei imigranților pre-
supune mult mai mult decât renunțarea la acest 
principiu prin readucerea ofițerilor vamali la 
granițe și montarea cabinelor cu geam securizat. 
Însă suspendarea temporară a acordului Schen-
gen ar da guvernelor posibilitatea de a recâștiga 
încrederea cetățenilor în privința menținerii 
ordinii pe teritoriile naționale, consideră autorul. 
O astfel de măsură i-ar putea face și pe cetățenii UE 
mai maleabili în ajutorarea refugiaților preluați 
conform cotelor de redistribuire la nivel național. 
În plus, măsura ar mai putea demonstra că Uni-
unea Europeană nu este doar o utopie politică, 
ci un organism viu, capabil să se adapteze în 
mod pragmatic provocărilor, mai spune sursa 
citată.

Cum ar arăta viaţa după Schengen? Care sunt 
implicaţiile eliminării liberei circulaţii în interiorul UE?

Foto: sunnyestate.ru

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

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

RESTAURANT

FINCA

R E S T A U R A N T  T I P I C  R O M Â N E S C
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Uniunea Muncitorilor Români desfășoară Campania de promovare a produselor românești, având 
sloganul Produse românești, mai aproape de români!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uniunea Muncitorilor Români desfășoară o 
Campanie de promovare a produselor românești

CAMPANIE

„Defăimarea socială”, un proiect de lege care permite 
apariţia unui MECANISM FEROCE de CENZURĂ

Senatul a adoptat în timp record, un proiect de lege inițiat de șeful 
PSD, Liviu Dragnea, care incriminează ponegrirea în spațiul public. 
Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat pe 21 septem-
brie și în doar 16 zile a fost adoptat de senatori, urmând 
să meargă la Camera Deputaților. Actul normativ prevede 
ca defăimarea socială să fie sancționată cu amenda de la 
1000 la 30.000 lei, dacă vizează o persoană fizică, respec-
tiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei dacă vizează un 
grup social. Potrivit proiectului, persoana care se consi-
deră vizată de defăimarea socială poate formula, în fața 
instanței de judecată, o cerere pentru acordarea de despă-
gubiri și restabilirea situației anterioare, informează evz.ro. 
Propunerea vizează și înființarea, în cadrul Consiliului 
Național pentru Combaterea Discriminării, a Departamen-
tului pentru Promovarea Demnității Umane și Toleranței. 
Prin defăimare socială se înțelege fapta sau afirmația prin care 
o persoană este pusă în situație de inferioritate pe temeiul 
apartenenței sale la o categorie de persoane „care se disting 
din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături 
de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, 
tradiții culturale, apartenență politică, orientare sexuală, ori-
gine socială, dizabilități”. Surse din coaliția de guvernare 
susțin că proiectul vizează inclusiv libertatea de exprimare 
în presă, dar și de pe rețelele de socializare. „Prin inițiativa 
aceasta, politicienii se ascund în spatele unor categorii pe 
care nu le poți ataca în spațiul public. Mâine, poimâine, nu 
poți să mai zici (…) pentru că te acuză că discriminezi în 
funcție de apartenența politică. În curând, nu mai poți să 
scrii pe Facebook că pesedistul X e corupt că te dă în jude-
cată”, au declarat surse din coaliția de guvernare, mai spune 
sursa citată.

Cazanciuc îl susține
Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a afirmat că este 

necesară o formă de protecție a demnității umane. „Nu cunosc 
textul integral să vă spun dacă aș fi avut sau nu vreo obser-
vație față de acest text, dar ideea de protecție a demnității 
umane este evidentă”, a spus Cazanciuc.Foto: rfi.ro
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Tiene 38 años, está licenciado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y además ha 
cursado un máster en derecho tributario y asesoría fiscal por el Centro de Estudios Financieros (CEF).

Hace poco tiempo que asumió la alcaldía, 
pero tiene mucha experiencia en el Gobierno, 
ha estado como concejal y teniente alcalde. ¿Es 
comparable una cosa con otra?

Bueno, tienen sus diferencias. Por 
un lado, por explicar responsabilida-
des, entre ellas he sido concejal de 
inmigración, concejal de juventud, de 
vivienda, en la primera legislatura, 
en la segunda legislatura, concejal de 
hacienda, concejal de empleo, tam-
bién llevando la responsabilidad de 
la empresa pública, empresa muni-
cipal de vivienda. Estoy intentando 
consolidarme y aprender, día a día, 
en esas labores de representación. 
En el ámbito de la gestión creo que 
estoy absolutamente preparado con 
el amplio conocimiento que he adqu-
irido en estos 8 años y es en la faceta 
de representación donde tengo que, 
día a día, consolidarme mucho más.

¿Cómo ha vivido la marcha del anterior alcalde 
Pedro Rollán?

Es verdad que fue algo convulso, 
porque fue algo inesperado. Es cierto 
que se podía oír, que se podía decir a 
nivel calle, pero cuando llega la noti-
cia, obviamente nos deja a todos un 
poco descolocados y empezamos a pre-
parar la continuidad de un proyecto. 
Lo importante que hay que decir es 
que el alcalde es la cabeza visible 
de un grupo de personas, que con-
forman la junta del gobierno, que 
conforman el gobierno de Torrejón 
de Ardoz y desde esta perspectiva 
el grupo se ha quedado completa-
mente igual. Es cierto que el alcalde 
Pedro Rollán ha hecho un excelentí-
simo labor al frente del ayuntamiento 
durante estos 8 años, pero, también, 
va a seguir haciendo una excelente 
labor trabajando por todos los ciuda-
danos de Torrejón desde sus nuevas 
competencias en la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, 
por lo cual contamos con su apoyo 
y, por otro lado, seguimos contando 
con un equipo del Gobierno que va 
a seguir realizando un excelente tra-
bajo para seguir transformando la 
ciudad de Torrejón y para situarla 
a la cabeza de las mayores ciudades 
de la Comunidad de Madrid.

Eso quiere decir que ha dejado el listón muy 
alto y hay que seguir aumentando y haciendo 
cosas mejores para Torrejón.

Desde luego, todo el equipo del 
Gobierno siente los colores de esta 
ciudad muy a dentro, todos somos y 
llevamos mucho tiempo en nuestra 

ciudad y no puede haber algo mejor, 
para alguien que le guste la política, 
que trabajar por la ciudad donde han 
vivido toda la vida, donde tienen a su 
gente querida, donde tienen todos 
sus recuerdos. Desde este punto 
de vista la motivación es absoluta. 
Encima tenemos la experiencia que 
es la garantía de que vamos a seguir 
trabajando, dentro de las posibilida-
des. El entorno socio-económico que 
tenemos ha mejorado mucho, pero 
todavía queda mucho por mejorar 
con la ayuda de todos los vecinos. De 
nada sirve tomar decisiones unilate-
ralmente porque quizás la gente no 
se siente implicada, quizás no aci-
ertas. Por eso es vital escuchar a la 
gente, a ver cuáles son sus necesida-
des, que idea de la ciudad tienen y 
con esas ideas y con los recursos de 
los cuales dispongamos, optimizar 
de la mejor manera la ciudad.

¿En plan personal como ha vivido el nombra-
miento al frente de todo este equipo?

Desde el punto de vista personal, 
lo primero que tengo que decir es 
que cualquiera de mis compañeros, 
que llevan el mismo tiempo que llevo 

yo, hubiera sido una buena elección 
para ser alcalde. Yo lo asumo con 
muchísima responsabilidad, con 
muchísimo orgullo. También, como 
os decía, para alguien que le gusta 
la política, el poder trabajar por tu 
ciudad, es decir por tus seres que-
ridos, por esas calles donde tienes 
todos tus recuerdos, creo que no hay 
nada más gratificante y más moti-
vador que ello. Pero, también, con 
muchísima responsabilidad, soy ple-
namente consciente de la importancia 
del puesto y de la importancia de las 
decisiones y de los actos.

Sabemos que el antiguo alcalde dejó prepa-
rados unos proyectos para Torrejón. Háblenos 
sobre esos proyectos.

Este ayuntamiento tiene unos 
objetivos muy claros. Aunque no 
es competencia de los ayuntamien-
tos el ámbito laboral, sabemos que 
es el mayor problema que sacude 
a nuestra ciudad, al igual que a la 
Comunidad Autónoma de Madrid, 
a España. Todos los esfuerzos que 
vamos a establecer son en relación a la 
posibilidad de generación de empleo 
en nuestra ciudad, a la posibilidad 

de generación de la actividad econó-
mica. Hay 5 o 6 proyectos que están 
en marcha.

El primer proyecto de ellos, por 
la importancia que tiene, es el gran 
centro comercial y de ocio de la com-
pañía francesa Phalsbourg que es la 
primera vez que va a realizar una 
operación de este tipo en nuestro 
país y por lo tanto creemos que va a 
poner todo para que este sea un cen-
tro comercial y de ocio magnifico y 
una referencia en todo el Corredor 
del Henares y esperemos que una 
referencia en toda la Comunidad de 
Madrid. Se prevé que esta instalación, 
que se realizará en varias fases y que 
esperemos que empiece a lo largo del 
año que viene, generará en torno a 
2000 puestos de trabajo.

Pero, aparte de ello, en breves 
fechas acudiremos a la inauguración 
de la mayor plataforma logística de 
frio y de refrigeración de la empresa 
multinacional Carrefour, que también 
se ha instalado en nuestro municipio, 
también en el Polígono Industrial 
Casablanca.

La semana pasada tuvimos la 
oportunidad de acudir a la puesta 

de primera piedra de una empresa del 
sector aeroespacial, que se instala en 
nuestro municipio y que amplía sus 
instalaciones. Se trata de Iberespacio. 
Es una empresa puntera en el sector 
aeroespacial y tiene como principa-
les clientes a las mayores empresas 
espaciales del mundo como NASA, 
la agencia espacial china o la agen-
cia espacial rusa. Es un emblema de 
nuestro polígono industrial y prevé 
ampliar su plantilla en torno a 30 
o 40 personas con perfiles de alta 
cualificación.

Aparte, en breves fechas se iniciarán 
las obras de otra empresa del sector 
del Call Center. Se llama Servinform 
y viene a unificar dos instalaciones 
que tiene en otras dos ubicaciones de 
Madrid. También se prevé la ampli-
ación de su plantilla y esperemos que 
eso repercuta en beneficio del muni-
cipio de Torrejón de Ardoz.

Y por lo último ya están acabán-
dose las grandes plataformas, también 
logísticas, que están en el polígono 
Casablanca y que en no mucho tiempo 
serán una referencia en el ámbito 
logístico.

Así que, por un lado somos opti-
mistas, sabemos que queda mucho 
trabajo por hacer y queremos trans-
mitir que la verdadera vocación y 
obligación ética, aunque no com-
petiese a este ayuntamiento, es de 
intentar generar empleo. La mejor 
manera de hacerlo desde una admi-
nistración pública, un ayuntamiento, 
creo que es poniendo a disposición 
buen suelo. Para que empresas pue-
dan fijarse en nuestro municipio nos 
convertimos en una administración 
muy ágil a la hora de administrar los 
procedimientos administrativos para 
ser algo a favor y no en contra de la 
llegada de nuevas empresas.

Creo que, también, el gran res-
paldo que nos dieron los ciudadanos 
de Torrejón de Ardoz en las ante-
riores elecciones nos va a permitir 
llevar a cabo grandes proyectos para 
la ciudad.

¿Es esta la razón por la que grandes empresas 
vienen a ubicarse en Torrejón? ¿La estabilidad y 
la garantía de que el gobierno de Torrejón puede 
llevar acabo sus proyectos debido a la gestión 
que está haciendo?

Gracias a ese apoyo, creo que va 
redundar mucho en beneficio para 
nuestro municipio, precisamente 
por esa agilidad y por esa estabili-
dad que permite no hacer demagogia 
sino pragmatismo, ser muy prácti-
cos, que al fin y al cabo es lo que se 

ESPAÑOL

Ignacio Vázquez, un alcalde joven para dar 
un nuevo impulso a Torrejón de Ardoz

ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE TORREJON DE ARDOZ
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busca en un entorno socio-econó-
mico, como el que tenemos. Lo que 
buscan las grandes empresas es clari-
dad y agilidad administrativa, que la 
agilidad sea una ventaja y no un pro-
blema como muchas veces ha pasado 
a lo largo de los años.

Sabemos que es torrejonero. ¿Cómo era Torre-
jón cuando era niño y como es Torrejón hoy, como 
ha cambiado Torrejón? Se habla mucho del cambio 
del Torrejón sobre todo en los últimos ocho años.

Realmente cambio muy poco 
cuando era niño. Me encantaba 
mi ciudad, sobre todo por la gente 
que había, porque realmente en los 
momentos de ocio, los momentos 
de compras, los momentos de salir 
a comer, creo que mucha gente se 
iba a otros municipios, pero la idea 
que tenía yo de un municipio es que 
era lo mejor que había. Fue, quizás, 
un poco más adelante, a los 18–19 
años, cuando, por temas personales, 
empecé a moverme por la zona sur de 
Madrid, en municipios similares al 
nuestro, y me di cuenta de que real-
mente la diferencia entre mi municipio 
desde el punto de vista de las infrae-
structuras y los servicios era abismal 
con la de otros municipios de nuestro 
entorno. Es decir como si Torrejón 
no hubiera avanzado  en la época de 
mayor prosperidad en nuestro país, 
los años 1990- 2000, y otros muni-
cipios tenían unas dotaciones, unas 
infraestructuras, unos parques, unos 
jardines que eran fantásticos y sin 
embargo Torrejón estaba anclado. 
El gran cambio ha llegado en estos 
últimos ocho años. Creo que entre 
todos hemos conseguido una ciudad 
más agradable para vivir. Desde el 
punto de vista industrial Torrejón 
fue durante sus años, es decir los 
años 80, una referencia industrial 
en nuestro país porque su ubicación 
es estratégica, estando muy próximo 
al aeropuerto, tiene unas magníficas 
comunicaciones en carreteras, estando 
próximo al puerto seco de Coslada. 
Con lo cual, hubo una época cuando 
fue una referencia industrial. ¿Pero 
qué paso? Hubo 27 años en los cua-
les no se desarrolló ni un solo metro 
cuadrado de suelo industrial. Tuvo 
que llegar el cambio del gobierno, en 
el año 2007, y desarrollar, ya con el 
inicio de la crisis y con muchísimo 
esfuerzo y con muchísimos proble-
mas, pero desarrollar, gracias a la 
voluntad política que teníamos, el 
nuevo polígono Casablanca.

Usted habla muy bien sobre el desarrollo en 
este momento y para el futuro. ¿Está aconse-
jando a empresas que quieren desarrollarse y 
no saben dónde ubicarse, que vengan a Torrejón?

Creo que para una empresa lo 
más importante es la estabilidad 
política y que una administración 
sea ágil, que sea una solución y no 
un problema. Desde este punto de 
vista yo hago ya un llamamiento a 
todos los empresarios que estén pen-
sando en instalarse por esta zona de 
la Comunidad de Madrid, de que en 
este ayuntamiento podemos lanzar 
un compromiso real y una agilidad 
extrema, sin menos cavar la riguro-
sidad legal que tiene que a ver, sobre 

todo en el ámbito de la seguridad, 
una agilidad que puede llegar a dar 
licencias, incluso licencias cualifica-
das, en un periodo de entre 15 y 30 
días. Más allá de eso tenemos una 
bonificación de hasta el 95% del impu-
esto de instalaciones, construcciones 
y obras, que en una inversión de 20 
o 30 millones de euros puede sig-
nificar hasta un millón de euros, a 
cambio de generar empleo entre ciu-
dadanos torrejoneros.

¿Para los pequeños negocios ofrecen algún 
soporte, algún apoyo?

Respeto a pequeños negocios, sobre 
todo el sector servicios, es decir comer-
cio y hostelería, tenemos un abanico 
de acciones y actuaciones que aportan 
una gran ayuda para que estos nego-
cios sigan tirando para adelante. Y 
pongo como ejemplo pues varios 
activos. Tenemos una campaña en 
Navidades que se denomina “Mági-
cas Navidades en Torrejón de Ardoz” 
con la que conseguimos que miles de 
ciudadanos de otros municipios visi-
ten nuestra ciudad. Quien no toma 
un café en un bar, compra unos zapa-
tos en una zapatería o mira un viaje 
en una agencia de viajes. Aparte de 
esto, en materia de comercios tene-
mos y seguimos manteniendo la Feria 
del Stock, que hacemos durante los 
meses de noviembre y diciembre. En 
el sector de la hostelería realizamos 
distintas actividades, como es la ruta 
de la tapa o las jornadas gastronó-
micas. Es verdad que en la anterior 
legislatura pedimos un esfuerzo muy 
grande a todos los ciudadanos y poco 
a poco queremos devolvérselos. En 
el ámbito de los impuestos, la tasa 
para la instalación de mesas en las 
terrazas o en las calles de los bares 
la bajamos un 50% el periodo estival, 
que es lo mismo decir un 25% en el 
periodo anual, con lo cual, nosotros 
sí queremos estar al lado del pequeño 
comercio, del sector de la hostelería 
que en nuestro municipio es muy 
importante. Otro pequeño motor 
económico de atracción de gente es 
el parque Europa que a día de hoy 
da trabajo a más de 100 personas de 
manera discontinua, que ha conse-
guido que Torrejón reciba a miles y 
miles hasta millones de visitantes 
que, además de visitar el parque, para 
en una gasolinera para echar gaso-
lina, otros se van a comer en algún 
restaurante de Torrejón. El ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz tiene 
claro eso. Es decir, sabiendo cuales 
son nuestros esfuerzos, cuales son 
nuestros valores, como pueden ser 
también las fiestas, la de octubre, 
los patronales o las fiestas popula-
res, sabemos que conseguir que venga 
la gente de fuera repercuta directa-
mente en el buen funcionamiento 
de muchos negocios.

Fue concejal de inmigración. ¿Cómo le 
parece que está solucionando Europa la crisis 
de los refugiados?

La crisis de los refugiados, obvia-
mente, nos ha despertado al haber visto 
esas imágenes tan duras, ha redun-
dado en conseguir que nuestro espíritu 
sea leal, que siempre lo hemos tenido. 

Creo que los gobiernos, pese que hay 
algunos que son reticentes, tienen muy 
claro que así sienten muchas socie-
dades de nuestros países de la Unión 
Europea, el que tenemos que hacer 
algo. Torrejón de Ardoz se puso a dis-
posición del Gobierno de la Nación y 
de la Comunidad de Madrid y a dis-
posición de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, para ser 
una ciudad de acogida de refugia-
dos. Torrejón de Ardoz se ha puesto a 
disposición, estamos esperando noti-
cias y nos pondremos a funcionar en 
el momento que se sepa cómo se va 
a gestionar. Es un tema muy deli-
cado pero, por humanidad, todos 
debemos ayudar. Quiero hacer un 
llamamiento, como hemos hecho 
públicamente, a que hemos puesto 
a disposición para todos aquellos 
ciudadanos que sientan la inquie-
tud o tengan las ganas de colaborar 
un teléfono que hemos habilitado para 
que puedan apuntarse en un listado 
que está elaborando el Ayuntamiento, 
que está esperando instrucciones 
de las estancias superiores y en ese 
momento será cuando se movilice y 
se pondrá en contacto con la sociedad 
civil que básicamente lo conforman 
4 ONG, así como con todos aquellos 
ciudadanos que se habían apuntado 
para coordinar mil esfuerzos y mil 
sinergias, para que de esta manera 
ofrecer las máximas posibilidades y 
las máximas ventajas para aquellos 
ciudadanos de países que lo están 
pasando muy mal, sobre todo Siria, 
puedan tener una buena acogida en 

nuestro municipio. Creo que es muy 
importante dotarles de los recursos 
como cualquiera de los ciudadanos 
de nuestro país, pero tampoco hacer 
un hincapié en tener políticas como 
de discriminación positiva, por así 
decir, porque eso no contribuye a la 
integración. Creo que contribuye a 
la integración el dotarles de los mis-
mos derechos, de los mismos recursos 
que tienen los ciudadanos de nuestro 
país, ya sean autóctonos, ya sean ciu-
dadanos rumanos o cualquier otra 
nacionalidad, pero no hacer una dis-
criminación positiva porque creo que 
eso no genera una buena acogida sino 
el efecto contrario al que se busca, 
con lo cual, quiero que haya detalles 
de una gama completísima de recur-
sos, entre lo cual, por supuesto, esta 
cubrir sus necesidades básicas hasta 
que puedan buscarse la vida y dar-
les herramientas importantes para 
la integración.

España puede ser un ejemplo. En los últimos 
10-15 años, España cogió millones de inmigrantes. 
Refugiados por la guerra o por las situaciones 
económicas, puede ser más o menos lo mismo: 
llegar de una forma a un país en el cual prácti-
camente no tienes nada y tienes que empezar 
de cero. A los refugiados les pasa lo mismo, la 
única diferencia es que vienen en un volumen 
muy grande y están desbordando un poco las 
administraciones. Pero, como ha dicho usted, 
no hay que hacer un hincapié y caer en el lado 
contrario y hacer cosas diferentes hacia los refu-
giados y hacia la sociedad.

Nuestro país durante los últi-
mos años ha acogido a muchos 

ciudadanos que han decidido venir. 
Previamente España también fue 
un país de exiliados, de gente que 
se tenía que salir fuera de nuestro 
país a buscarse la vida, con lo cual, 
creo que es un país con una excelente 
acogida, en líneas generales, precisa-
mente es por eso, porque en nuestros 
genes, en nuestro pasado reciente 
hemos sufrido también esa necesi-
dad. Eso nos hace ver que la gente 
no viene porque quiere venir, viene 
porque necesita salir de su país. Desde 
ese punto de vista creo que nuestro 
país es un país que ha sido solidario y 
que seguirá siéndolo y la experiencia, 
tanto de cuando hemos tenido que 
salir y la experiencia cuando hemos 
tenido que acoger  a nuevos ciuda-
danos, pues nos tiene que valer para 
hacerlo de manera correcta y de la 
mejor manera posible para favorecer 
la integración, la correcta integración, 
que no solo se consigue dotando de 
recursos a estos ciudadanos sino 
la que se alcanza cuando se relaci-
onan con las personas del país de 
una manera correcta.

Para finalizar, queremos que transmita un men-
saje a nuestros lectores del periódico El Rumano, 
como nuevo alcalde de Torrejón  y que nos diga 
que es lo que tiene previsto, no solamente para 
ellos, sino también para los torrejoneros, porque 
nosotros queremos que los ciudadanos rumanos 
que están en Torrejón se sientan torrejoneros.

Voy a decir que el mensaje que 
puedo dar es el mismo mensaje que 
doy al resto de ciudadanos de mi muni-
cipio. Aunque no sea competencia 
nuestra, intentamos generar actividad 
económica para que de esta manera 
se genere empleo. Queremos seguir 
manteniendo todo lo hecho en estos 
últimos 8 años. Hemos tenido la opor-
tunidad de inaugurar el segundo 
apeadero de Renfe, la estación de 
Soto de Henares. Creo que es una 
noticia magnifica. Creo que se cumple 
una reedificación histórica en nuestro 
municipio ya que éramos el único 
que solo contaba con un apeadero y 
creo que va a beneficiar muchísimo 
a nuestros ciudadanos, que al final 
beneficiar se refiere a beneficiar su 
calidad de vida en ahorro de tiempo 
que invierten a la hora de moverse, 
de ir a trabajar o a estudiar. Obje-
tivo prioritario es conseguir atraer 
inversiones interesantes para nuestro 
municipio que generen  actividad 
económica, riqueza y sobre todo que 
puedan generar empleo.  Mantener 
todo lo echo en nuestro municipio 
en el ámbito de las infraestructuras, 
de las zonas verdes, mejorarlas den-
tro de lo posible, abrir las puertas 
como se ha hecho hasta ahora para 
todos los ciudadanos, para intentar 
ayudar a todos aquellos que acudan 
al Ayuntamiento, siempre dentro de 
nuestras posibilidades, seguir invirti-
endo y mejorando  en la seguridad de 
nuestro municipio, ya que lo enten-
demos como algo estratégicamente 
vital y desde luego no descuidar los 
otros ámbitos que son competencia 
municipal como pueden ser los cul-
turales, religiosos etc.

Fotos: Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz
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Películas rumanas en la 
Semana Internacional 
de Cine de Valladolid

Con Historias de la edad de oro participó en la sección 
“Una cierta mirada” del mismo festival en 2009 y su última 
película “Más allá de las colinas” obtuvo el premio a la 
Mejor Actriz y Mejor Guión. Con “Inéditos. Talentos del 
siglo XXI”, la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
(del 24 al 31 de octubre de 2015) mostrará las óperas pri-
mas, no distribuidas comercialmente en España, de diez 
de los directores, menores de 50 años, más interesantes y 
reconocidos en la actualidad a nivel mundial.

Con procedencias y estilos muy diferentes, estos rea-
lizadores han logrado gran repercusión internacional 
con trabajos posteriores, convirtiéndose en autores de 
referencia hoy en día. En esta sección no competitiva, 
además de “Occidente” serán presentadas películas diri-
gidas por nueve directores entre los cuales citamos 
Paolo Sorrentino (Italia), Thomas Vinterberg (Dina-
marca) o Asghar Farhadi (Irán). Otras dos películas 
rumanas han sido seleccionadas en la Semana de Cine de 
Valladolid de este año. En la Sección Oficial, la película 

“De ce eu?” / “Why Me?”, dirigida por Tudor Giurgiu, 
entrará en concurso por el Premio Espiga de Oro, después 
de que la película “Despre oameni și melci” / “Of Snails 
and Men”, dirigida por el mismo Tudor Giurgiu, fue galar-
donada con el Premio al Mejor largometraje en la Sección 

“Punto de Encuentro” en 2012.
El mediometraje documental “ Rețeaua” / “The 

Network” (2015), dirigido por Claudiu Mitcu, fue selecci-
onado en la sección competitiva “Tiempos de Historia”. 
La Semana Internacional de Cine de Valladolid incluye, 
además de la Selección Oficial, 10 otras secciones y ciclos 
de cortos y largometrajes, películas documentales y de 
ficción por adultos, jóvenes y niños. El país invitado de 
esta edición es Finlandia. Más detalles sobre la progra-
mación en la página de la Semana Internacional de Cine 
de Valladolid así como en las páginas de Facebook Cine-
Rumano e Instituto Cultural Rumano.

Dos veces al año, a las dos 
de la madrugada, en muchos 
países del hemisferio norte 
se adelanta o atrasa la hora 
oficial en sesenta minutos. El 
motivo no es otro que apro-
vechar las horas de luz solar y 
conseguir, de esta manera, un 
ahorro energético por reducirse 
la necesidad de iluminación 
artificial.

¿Desde cuándo?
La primera vez que hubo 

un cambio de horario estaci-
onal por este motivo fue en 
Estados Unidos durante la 
Primera Guerra Mundial y el 
objetivo fue ahorrar combusti-
ble. Sin embargo, el origen de 
esta idea hay que buscarlo en 
1784 cuando Benjamin Fran-
klin propuso algunas medidas 
para ahorrar energía, entre las 
que se encontraba reducir el 
consumo de cera y velas.

El cambio de hora en sí 
se reguló en muchos países 
en 1974, a partir de la crisis 
del petróleo para aprovechar 
más la luz solar y consumir 
menos electricidad. En España 
el cambio de hora está regu-
lado por el Real Decreto en 
2002 adoptando la Directiva 
Europea de 2001. Aunque el 
decreto se renueva cada cinco 
años, la Unión Europea ya ha 
dado carácter indefinido a esta 
costumbre, alegando ventajas 
en la agricultura, la hostelería 
y en el ahorro energético (que 
podría llegar a un 5%).

En la actualidad, la utilidad 
de los cambios estaciona-
les de horario para ahorrar 
energía está discutida entre 
los expertos. Sin embargo, es 
una tradición que parece difí-
cil que vaya a ser erradicada 
aunque se demostrase que no 
resulta útil.

Parecido al jet lag...
Cada primavera “perdemos” 

una hora, que será “recuperada” 
al cabo de seis meses. En gene-
ral, este cambio no afecta en 
absoluto a nuestra salud ni al 
bienestar, pero parece que para 
algunas personas no resulta 
fácil adelantar o atrasar su 
agenda interior.

Cuando realizamos viajes 
largos, con cambios de huso 
horario, también nos podemos 
ver sometidos a perturbacio-
nes en los ciclos biológicos, 
a través de lo que se conoce 
como jet lag.

El cambio estacional de 
hora podría, en teoría, afec-
tar a nuestro organismo de 
manera parecida al jet lag, en 
una intensidad proporcional 
al cambio (en este caso, de tan 
sólo una hora): en primavera 
es como si viajásemos hacia el 
este (“perdemos” una hora), y 
en otoño como si lo hiciéra-
mos hacia el oeste (“ganamos” 
una hora). Siempre es más difí-
cil aclimatarse a la “pérdida”, 
esto es, viajar hacia el este. Así 
que el cambio de hora en pri-
mavera puede ser más notorio 
que en otoño (como experi-
mentar un jet lag de una hora).

Sin embargo, se considera 
que salir de noche y acostarse 
a las 2 de la madrugada los 
fines de semana puede influir 
en nuestro organismo como 

si realizásemos un cambio de 
horario de dos horas y media, 
con los consecuentes efectos 
que sobre los ritmos circadi-
anos (ciclos de alrededor de 
24 horas en el que los órganos 
cumplen sus funciones), mucho 
más que un cambio de una hora 
sólo dos veces al año.

Así puede influir
Algunos afirman que el cam-

bio de horario en una hora 
influye negativamente en su 
humor y estado de ánimo, a 
su “reloj corporal” y, en gene-
ral, a su salud. Son personas 
que refieren cambios en sus 
patrones de sueño-vigilia 
y alteraciones transitorias 
en su bienestar, con la apa-
rición de distimia (estado de 
ánimo deprimido), somno-
lencia, astenia, irritabilidad, 
nerviosismo, cefaleas y difi-
cultades para mantener la 
atención y la concentración. 
Incluso hay personas que pre-
sentan molestias digestivas.

Diversos estudios han inves-
tigado sobre estos cambios 
debidos a la alteración horaria, 
y los resultados son divergen-
tes: según algunos, el cambio 
de horario puede afectar débil-
mente a la salud, mientras para 
otros la variación no influye en 
el equilibrio de las personas.

¿Qué dicen los 
estudios?
Uno de estos estudios, publi-

cado en 2008, llegó a encontrar 
un nexo de unión entre los cam-
bios de horario y la incidencia 
de infartos de miocardio: pare-
cen haber encontrado que hay 
un incremento significativo del 
número de infartos de miocar-
dio en los tres días posteriores 
al cambio de horario en prima-
vera, mientras encontraron una 
disminución de los mismos tras 
el cambio de horario de otoño; 
los autores interpretaron estos 
hallazgos como producto de la 
privación de sueño sobre el 
sistema cardiovascular.

Otro estudio, éste del 2007, 
afirmaba que los ritmos cir-
cadianos del cuerpo humano 
pueden tener dificultades de 
adaptación a los cambios brus-
cos de horario, afectando a 
diversos aspectos de la salud. 
Otros estudios han relacionado 
el impacto del cambio estaci-
onal de hora con el índice de 
suicidios en hombres, mientras 
otros han encontrado que no 
hay relación del cambio hora-
rio con los episodios de manía.

En otro estudio se observó 
una disminución en los acci-
dentes de tráfico tras la 

“recuperación” de la hora en 
otoño, mientras otro registró 
un aumento en los accidentes 
tras ambos cambios, de pri-
mavera y otoño.

Algunos de estos estudios 
parecen mostrar que pequeños 
cambios en los ritmos cronobi-
ológicos podrían desestabilizar 
a individuos especialmente 
vulnerables, especialmente 
en mayores de 50 años, que 
podrían adaptarse al nuevo 
horario en un plazo de unos 
tres días. En el lado contrario, 
parece ser que los niños presen-
tan una más fácil adaptación 
a los cambios estacionales de 
horario.

¿Cómo nos afecta el cambio de hora?

Foto: quiropracticvalencia.es
Foto: www.icr.ro
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Pueblos con encanto en Rumania: Biertan
Los países del este europeo 

suelen emanar un encanto dis-
tintivo que merecería mucha 
más atención por parte de 
los viajeros y del turismo en 
general que la que suele tener. 
Para demostrar este punto vea-
mos un pueblo de cuento en 
Rumania.

Biertan, el destino que elegi-
mos descubrir, es una comarca 
de 3.000 habitante, en el centro 
del país. Para mayores refe-
rencias geográficas, en sentido 
norte es vecino de Sibiu, más 
conocida por formar parte de 
la región de Transilvania.

La magia de este pueblo de 
cuento tiene mucho que ver 
con las iglesias fortificadas que colman la zona 
y que se han convertido en un tesoro de tal 
importancia –históricamente hablando- que 
la Unesco decidió protegerlas nombrándolas 
Patrimonio de la Humanidad.

Los primeros pobladores de Biertan, quie-
nes las construyeron, fueron de origen sajón 

–al igual que ocurrió con los demás pueblos de 
las inmediaciones- y fueron llamados a vivir 
aquí específicamente por parte de los reyes, 
quienes confiaban en las destrezas de estas 
personas para proteger y fortificar el lugar de 
invasores.

Empíricamente hablando, las pruebas que 
constatan la presencia de personas aquí hablan 
que ya por 1283 había una organización social 
mínima por estas latitudes. De hecho, docu-
mentos sobre los tributos pagados por los 
habitantes de los por entonces denominados 
siete pueblos son el testimonio físico más con-
tundente que se ha hallado.

La historia cuenta que antes de que estos 
pueblos sajones de Transilvania se animaran 
a hacer su hogar aquí, la zona había permane-
cido despoblada desde la época romana. Como 
mencionaba unos párrafos atrás, estos colonos 
vinieron del noroeste de Alemania a pedido 
de los reyes de Hungría para levantar muros 
y edificios fortificados que ayudaran a repe-
ler cualquier tipo de intrusión.

Lo llamativo fue que esos primeros habi-
tantes no tardaron en multiplicarse y así el 
asentamiento creció con una rapidez inespe-
rada, que llevó a Biertan a ser un importante 
mercado que aún 800 años atrás superaba al 
número actual de personas en miles.

La iglesia que hoy convoca a los viajeros data 
del siglo XVI. Lo que se cuenta a todos quie-
nes llegan hasta aquí atraídos por el pasado 

y sus vestigios bien preserva-
dos, es que los buenos tiempos 
empezaron a decaer cuando 
el periodo medieval también 
veía el fin de su apogeo. Otras 
ciudades vecinas tomaron la 
posta de Biertan en importancia, 
como por ejemplo Sighișoara, 
Sibiu y Mediaș.

Sus iglesias, muros, calles 
y todas las historias pequeñas 
y grandes que quedaron flo-
tando aquí como un influjo 
irresistible hacen que sea uno 
de los lugares más visitados 
de Transilvania y la sede de 
la reunión anual de los sajo-
nes de Transilvania.

Sus tejados y paredes añosas, 
las colinas dando un marco verde al pueblo de 
cuento, la tranquilidad del ritmo diario aquí 
en Biertan, son todas sensaciones que basta 
mirar las fotografías para captar. Un paisaje 
que desprende la magia propia de un caserío 
que sabe conservar su tradición y encanto a 
pesar del paso de los siglos. Cualidades que 
no se repiten a menudo y que, como viajeros, 
se disfrutan sobremanera.

Fotos: viajes.101lugaresincreibles.com

Foto: ONU Mujer

Día Internacional de 
las Mujeres Rurales

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas decide declarar que el 15 de 
octubre de cada año se proclamará y se 
celebrará oficialmente el Día Internacio-
nal de las Mujeres Rurales.

El primer Día Internacional de las 
Mujeres Rurales se observó el 15 de 
octubre de 2008. Este día internacio-
nal nuevo, establecido por la Asamblea 
General en su resolución 62/136, de 18 de 
diciembre de 2007, reconoce “la función 
y contribución decisivas de la mujer rural, 
incluida la mujer indígena, en la promo-
ción del desarrollo agrícola y rural, la 
mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural”.

Las mujeres rurales son agentes clave 
para conseguir los cambios económicos, 
ambientales y sociales necesarios para 
el desarrollo sostenible pero su acceso 
limitado al crédito, la asistencia sani-
taria y la educación se encuentra entre 
los muchos retos a los que se enfrentan. 
Estos se ven agravados además por las 
crisis mundiales —económica y alimen-
taria— y el cambio climático. Empoderar 
a este colectivo no sólo es fundamental 
para el bienestar de las personas, fami-
lias y comunidades rurales, sino también 
para la productividad económica gene-
ral, dada la amplia presencia de mujeres 
en la mano de obra agrícola mundial.
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Răgușeala apare atunci 
când vocea este stinsă, prea 
ascuțită, prea gravă sau “ca 
din butoi”. Apare des în 
laringită. Mai ales în cazul 
copiilor, această afecțiune nu 
trebuie lăsată să se agraveze, 
informează ClickSănătate.ro. 
Durerile în gât, răgușeala și 
răcelile au fost mereu tratate 
prin leacuri bătrânești, care au 
dat dovadă de eficiență maximă. 
Iată câteva remedii din plante 
pentru răgușeală!

Sirop din muguri 
de brad
Siropul din conuri și muguri 

de brad este un veritabil 
medicament. Componentele 
principale ale mugurilor de brad 
sunt uleiul volatil, vitamina C 
și alte principii active. Datorită 
acestor constituenți, siropul 
obținut se recomandă a fi utili-
zat în tratamentul afecțiunilor 
căilor respiratorii superioare. 
E un bun expectorant, calmează 
tusea, răgușeala, fluidizează 

secrețiile bronșice, combate 
infecțiile urinare și e un bun 
antiseptic. Stimulează sistemul 
imunitar, înlătură oboseala și 
astenia. Diluat cu apă minerală, 
este o băutură reconfortantă, 
ușor de administrat mai ales 
copiilor.

Infuzie de sânziene
Se prepară o infuzie din 1 

linguriță de plantă la 250 ml 
de apă clocotită; se infuzează 
5 minute; se beau 2 căni pe 

zi, se consumă cald, timp de 
10-12 zile sau mai mult, până 
la dispariția răgușelii.

Ceai de soc
Se prepară o infuzie din 1 

linguriță de plantă la 250 ml 
de apă clocotită; se infuzează 
5 minute; se beau 2 căni pe 
zi, se consumă cald, timp de 
10-12 zile sau mai mult, până 
la dispariția răgușelii.

Miere și suc de lămâie
Se administrează: 2 linguri 

de miere, 1 lingură de suc de 
lămâie în amestec, se ia 1 lin-
guriță la 3-4 ore–în prima zi, 
apoi se ia câte 1 linguriță dimi-
neața și seara, timp de 30 de 
zile sau mai mult, cât timp 
este nevoie.

Amestec de plante
Se prepară o infuzie din 

anason, brusture, pătlagină, 
zmeur (frunze)–în părți egale; 
1 linguriță din amestecul de 
plante la 250 ml de apă cloco-
tită; se infuzează 5 minute; se 
beau 2 căni pe zi; se consumă 
cald, timp de 10-12 zile sau 
mai mult, până la dispariția 
răgușelii, conform sursei citate.

UTILE

www.elrumano.net
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Cele mai eficiente remedii din plante în caz de răgușeală. 
Atenție, această afecțiune nu trebuie lăsată să se agraveze!Studiu al unei echipe de 

cercetători americano-canadiană: 
Densitatea copacilor influențează 
sănătatea fizică și psihică!

Cu cât există mai mulți copaci pe marginea străzilor, 
cu atât mai bine se simt cei care locuiesc pe acele străzi, 
efectul fiind atât fizic, cât și psihic–cel puțin așa arată un 
studiu realizat de o echipă de cercetători americano-ca-
nadiană, care stabilește acest lucru pe baza unei asocieri 
statistice (în urma unor calcule complexe), informează 
AGERPRES.

Cercetătorii au realizat studiul în două etape. În pri-
mul rând, cu ajutorul unor imagini luate din satelit s-a 
determinat densitatea copacilor din cartierele orașului 
canadian Toronto.

Datele au fost apoi corelate cu răspunsurile câtorva 
zeci de mii de locuitori, care au participat la o cercetare 
asupra percepției stării de bine, tulburărilor cardiace și 
metabolice, precum și a sănătății mentale.

După ce au fost luați în considerare o serie de parame-
tri (vârstă, statut socio-economic), cercetătorii au ajuns 
la concluzia că densitatea copacilor de la marginea străzi-
lor este corelată cu starea fizică și psihică: cu cât sunt mai 
mulți pomi, cu atât rezultatele sunt mai bune.

Chiar dacă nu pot stabili o legătură de la cauză la efect, 
specialiștii emit totuși ipoteze, cum ar fi calitatea aerului, 
scăderea stresului sau încurajarea activității fizice (plim-
bări, alergare).

Admițând că studiul lor are limite, oamenii de știință 
afirmă că acest efect pare evident și recomandă plantarea 
unui număr cât mai mare de copaci pe cât de multe străzi 
posibil. Şi în primul rând, să nu se mai taie fără motiv 
(valabil) pomii care există, încheie sursa citată.

Foto: inbucatarielajanet.blogspot.com.
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Cojile de ou sunt bogate în 
calciu natural, ușor de digerat 
și absorbit, acestea repre-
zentând, totodată, și o formă 
echilibrată de microelemente. 
Din coaja unui ou de mărime 
medie rezultă aproximativ o 
linguriță de pulbere, care con-
ține aproximativ 750 – 800 
mg de calciu elemental, plus 
alte 27 microelemente, pre-
cum magneziu, bor, cupru, 
fier, mangan, sulf, zinc etc. 
Pentru a prepara maceratul din 
coji de ouă aveți nevoie de ouă 

“de țară” sau care au certifi-
care BIO și miere de albine 
bio sau organică, de proveni-
ență locală cunoscută.

Cojile de ouă se spală foarte 
bine, pentru a elimina orice 
reziduu de pe coajă, dar pie-
lița din interior nu se cojește, ci se păstrează. 
După ce au fost curățate, cojile se lasă la 
uscat, după care se sfărâmă până la o dimen-
siune acceptabilă pentru a putea fi făcute 
apoi pulbere cu ajutorul unei râșnițe de cafea. 
Peste cantitatea de praf obținută se adaugă ace-
eași cantitate de miere de albine, se amestecă 
bine și se lasă la macerat timp de o săptă-
mână într-un recipient din sticlă, după care 

se poate consuma, administrându-se câte o 
lingură dimineața, înainte de micul dejun cu 
20 de minute.

Cura este benefică și pentru creșterea masei 
osoase, dacă, pe lângă calciu, dieta este supli-
mentată cu magneziu și vitamina D, informează 
doctorulzilei.ro.

O altă rețetă de macerat spune că o parte 
din praful de coji de ouă se amestecă într-un 

recipient din sticlă cu două 
părți de miere de albine și o 
parte de suc de lămâie proaspăt 
stors sau vin alb. Amestecul se 
omogenizează bine și se lasă la 
macerat timp de o săptămână, 
agitând zilnic de 3-4 ori, într-un 
loc răcoros și întunecos, sau la 
frigider, dacă recipientul din sti-
clă folosit este închis la culoare. 
După cele 7 zile, preparatul se 
poate administra, luându-se 
câte 3 linguri pe zi, cu 20 de 
minute înainte de mesele prin-
cipale, diluat cu puțină apă, ceai 
sau suc natural (exclus suc din 
cutii!). Copiilor li se vor admi-
nistra 2 lingurițe pe zi.

Cura durează 2-4 săptă-
mâni și se poate relua numai 
după o pauză de 1-2 săptămâni, 
doar cu acordul medicului. În 

cazul persoanelor în vârstă, doza se reduce 
la jumătate.

Această cură este recomandată, în special, 
în cazurile de insuficiență paratiroidiană (cu 
fenomene de hipocalcemie și spasmofilie), tul-
burări de creștere, osteoporoză, paradontoză, 
sarcină, alăptare, fracturi cu dificultăți în suda-
rea oaselor și este interzisă diabeticilor, mai 
spune sursa citată.

Bogată în vitamine, minerale și acizi 
grași esențiali, cătina întărește sistemul 
imunitar și ajută la refacerea organismu-
lui. Este recomandată celor care suferă 
de anemie, dar și persoanelor cu afec-
țiuni endocrine și cardiace, informează 
Adevărul.

Întărește imunitatea
Siropul de cătină, băut pe termen 

lung, duce la fortificarea organismu-
lui și întărirea imunității. Îl obții astfel: 
într-un litru de apă în care ai adăugat 
800 g zahăr, pui la fiert 3 cuișoare și scor-
țișoară. Când zahărul se dizolvă, adaugi 
câteva felii de lămâie și 1 kg de boabe 
de cătină. Lași să mai fiarbă timp de 10 
minute. Pui în borcane mai întâi boabele 
de cătină fierte, până umpli recipientul. 
Apoi, le îndeși ușor cu lingura de lemn și 
adaugi lichidul. Închizi borcanele erme-
tic, le sterilizezi. Bei zilnic câte o ceașcă 
zilnic, pe stomacul gol.

Te reface când ești în 
convalescență
Lipsa poftei de mâncare, oboseala 

și slăbiciunea sunt câteva dintre stările 
pe care le ai atunci când te refaci după 
o boală. Pentru că ești mai vulnerabil 
în convalescenţă, atât fizic, cât și psihic, 
este necesar să ajuți imunitatea cu vita-
mine și cu minerale. Fă o cură de suc de 
cătină: 100 ml de două ori pe zi, de băut 
până în ora 14.00. Poți folosi și sirop de 
cătină – o ceașcă zilnic, pe stomacul gol.

Te scapă de tuse
Poți scăpa de tuse cu 500 ml suc, obți-

nut prin trecerea boabelor de cătină prin 
mașina de tocat, cu 500 ml miere. Omo-
genizezi și păstrezi la frigider, într-un 
recipient de sticlă închis la culoare, con-
form sursei citate.

Ce boli vindecă 
siropul de cătină? Iată 
o rețetă pentru siropul 
de cătină, alături de 
proprietățile lui

UTILE

De ce n-ar trebui să mai aruncați niciodată cojile de 
ouă? Iată o rețetă realizată cu praf din coji de ouă!

Ca o soluție împotriva depresiei de toamnă există mersul 
pe jos, un antidepresiv natural și la îndemâna oricui

Oboseală, tristețe inexplicabilă, pierde-
rea interesului pentru activitățile de zi cu zi... 
Sunt doar câteva din manifestările depresiei 
de toamnă. Cum poți depăși mai ușor această 
perioadă? Prin exercițiu fizic, susțin studiile 
privind beneficiile mișcării asupra persoane-
lor cu forme ușoare sau moderate de depresie. 
O echipă de cercetători scoțieni a demonstrat 
că mersul pe jos – cea mai simplă și accesibilă 
formă de mișcare – este eficient împotriva des-
presiei. Studiul publicat în revista de specialitate 
Mental Health and Physical Activity arată că 
mersul pe jos are efecte benefice importante în 

cazul persoanelor cu depresie. Impactul pozi-
tiv al acestuia este asemănător altor forme 
de exerciții fizice: alergare, mers pe bicicletă, 
înot, fitness, sporturi în echipă, a căror efici-
ență este recunoscută în privința diminuării 
simptomelor depresiei, informează Adevărul.

Numeroase studii au demonstrat că efec-
tuarea periodică și într-o manieră moderată 
a unei forme de mișcare duce la atenuarea 
depresiei ușoare și medii. De asemenea, prac-
ticarea unui sport contribuie la prevenirea 
reapariției stărilor depresive. În cazul depre-
siei majore, activitatea fizică trebuie asociată 

cu tratamentul medicamentos 
și cu psihoterapia individuală. 
Cercetătorii de la Universitatea 
Stirling din Scoția au anali-
zat opt studii privind efectele 
mersului pe jos asupra stări-
lor depresive. La cercetări au 
participat, în total, 341 de paci-
enți. „Mersul pe jos reprezintă 
o soluție eficientă în alunga-
rea depresiei. Comparativ cu 
alte exerciții fizice, mersul pre-
zintă avantajul de a fi accesibil 
majorității oamenilor și de a se 
integra ușor în cadrul activi-
tăților zilnice. În plus, mersul 
pe jos nu este deloc costisi-
tor, fiind nevoie de a investi 
doar într-o pereche de pantofi 
sport de calitate”, arată autorii 
raportului. Pentru atenuarea 
și prevenirea depresiei, cer-
cetătorii recomandă cel puțin 

30-40 de minute de mers pe jos, de cinci ori 
pe săptămână, precizează sursa citată.  

Depresia se manifestă frecvent prin stări ine-
xplicabile de oboseală fizică și psihică, tristețe 
intensă, instabilitate emoțională, sentimente 
de vinovăție, inutilitate, pierderea interesului 
pentru activități plăcute, scăderea poftei de 
mâncare, insomnii și alte tulburări, explică 
specialiștii cu competență în apifitoterapie. 
Medicii recomandă persoanelor cu astfel de 
manifestări depresive să se prezinte la medic 
de la primele semne, astfel încât să evite insta-
larea depresiei grave.

Foto: morsaimages.com 

Foto: unica.ro

Foto: furnicutzabucatar.blogspot.com
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Selecționerul primei repre-
zentative a României, Anghel 
Iordănescu, a declarat într-o 
conferință de presă, că îl 
așteaptă pe Gheorghe Popescu 
să revină în fotbal, în cazul în 
care acesta va fi eliberat con-
diționat din penitenciar.

„Îi dorim să revină cât mai 
repede în lumea fotbalului. 
Avem nevoie de oameni ca 
Gică Popescu, oameni cu per-
sonalitate care și cunosc acest 
fenomen. În ceea ce privește 
întoarcerea lui la federație 
sau într-un post la federație, 
să întrebați conducerea FRF. 
Eu îl aștept să revină în fotbal. 
M-ar bucura enorm de mult 
ca un om de fotbal să se se 

întoarcă de acolo de unde a ple-
cat”, a spus Iordănescu despre 
fostul căpitan al echipei nați-
onale, informează Mediafax.

Judecătoria Sectorului 4 
a decis că Gheorghe Popescu 
poate fi eliberat condiționat, 
după ce a executat jumătate 
din pedeapsa de trei ani, o lună 
și zece zile, primită în dosa-
rul transferurilor de jucători, 
hotărârea nefiind definitivă.

Instanța a decis că Gheorghe 
Popescu îndeplinește condițiile 
pentru a fi eliberat condiționat, 
admițând astfel propunerea 
formulată de Comisia de la 
Penitenciarul Jilava, care a 
concluzionat că fostul inter-
național îndeplinește fracția de 

pedeapsă care trebuie execu-
tată, a avut un comportament 
bun în penitenciar și a desfă-
șurat mai multe activități.

Decizia Judecătoriei Secto-
rului 4 poate fi contestată de 
procurori la Tribunalul Bucu-
rești, care va decide definitiv 
dacă Gheorghe Popescu poate 
pleca din penitenciar. Fos-
tul internațional Gheorghe 
Popescu execută din 4 mar-
tie 2014 pedeapsa de trei ani, o 
lună și zece zile, primită în dosa-
rul transferurilor de jucători. 
Curtea de Apel București i-a 
condamnat anul trecut, alături 
de Popescu, pe Gheorghe Copos, 
la trei ani și opt luni, Mihai 
Stoica, la trei ani și șase luni, 

Cristian Borcea și Ioan Becali, 
la câte șase ani și patru luni, 
Victor Becali, la patru ani și opt 
luni, Gheorghe Nețoiu, la trei 
ani și patru luni de închisoare, 
și Jean Pădureanu, la trei ani 
și patru luni. Gheorghe Copos, 
fostul patron al FC Rapid, a fost 
eliberat condiționat în 7 aprilie, 
după ce a executat o treime din 
pedeapsă, decizia fiind luată 
atunci de Tribunalul București. 
Jean Pădureanu, fostul preșe-
dinte al Gloriei Bistrița, care a 
executat pedeapsa în Spitalul 
Penitenciar Jilava, a fost eli-
berat condiționat în 18 iunie, 
tot în urma unei decizii defini-
tive a Tribunalului București, 
mai informează sursa citată.

Singurul boxer român califi-
cat la Campionatele Mondiale 
de amatori a făcut deplasarea la 
Doha, dar a picat testul medi-
cal obligatoriu înaintea oricărei 
competiții. Mihai Nistor (cat. 
supergrea / +91 kg) a fost oprit 
să boxeze de medicii AIBA, 
care au considerat că elevul 
lui Relu Auraș nu s-a recuperat 

total după meciul câștigat la 
Hamburg, cu germanul Pfeifer. 
Nistor a câștigat pe 22 septem-
brie centura mondială APB la 
supergrea, dar a ieșit din lupta 
adjudecată prin KO Tehnic cu 
ochii tumefiați. „Problemele 
sunt la interior, sub pleoapă. 
Acolo s-au produs niște leziuni 
care sperăm să se repare până 

la mondiale, pentru că Mihai 
vrea să boxeze la Doha”, declara 
Relu Auraș la începutul lunii 
octombrie. Din păcate, medi-
cii competiției au considerat 
că nu-l pot expune pe român, 
astfel că acesta a fost lăsat în 
afara competiției, informează 
ProSport. Problemele lui Nistor 
au făcut ca România să nu aibă 

niciun reprezentant la Campi-
onatele Mondiale de amatori, 
situație întâlnită pentru prima 
oară în istoria competiției ce a 
debutat în 1974, la Havana. În 
clasamentul tuturor timpurilor 
al Mondialelor, România este 
încă pe locul 6, cu 29 de meda-
lii: 7 de aur, 5 de argint, 17 de 
bronz. Ultima medalie cuce-
rită de tricolori a fost bronzul 
lui Bogdan Juratoni, din 2011. 
Mihai Nistor este deja calificat 
la Jocurile Olimpice de la Rio, 
mai spune sursa citată.

SPORT

FC Steaua neagă 
implicarea în 
meciuri trucate

Eliza Samara, 
medalie de aur la 
Europenele din Rusia

Halep, locul doi pentru cea mai 
frumoasă lovitură a lunii septembrie

Mihai Nistor, oprit de medicii 
AIBA să boxeze la Mondiale

Jucătoarea română de tenis Simona 
Halep, numărul doi mondial, s-a clasat 
pe locul al doilea în ancheta realizată de 
site-ul WTA pentru cea mai frumoasă 
lovitură a lunii septembrie.

Halep a obținut 32% din voturile expri-
mate de internauți pentru un schimb de 
mingi din meciul cu Johanna Konta, de la 
Wuhan. Halep a câștigat faza cu o minge 
trimisă în cross, la scorul de 4-1 în setul 
decisiv, când britanica avea minge de break. 
Konta a produs surpriza în meciul din 
optimile turneului de la Wuhan, câști-
gând cu 6-3, 3-6, 7-5, după ce Simona 

a condus cu 5-1 în setul al treilea, infor-
mează AGERPRES.

Laureata anchetei a fost poloneza 
Agnieszka Radwańska, cu 54% din voturi, 
pentru un raliu de senzație cu Dominika 
Cibulková, în semifinalele turneului Toray 
Pan Pacific Open. Sârboaica Ana Ivanović 
a completat podiumul, cu 7 procente din 
voturi, rusoaica Maria Șarapova a primit 
4 la sută, iar Johanna Konta trei la sută.

Simona Halep a câștigat de două ori 
anul acesta ancheta de cea mai frumoasă 
lovitură a lunii, în februarie și august, în 
rest victoria revenind Mariei Șarapova 

(ianuarie), polonezei Agnieszka Radwan-
ska (martie și mai), germancei Angelique 
Kerber (aprilie) și sârboaicei Ana Ivano-
vić (iunie).

Italianca Flavia Pennetta, câștigătoa-
rea turneului US Open, a fost desemnată 
jucătoarea lunii septembrie, cu 56% din 
voturi, urmată în clasament de Agnieszka 
Radwanska (23%) și americanca Venus 
Williams (21%).

Titlul de WTA Rising Star Of The Month 
(„Stea în ascensiune”) a fost adjudecat de 
Garbiñe Muguruza (38%), mai notează 
sursa citată.

Iordănescu: Îl aștept pe Gică Popescu să 
revină cât mai repede în lumea fotbalului

SALON DE MASAJ

Marga
Mehedintu

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

Clubul de fotbal Steaua neagă implicarea în meciuri 
trucate, potrivit unui comunicat postat pe site-ul oficial al 
grupării bucureștene.

„Fotbal Club Steaua București regretă faptul că numele 
clubului a fost implicat, fără voie, într-un rechizitoriu 
legat de trucarea unor meciuri din 2013 și neagă orice 
implicare în astfel de practici”, se arată în document, 
informează AGERPRES.

În continuare se menționează că acest club are o tra-
diție îndelungată și un nume respectabil, atât pe plan 
național, cât și internațional, astfel încât și o simplă spe-
culație cu privire la o implicare a Stelei în trucarea unor 
meciuri ar reprezenta o lipsă de respect și o ofensă adusa 
celui mai titrat club din istoria fotbalului românesc.

„Sperăm ca anchetele oficiale să aducă lumină în acest 
caz, în care clubul nostru pare să fie implicat doar ca și 
victimă colaterală și ne exprimăm, încă o dată, deza-
măgirea cu privire la acest lucru”, se mai precizează în 
comunicat, conform sursei citate.

Legat de acest subiect, Răzvan Burleanu, președintele 
Federației Române de Fotbal, a declarat într-o conferință 
de presă: „Nu este primul caz la nivel internațional și nici 
ultimul la nivel național”.

Jucătoarea română Elizabeta Samara a intrat în pose-
sia medaliei de aur în proba de simplu, după ce a învins-o 
în finală pe olandeza Jie Li cu scorul de 4-3 (11-6, 9-11, 3-11, 
11-7, 12-14, 11-4, 11-4), la Campionatele Europene de tenis 
de masă de la Ekaterinburg (Rusia).

Elizabeta Samara, multiplă campioană europeană la 
dublu feminin și dublu mixt, a câștigat în Rusia primul 
ei titlu european la simplu și aduce României primul aur 
continental după o pauză de 12 ani de la precedentul suc-
ces al Otiliei Bădescu din 2003, informează AGERPRES.

În finală, Samara a avut un meci dificil în prima parte 
în fața unei olandeze de origine chineză. Deși, Eliza a câș-
tigat primul set, a fost condusă apoi cu 2-1 și 3-2 la seturi. 
În ultimele 2 seturi însă, românca și-a dovedit superiori-
tate și s-a impus clar cu un dublu 11-4, obținând medalia 
de aur.

Până în finală, Samara le-a eliminat succesiv pe Ale-
ksandra Privalova (Belarus) cu 4-1, slovaca Eva Odorova 
cu 4-0, Tetyana Bilenko (Ucraina) cu 4-0, Georgina Póta 
(Ungaria) cu 4-1 și pe rusoaica Polina Mikhailova cu 4-1, 
mai spune sursa citată.

Samara a mai câștigat la Ekaterinburg încă 2 meda-
lii de argint: cu echipa și la dublu alături de unguroaica 
Georgina Póta.
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Acum distracţia are un nou nume!

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

 DiscoAthena

MUNCĂ

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

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

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

IMOBILIARE

ÎNCHIRIERI

Închiriez cameră mică pentru o doamnă, începând 
cu 1 septembrie, în Torrejón de Ardoz, la 7 minute 
de gară, căldura și apa de la comunitate. Preț 100€/
lună. Tel: 912310754 / 642139285.

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

MATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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.

Domn, ador sinceritatea, încrederea și tot ce duce 
la o viață frumoasă și liniștită, caut o doamnă care 
să coincidă la aceleași calități și alături de care să 
alung singurătatea. Nu sunt prieten cu alcoolul și 
nici cu cuvintele urâte. Dau iubire, dar vreau să și 
primesc. Tel: 642660476.

DIVERSE

Se traspasa finca–restaurante rumano con opción 
a compra en condiciones muy ventajosas. Tel: 
642667795.

Vând spălătorie auto ecologică în centrul comercial 
Plaza Nueva, Leganés. Pentru mai multe informații 
la tel: 600956781.
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Împreună la fi ecare masă!
Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.

Te rasfățăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricație proprie, 100% din carne atent selecționată și 

condimente naturale.

100%carne

Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 
pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.

Te rasfățăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricație proprie, 100% din carne atent selecționată și 

condimente naturale.

1 Zaragoza C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
2 Zaragoza C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma

3 Calatayud C/ Benedicto XIII, 4
4 Arganda del Rey C/ Misericordia loc 3.4, vizavi de galerie

5 Coslada C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol

6 Madrid C/ Maqueda, 132, aproape de stația de metrou 
Aluche 

7 Alcala de Henares C/ Juan de Austria, 5
8 Getafe C/ Ramon y Cajal, 10

9 Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)


