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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.

Pe 4 şi 6 martie 2016 va avea loc, la Sala Polivalentă din Baia Mare, selecţia naţională a 
Eurovision, transmisă în direct de Televiziunea Română. Câştigătorul selecţiei naţionale 
va urca pe scena de la Stockholm pe 12 mai, iar finala va avea loc pe 14 mai.

Selecţia naţională a Eurovision va avea loc, pe 4 
și 6 martie, la Baia Mare, fiind transmisă de TVR
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P reşedintele Camerei 
Deputaţilor, Vale-
riu Zgonea, afirmă că 

Guvernul Cioloş ar trebui să 
reziste presiunilor exercitate 
de PNL şi să nu modifice legea 
privind alegerea primarilor, mai 
ales că la nivelul Parlamentu-
lui există o largă majoritate 
care s-a pronunţat deja în 
favoarea menţinerii actuale-
lor dispoziţii legale, iar în caz 
contrar „s-ar crea un precedent 
extrem de periculos”, infor-
mează AGERPRES.

„Spre deosebire de libe-
rali, PSD va fi întotdeauna 
de acord cu respectarea legi-
lor şi cu o competiţie electorală 
corectă. În Constituţie, la art. 
1, alin.5 scrie clar: „În Româ-
nia, respectarea Constituţiei, 
a supremaţiei sale şi a legilor 
este obligatorie”. Prin urmare, 
principiul stabilităţii legislative 

este indispensabil pentru func-
ţionarea corectă a oricărui stat 
democratic. Dacă la acest fapt 
mai adăugăm şi recomandările 
Comisiei de la Veneţia şi prin-
cipiile impuse prin mai multe 
decizii ale CCR, atunci e clar 
că nu poţi schimba regulile în 
timpul jocului electoral fără 
să abdici de la aceste norme 
fundamentale. O spune şi PSD, 
dar o susţin şi multe organi-
zaţii neguvernamentale care 
au participat la discuţiile din 
Comisia de Cod electoral — a 
cărei preşedinţie a aparţinut 
PNL — şi în care au cerut trans-
parenţă şi predictibilitate în 
materia legislaţiei electorale. 
Eu cred că dacă s-ar da curs 
unei astfel de propuneri s-ar 
crea un precedent extrem de 
periculos. Sper ca Guvernul 
Cioloş să reziste presiunilor 
exercitate de PNL, mai ales 

că la nivelul Parlamentului 
există o largă majoritate care 
s-a pronunţat deja în favoarea 
menţinerii actualelor dispozi-
ţii legale”, a declarat Zgonea.

El a susţinut că PNL încearcă 
„să facă un joc şi să mute discu-
ţia”, liberalii concentrându-se 
pe numărul de tururi. Totodată, 

Zgonea arată că PNL uită de 
cea mai importantă chestiune 

— „să vină în alegeri cu nişte 
oameni credibili, decenţi, res-
ponsabili şi integri”, mai spune 
sursa citată.

„Cetăţenii votează candidaţii 
în care au încredere şi sunt buni, 
indiferent că e într-un tur sau 

în două! Nu voi accepta lecţii 
de democraţie şi reprezentati-
vitate de la foşti PDL-işti, care 
au intrat în Parlament cu 5-6 
mii de voturi, de pe locul doi 
sau chiar trei. Este evident un 
gest de ipocrizie, care demon-
strează că celor de la PNL nu 
le mai ies calculele ca acum 
un an. Probabil de asta vor să 
schimbe doar modul în care 
se aleg primarii şi nu au nimic 
de obiectat în ceea ce priveşte 
preşedinţii de Consilii Jude-
ţene. Îi invit pe cei de la PNL 
să fie mai responsabili şi să 
accepte că orice discuţie despre 
o posibilă revenire la alegerea 
primarilor în două tururi poate 
avea loc doar după finalizarea 
acestor runde de alegeri. Poate 
că liberalii s-au inspirat de la 
Machiavelli, dar îi asigur că în 
2016 scopul nu scuză mijloa-
cele”, a conchis Zgonea.

CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 28016 
Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale:
+34 913507356; Fax: +34 913452917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro

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

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

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

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

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

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

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

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

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

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta 
derecha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 9.00–17.00

Consulatul General al 
României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis, 08022 
Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220; +34 
934 344 223

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

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

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

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

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

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

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070; +34 
954 230 947; +34 954 624 053

Fax: +34 954627108
E-mail: secretariat@cgrosevilla.e.telefo-

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

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

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

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

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net
Web: http://bilbao.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 608956278

Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 
Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

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

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele 
clădirii, fostul sediu al INEM)

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

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

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

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

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 Cas-
tellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

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

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

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

consulatcastellon.e.telefonica.net

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

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

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

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

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

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

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

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

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46, 
04009 Almería

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

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

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

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

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Zgonea despre modificarea legii privind alegerea 
primarilor: S-ar crea un precedent extrem de periculos

Foto: rfi.ro
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Regele Spaniei Felipe al VI-lea l-a propus 
marți, 2 februarie a.c., pe șeful partidului 
socialist (PSOE) Pedro Sánchez să conducă 
discuțiile cu partidele politice în încerca-
rea de a forma un guvern, misiune pe care 
socialistul a acceptat-o, informează Reu-
ters și AFP, citând o sursă oficială, preluat de 
AGERPRES. „L-am propus pe dl Pedro Sán-
chez Castejón drept candidat la președinția 
guvernului”, a scris regele într-un text citit 
de președintele Congresului (camera inferi-
oară a parlamentului) Patxi Lopez, la o lună 
și jumătate după alegerile din 20 decembrie.

Exprimându-se după o scurtă întâlnire cu 
regele, Lopez a declarat că Sánchez ar avea 
nevoie de cel puțin trei săptămâni, eventual 
o lună, înainte de organizarea unui prim vot 
de încredere parlamentar. Potrivit constitu-
ției Spaniei, un termen de două luni pentru 
formarea unui guvern intră în vigoare odată 
ce a avut loc primul vot. Dacă acest termen 
expiră, noi alegeri naționale sunt convocate, 
notează Reuters, conform sursei citate.

România şi Ungaria au o cooperare economică 
deosebită, iar Ungaria este al treilea partener 
comercial al României, a declarat ministrul 
Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu, după o 
întrevedere cu omologul său maghiar, Péter 
Szijjártó. Relaţia noastră trebuie să se des-
făşoare într-o atmosferă de real parteneriat. 
Deja avem o cooperare economică deosebită, 
Ungaria este al treilea partener comercial al 
României, dar asta nu înseamnă că nu există 
oportunităţi pentru a lucra împreună în sensul 
dezvoltării şi mai puternice a acestei coope-
rări, a declarat Comănescu, într-o conferinţă 
de presă comună cu ministrul ungar, Péter 
Szijjártó, informează MEDIAFAX.

Lazăr Comănescu a mai spus că peste puţin 
timp va fi o Comisie economică mixtă, unde 
ambele părţi vor veni cu propuneri, dar şi cu 
proiecte concrete. „În cadrul discuţiilor am 
identificat noi modalităţi de a încuraja dezvol-
tarea cooperării economice. Peste aproximativ 
două săptămâni vom avea Comisia economică 
mixtă şi am convenit de ambele părţi să venim 
cu noi propuneri, cu noi idei şi cu proiecte 
concrete pe care să le implementăm. Avem o 
cooperare foarte bună în economie, dar şi în 
sectoare mai specifice, este vorba de energie, 
de infrastructură, de interconectarea sisteme-
lor energetice”, a spus Comănescu.

La rândul său, ministrul ungar a specificat 
că România este a doua piaţă ca importanţă 
pentru exportul maghiar şi a trecut în revistă 

principalele acorduri dintre cele două ţări în 
domeniul economic.Oficialul maghiar a anun-
ţat că banca Exim din Ungaria va deschide o 
linie de credit pentru companiile româneşti 
şi maghiare, în vederea intensificării relaţii-
lor economice din cele două ţări.

Banca Exim din Ungaria va deschide o linie 
de credit de 370 de milioane de euro, dispo-
nibili pentru societăţile comerciale maghiare 
şi române pentru construirea unei relaţii eco-
nomice. Am deschis şase birouri economice în 
diferite oraşe din Transilvania pentru a pro-
mova colaborarea dintre IMM-uri maghiare 
şi române, a anunţat Szijjártó. De asemenea, 

ministrul maghiar a amintit de acordul încheiat 
în domeniul energiei şi că în 2019 reţelele de 
gaze naturale ale României şi Ungariei vor fi 
interconectate. „Începând din 2019 vom inter-
conecta în mod real reţelele de gaze naturale ale 
Ungariei şi României, care va fi un pas impor-
tant pentru securitatea energetică a celor două 
ţări. Această decizie coincide în mod fericit 
cu faptul că UE oferă o finanţare semnifica-
tivă pentru interconectarea sistemelor de gaze 
naturale maghiare, austriece, române şi bul-
gare”, a explicat ministrul maghiar.

Referitor la interconectarea rutieră, Péter 
Szijjártó a precizat că în 2018 autostrada A3 
din România şi autostrada M4 din Ungaria vor 
fi conectate. „La începutul anului 2018 vom 
interconecta şi autostrada noastră M4 cu A3 
din România, care va însemna două puncte de 
acces rutier rapid între cele două ţări. Am con-
venit că vom depăşi situaţia absurdă în care 
există zece drumuri între România şi Ungaria, 
care nu pot fi practicate”, a declarat Szijjártó.

Ministrul a mai spus că Ungaria susţine 
România în demersul de aderare la spaţiul 
Schengen, iar până atunci situaţia celor zece 
drumuri nepracticabile va fi rezolvată, con-
form sursei citate. În momentul de faţă sunt 
puncte de trecere a frontierei la câte 40 de 
kilometri, iar în Europa occidentală astfel de 
puncte de trecere sunt la 2,3 kilometri, a spus 
ministrul maghiar, subliniind că acest lucru 
reprezintă „un handicap”.

Foto: caleaeuropeana.ro

Foto: bez.es

Regele Spaniei îl 
propune pe Sánchez 
să formeze un guvern

Ungaria este al treilea partener comercial 
al României, avem o cooperare deosebită
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Cum se cere o 
programare 
la Spitalul din 
Torrejón
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Sub sloganul „Seminţe nutri-
tive pentru un viitor durabil”, 
Organizaţia pentru Alimentaţie 
şi Agricultură (Food and Agri-
culture Organization, FAO) din 
cadrul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite declară anul 2016 drept 

„Anul Internaţional al Legume-
lor”. De fapt, sunt promovate 
fasolea şi mazărea, două legumi-
noase benefice pentru sănătate. 
Şi pentru că sunt săţioase pot 
ajuta în lupta contra foametei 
în regiunile sărace, informează 
sanatateabuzoiana.ro.

„Leguminoasele au fost o 
parte esenţială a dietei umane 
de secole”, a declarat José 
Graziano da Silva, directorul 
general al FAO. Din păcate, 

„valoarea nutritivă a acestora 
nu este în general recunoscută 
şi este frecvent subapreciată”, 
a adăugat acesta. Potrivit FAO, 
leguminoasele, care includ toate 
soiurile de boabe şi seminţe 
uscate, nu sunt doar ieftine 
şi delicioase, ci reprezintă şi 
o sursă foarte hrănitoare de 
proteine şi de micronutrienţi 
vitali, extrem de benefici pen-
tru sănătate, în special în ţările 
în curs de dezvoltare.

Fasole în loc de carne
Fasolea uscată face parte din 
alimentaţia tradiţională a 
numeroase popoare, inclusiv 
a românilor. Ceea ce e lesne 
de înţeles din moment ce faso-
lea este gustoasă, săţioasă şi 
accesibilă. Mai nou, nutriţi-
oniştii aduc şi ei argumente 
în favoarea includerii acestor 
leguminoase în dietă.
Pe lângă faptul că sunt surse 
preţioase de proteine vegetale 
şi fibre alimentare, boabele de 
fasole abundă în minerale şi 
vitamine. Numeroase studii 
au asociat consumul frec-
vent de leguminoase cu diverse 

beneficii, precum menţine-
rea sub control a diabetului, 
diminuarea riscului de boli 
cardiovasculare şi de cancer 
colorectal. De altfel, nutriţio-
niştii recomandă de obicei, ca 
de câteva ori pe săptămână, să 
consumăm leguminoase în loc 
de carne. În plus, American 
Institute for Cancer Research, 
cea mai mare instituţie dedi-
cată prevenirii cancerului din 
Statele Unite, recomandă popu-
laţiei să consume cu prioritate 
alimente de origine vegetală, 
fructe şi legume variate, legu-
minoase şi produse cerealiere 
cât mai puţin prelucrate.

Mazărea ţine la 
distanţă cancerul
Datorită compoziţiei bogate 
în acid folic, vitamina A, vita-
mina B6, vitamina C, vitamina 
K, fitosteroli, fibre, luteină, 
calciu, fier, fosfor, magneziu, 
cupru, zinc, luteină, mazărea 
este bună pentru protejarea 
rezistenţei oaselor şi a inimii.

Conţinutul ridicat de 
fibre din mazăre îmbunătă-
ţeşte sănătatea intestinului 
şi peristaltismul.

Mazărea se remarcă prin 
cantităţile mari de coumes-
trol (un polifenol) care ţine 
la distanţă cancerul la stomac.

Un alt antioxidant, luteina 
din mazăre, protejează împo-
triva degenerării maculare şi 
a cataractei, boli ale ochilor 
ce apar odată cu înaintarea 
în vârstă.

Mazărea vine şi în ajuto-
rul persoanelor care vor să 
slăbească, deoarece are un con-
ţinut mic de grăsime şi calorii 
(o ceaşcă de mazăre are mai 
puţin de 100 de calorii), dar 
o mulţime de proteine, fibre 
şi substanţe hrănitoare, mai 
informează sursa citată.

Organizaţia pentru Alimentaţie și Agricultură: 
2016 – Anul Internaţional al Legumelor

Încărunţirea prematură – 
tratament pentru evitarea albirii 
podoabei capilare la a doua vârstă

Unul dintre semnele cele mai vizibile ale înaintării în 
vârstă îl reprezintă încărunţirea părului. Deși acest 
proces este inevitabil, încărunţirea prematură la per-

soanele de a doua vârstă poate fi evitată prin tratamentul cu 
o plantă medicinală mai puţin cunoscută în România: agrișa 
indiană, informează Adevărul.

Albirea prematură a podoabei capilare poate fi transmisă 
genetic, caz în care procesul va fi greu de evitat, dar poate fi 
precipitată și de diverse obiceiuri nocive în igiena părului, pre-
cum uscarea cu foehnul, vopsirea și spălarea repetată cu apă 
excesiv de fierbinte. Totodată, stresul și lipsa vitaminelor B, a 
fierului sau a iodului pot fi și ei factori decisivi pentru încărun-
ţirea prematură.

Încărunţirea prematură–tratament: 
Agrişa indiană
Printre cele mai eficiente metode de combatere ale încărunţirii 
premature se numără produsele din planta Emblica officinalis 

– cunoscută în România și ca agrișa indiană sau amla. Pe lângă 
stoparea încărunţirii, agrișa indiană are și proprietatea de ajuta 
la creșterea mai rapidă a părului.

Fructele agrișei indiene pot fi lăsate într-un bol cu apă 
peste noapte, iar combinaţia obţinută are un efect tonic când 
este folosită pentru masarea capului; este recomandată folosi-
rea acestui lichid la spălarea părului, pe post de ultimă clătire. 
De asemenea, puteţi fierbe bucăţile unui fruct în ulei de cocos 
pentru a obţine un ulei negricios, foarte bun împotriva albi-
rii părului, ce ar trebui folosit înainte de spălarea părului, mai 
spune sursa citată. Agrișa indiană poate fi găsită sub mai 
multe forme la magazinele de produse naturiste, precum cea-
iuri, capsule sau direct fructe uscate.

Secţia de Radioterapie Oncologică a Spitalului Uni-
versitar din Torrejón, funcţională începând cu luna 
septembrie 2014, are scopul de a pune la dispoziţia 
oricărei persoane cea mai bună îngrijire medicală 
alături de cea mai bună ospitalitate şi în cel mai 
scurt timp posibil. Prin acest centru, considerat cel 
mai avansat din Europa, au trecut deja un total de 
463 de pacienţi şi s-au făcut 2.534 de consultaţii.

Secţia de Radioterapie Oncologică a Spitalului 
Universitar din Torrejón a fost deschisă cu scopul 
de a oferi o metodă eficientă în lupta împotriva can-
cerului. Radioterapia este un tratament oncologic 
curativ (doze mari de radiaţii ionizante) sau paliativ 
(radiaţii ionizante la doze mai mici pentru amelio-
rarea durerii). Este o procedură nedureroasă care 
se efectuează pentru a distruge celulele canceroase, 
evitând în acest fel reproducerea lor, toate aces-
tea cu o deteriorare minimă a ţesuturilor sănătoase.

„Spitalul Universitar din Torrejón este lider în 
tratamente şi îngrijiri împotriva cancerului. Nu ne 
oprim din a investiga şi a găsi soluţii pentru persoa-
nele care suferă de această boală, pentru ca ele să 
poată să se întoarcă la viaţa de zi cu zi după trata-
ment. Prin urmare, am adăugat la serviciile noastre, 
ca parte a tratamentului, tatuajul permanent în 3D 
al areolei mamare, pentru pacientele care au învins 
cancerul de sân, cu scopul ca pacienta să nu fie nevo-
ită să se întoarcă la consult, lucru care se întâmplă 
în cazul micropigmentării. Dorim să rămânem o 
referinţă în domeniul oncologic pentru îngrijirea 
excelentă şi integrală a pacienţilor”, a declarat Dr. 
Martínez Jover.

Peste 460 de persoane au fost tratate 
prin radioterapie la Spitalul din Torrejón

Foto: servingjoy.com
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Premierul Dacian Cioloş i-a trans-
mis omologului său moldovean, Pavel 
Filip, o scrisoare în care menţionează 
o serie de „acţiuni decisive” ale Chi-
şinăului pentru crearea condiţiilor 
necesare transferării primei tranşe 
de 60 milioane de euro din creditul 
rambursabil de 150 de milioane de 
euro, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Guver-
nului, scrisoarea, care detaliază 
conţinutul discuţiilor avute la Bucu-
reşti în data de 26 ianuarie 2016 în 
legătură cu acordul de împrumut 
dintre România şi Republica Mol-
dova, reliefează „aspecte cheie prin 
care autorităţile de la Chişinău vor 
reconfirma dorinţa de reformare a 
statului, permiţând accesarea împru-
mutului acordat de către România”.

În documentul dat publicităţii de 
Biroul de presă al Executivului, pre-
mierul Dacian Cioloş îl asigură pe 
omologul său, Pavel Filip, că Româ-
nia „este şi va continua să fie alături 
de Republica Moldova” şi arată că 
Bucureştiul înţelege „seriozitatea 
situaţiei economice şi implicaţiile 
asupra stabilităţii Republicii Mol-
dova şi bunăstării cetăţenilor săi”.

„În egală măsură, suntem convinşi 
că rezolvarea problemelor actuali-
tăţii nu poate să se producă fără un 
dialog constructiv între forţele poli-
tice şi o relansare solidă, sustenabilă 
şi credibilă a reformelor asumate 
de Republica Moldova în parcur-
sul său european. Aceste reforme 
reprezintă nu doar implementarea 
Acordului de Asociere cu Uniunea 
Europeană, ci sunt cel mai bun garant 
al stabilităţii şi prosperităţii pentru 

cetăţenii Republicii Moldova”, arată 
Cioloş. Şeful guvernului român rea-
minteşte că, aşa cum a precizat în 
cursul convorbirilor bilaterale, Româ-
nia este dispusă să ofere sprijinul 
necesar Republicii Moldova, „într-o 
manieră structurată şi graduală, în 
conexiune cu eforturile întreprinse la 
Chişinău pentru asumarea şi aplicarea 
reformelor democratice, economice 
şi instituţionale”.

„Doar astfel asistenţa României 
va putea atinge impactul dorit, în 
complementaritate cu asistenţa altor 
parteneri internaţionali şi financiari ai 
Republicii Moldova, în beneficiul cetă-
ţenilor Republicii Moldova”, afirmă 
Dacian Cioloş, în scrisoarea adresată 
lui Pavel Filip.

Şeful Executivului de la Bucureşti 
apreciază necesar ca, pentru crearea 
condiţiilor transferării primei tranşe 
de 60 milioane de euro din credi-
tul rambursabil de 150 de milioane 
de euro, autorităţile Republicii Mol-
dova să întreprindă, „în termenul cel 
mai scurt, înaintea transferului aces-
tei prime tranşe”, o serie de acţiuni 

„decisive”, care să asigure realizarea 
mai multor obiective.

Astfel, se menţionează „prioriti-
zarea clară a implementării Agendei 
de Asociere Uniunea Europeană-Re-
publica Moldova”.

O altă cerinţă exprimată în scrisoare 
se referă la „un proces transparent 
şi credibil care să ducă la numirea 
neîntârziată a Guvernatorului Băncii 
Naţionale, cu respectarea criteriilor 
de profesionalism şi integritate şi 
care să contribuie la recredibiliza-
rea BNM, ca instituţie independentă 

şi responsabilă, capabilă să asigure 
politici bancare prudente”. Pe acelaşi 
subiect, este notată şi atenţia deose-
bită care trebuie acordată procesului 
de audit al băncilor importante din 
Republica Moldova.

Cioloş apreciază, totodată, că invi-
tarea la Chişinău a unei misiuni a FMI 
a fost un pas important şi adaugă că 
acum este esenţială stabilirea unei 
foi de parcurs pentru ajungerea la un 
acord cu FMI cât mai repede posibil.

El subliniază şi necesitatea iniţierii 
în R.Moldova a unui pachet legisla-
tiv pentru îmbunătăţirea mediului de 
afaceri, în baza unui proces de con-
sultare transparentă a societăţii civile 
şi a reprezentanţilor mediului de afa-
ceri. De asemenea, premierul român 
include pe aceeaşi listă prezentarea 

unui plan de actualizare şi aplicare a 
Strategiei de Reformare a Sectoru-
lui Justiţiei şi a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie, inclusiv o evaluare a 
performanţei Procuraturii şi Cen-
trului Naţional Anticorupţie.

„Aducerea la zi a cadrului legal anti-
corupţie, în vederea consolidării şi 
integrării lui. Adoptarea şi implemen-
tarea pachetelor legislative privind 
reforma procuraturii, respectiv siste-
mul de integritate (reforma Comisiei 
Naţionale de Integritate, controlul 
averilor, noţiunea de conflicte de 
interese şi o instituţie puternică de 
implementare) ar ilustra voinţa poli-
tică de reformă aşteptată de cetăţenii 
Republicii Moldova şi de partene-
rii internaţionali”, afirmă premierul 
român.

Cioloş face apel şi la „consultarea 
şi conlucrarea strânsă cu reprezen-
tanţii societăţii civile din Republica 
Moldova, mai ales pe aspectele men-
ţionate mai sus”.

Şeful Executivului de la Bucureşti 
îi transmite, în final, premierului mol-
dovean că „până la acel moment, în 
spiritul abordării graduale discutate, 
la nivelul Guvernului României vor 
fi luate măsurile necesare pentru 
conturarea unui ajutor de urgenţă 
(umanitar) pentru Republica Moldova, 
respectiv pentru intensificarea coo-
perării sectoriale şi relansarea unor 
proiecte strategice”.

Marţi, 26 ianuarie, premierul 
Dacian Cioloş declarase că Executivul 
de la Bucureşti va transmite prima 
tranşă din ajutorul rambursabil des-
tinat Republicii Moldova doar după 
ce Chişinăul va lua măsuri concrete 
de reformă, ce se vor regăsi pe o listă 
trimisă de autorităţile române, mai 
spune sursa citată.

„Înainte de a livra prima tranşă a 
acestui acord, ne aşteptăm din par-
tea Guvernului Republicii Moldova să 
vină cu câteva măsuri concrete, care 
să demonstreze voinţa de reformă. Şi 
i-am spus (premierului moldovean — 
n.r.) că în următoarele zile, vom veni 
cu o listă de câteva măsuri pe care 
Guvernul ar putea să le ia înainte de 
a transmite de la Bucureşti această 
primă tranşă. Totodată, România 
doreşte să îşi coordoneze sprijinul 
financiar rambursabil şi cu Comisia 
Europeană şi cu FMI”, a spus Cioloş 
la Palatul Victoria, într-o conferinţă 
de presă comună cu omologul de la 
Chişinău, Pavel Filip.

Cioloș i-a transmis omologului de la Chișinău acțiunile 
„decisive” necesare acordării împrumutului către R. Moldova

Foto: expunere.com
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Candidații PNL la consiliile locale să fie 
desemnați pe criterii de valoare și pe muncă

Tiberiu Nițu și-a înaintat demisia din 
funcția de procuror general al României

Copreşedintele Partidului Naţional Liberal 
Vasile Blaga, aflat recent în vizită la Deva a 
cerut ca pentru alegerile locale să fie desem-
naţi candidaţi pe criterii de „valoare şi muncă”, 
informează AGERPRES.

„V-aţi ales foarte bine candidaţii. Sper să vă 
alegeţi foarte bine şi candidaţii pentru consili-
ile locale. Oamenii să fie desemnaţi pe valoare 
şi pe muncă şi nu cum vrea unul sau altul. Să 
fie răsplătiţi cei care astăzi sunt lângă noi, nu 
cei care vor veni pe urmă, pe diferite filiere 
şi spun că au muncit. Să vă bazaţi pe cei care 
astăzi muncesc”, a spus Blaga.

Copreşedintele liberal a subliniat că vor tre-
bui respectate hotărârile partidului, prin care 
30% dintre candidaţii care vor fi pe listele de 
consilieri să fie oameni care nu au făcut parte 

din structuri „înalte” ale partidului sau din 
administraţie, dar şi faptul că 30% din locuri 
sunt destinate femeilor.

Blaga a mai spus că liberalii trebuie să obţină 
scoruri foarte bune în judeţele în care au un 
număr mare de primari sau se află la conducerea 
consiliilor judeţene, astfel încât să compen-
seze, la nivel naţional, rezultatele din judeţele 
în care PNL stă mai slab. În context, el a nomi-
nalizat judeţele Arad, Timiş, Bihor, Hunedoara, 
dar şi oraşele Caransebeş şi Reşiţa.

Filiala judeţeană PNL Hunedoara şi-a pre-
zentat, la Deva, candidaţii la alegerile locale, 
în cele 69 de unităţi administrativ-teritoriale. 
Pentru 42 de primării candidaţii sunt actualii 
edili în funcţie. De exemplu, Petru Mărginean 
va candida la Deva pentru un nou mandat, 
la Hunedoara candidatul PNL este primarul 
Viorel Arion, iar la Haţeg, edilul Marcel Goia, 
mai spune sursa citată.

Tiberiu Niţu şi-a anunţat marţi, 2 feb. a.c., 
demisia din funcţia de procuror general al 
României. „Cu toate că Raportul MCV vali-
dează rezultatele activităţii mele în fruntea 
Ministerului Public, la fel şi datele din bilanţ 
care vor fi făcute publice în cursul lunii mar-
tie, în condiţiile în care numele meu şi funcţia 
pe care o reprezint sunt asociate în mod artifi-
cial cu o situaţie de natură să aibă consecinţe 
asupra imaginii instituţiei pe care o conduc, 
am decis — ca un gest de responsabilitate şi 
onoare — să îmi depun demisia din funcţia de 
procuror general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, precizează 
Niţu într-un comunicat transmis presei, infor-
mează AGERPRES.

El arată că săptămâna trecută a fost marcată 
de două evenimente importante din punct de 
vedere al activităţii Ministerului Public: publi-
carea Raportului MCV şi lansarea în spaţiul 
public de către unele instituţii media a unor 
afirmaţii referitoare la o presupusă încălcare 
a legii în calitatea sa de procuror general.

„Cu referire la cel de-al doilea eveniment, 
constând în lansarea în spaţiul public de către 

unele instituţii media a unor afirmaţii referi-
toare la o presupusă încălcare a legii de către 
mine, respectiv „folosirea coloanei oficiale fără 
drept”, doresc să precizez câteva lucruri şi să le 
reiterez pe cele deja exprimate în cursul luni-
lor octombrie — decembrie 2015:

Nu am solicitat şi nu am beneficiat de coloană 
oficială în sensul în care această noţiune este 
definită prin lege; mi s-a asigurat un dispozitiv 
de însoţire şi protecţie; stabilirea unui anu-
mit nivel de protecţie pentru diverse categorii 
de demnitari şi punerea în practică a măsu-
rilor de protecţie sunt atributul instituţiilor 
specializate ale statului şi nu al beneficiaru-
lui protecţiei; măsurile de protecţie asigurate 
procurorului general al României de către 
instituţiile specializate ale statului sunt pro-
porţionale cu riscurile potenţiale la care acesta 
este expus în exercitarea anumitor atribuţii de 
serviciu, astfel cum acestea sunt prevăzute de 
legislaţia în vigoare; în întreaga mea carieră 
de magistrat, precum şi în funcţia de procu-
ror general, am fost permanent preocupat de 
respectarea legii şi a normelor deontologice”, 
declară Tiberiu Niţu.

Niţu susţine că Raportul MCV consemnează 
rezultatele bune pe care le-a avut în funcţia 
de procuror general.

Astfel, spune el, Raportul tehnic arată că 
procurorul general a făcut din combaterea 
corupţiei o prioritate a activităţii sale, iar în 
anul 2015 Ministerul Public a instrumentat un 
număr mare de cazuri de mică corupţie, fiind 
trimişi în instanţă 903 inculpaţi, care acoperă 
un spectru larg de domenii, inclusiv educaţie, 
sănătate, poliţie, administraţia publică locală 
şi centrală.

Demisia procurorului general vine după ce 
numele său a fost implicat în scandalul legat 
de folosirea coloanei oficiale. În dosarul des-
chis de DNA pe numele lui Gabriel Oprea, fost 
viceprim-ministru pentru Securitate Naţio-
nală şi ministru al Afacerilor Interne, se arată 
că procurorul general ar fi beneficiat în mod 
nelegal de coloană oficială.

Potrivit unor surse judiciare, Tiberiu Niţu 
ar fi beneficiat de aproximativ 700 de depla-
sări însoţit de coloana oficială, din aprilie 2014 
până în octombrie — noiembrie 2015, con-
form sursei citate.

Foto: rfi.ro

Partidul Social Românesc (PSRO) califică 
drept „un teatru de prost gust” amenințarea 
PSD cu boicotarea alegerilor locale dacă ale-
gerea primarilor în două tururi va fi pusă în 
practică. „O cacialma pe care Liviu Dragnea 
o joacă pentru a-l ține pe premierul Cioloș în 
șah”, se adaugă într-un comunicat al PSRO, 
informează AGERPRES.

Președintele PSRO, Mircea Geoană, 
afirmă că PSD nu are nici cea mai mică 
intenție să nu participe la alegeri. „Încearcă 
să-l țină pe primul ministru prizonierul pro-
misiunii făcute în schimbul votului de la 
învestitură și a unei iluzorii susțineri în Par-
lament. Așa se întâmplă când te faci frate cu 
dracul ca să treci puntea — vine înapoi și îți 
cere taxă de trecere”, a spus Geoană, potrivit 
comunicatului.

PSRO susține alegerea în două tururi din 
motive de reprezentativitate sporită ofe-
rită viitorilor primari, subliniind că în acest 
fel se permite și o șansă mai bună pentru 
reînnoirea clasei politice, dându-se ocazia 
partidelor mici sau nou apărute să aibă o 
șansă corectă. Pe de altă parte, formațiunea 
condusă de Geoană spune că ar fi corect ca 
modificarea legii în vederea alegerii prima-
rilor din două tururi să se facă printr-o lege 
aprobată în Parlament.

Principial vorbind însă, apelarea la o OUG 
nu este o soluție democratică. Nu întot-
deauna scopul, chiar și unul nobil, scuză 
mijloacele. O lege aprobată în Parlament 
este calea corectă de urmat. În acest fel, și 
PNL va avea ocazia de a-și repara greșeala 
făcută în 2015, când a votat legea alegerii 
primarilor într-un singur tur alături de PSD, 
mai spune sursa citată.

Amenințarea PSD cu 
boicotarea alegerilor 
locale–un teatru 
de prost gust

Foto: bzv.ro
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19 noiembrie–Ziua 
bărbatului, iar 8 
martie–Ziua femeii

Peste cinci sute de forestieri, însoţiţi de 
o fanfară, au participat la un marş urmat 
de un miting de protest în faţa Palatului 
Administrativ din Suceava, solicitând solu-
ţionarea revendicărilor depuse la Guvern 
cu ocazia mitingului organizat în urmă 
cu o săptămână, informează MEDIAFAX.

Participanţii la miting au venit cu o 
fanfară şi au mărşăluit pe străzile muni-
cipiului Suceava după care au organizat 
un protest în faţa Palatului Administra-
tiv. Protestatarii au scandat lozinci prin 
care solicitau demiterea conducerii Rom-
silva, dar şi că-şi doresc să lucreze în 
ţară. Ei aveau pancarte cu mesaje ca: 

„Afară cu Holţu din ţară”, „Holzindustrie 
urmăreşte să falimenteze firmele din Româ-
nia”, „Carburantul se ieftineşte, coaja voastră 
se scumpeşte”, „Jos dictatura Romsilva”, dar şi 
caricaturi care acuză înţelegeri între RNP Rom-
silva, Ministerul Mediului şi firma austriacă 
Holzindustrie Schweighofer. Vicepreşedintele 
Asociaţiei Forestiere Bucovina, Ciprian Muscă, 
a declarat că protestul a fost organizat pen-
tru ca revendicările depuse la guvern în urma 
mitingului forestierilor de săptămâna trecută 
să fie soluţionate.

El a spus că Guvernul a anunţat că va face 
modificări în ceea ce priveşte Regulamentul 
de valorificare a masei lemnoase şi că forestie-
rii aşteaptă să vadă dacă acestea sunt în acord 
cu ceea ce s-a stabilit în urma negocierilor.

Muscă a cerut şi ca Direcţia Silvică Suceava 
să anuleze licitaţia de masă lemnoasă care este 
organizată în condiţiile actualelor reglementări 
şi să aştepte noile prevederi ale regulamentului. 
Ciprian Muscă a mai spus că nu este normal 
ca Direcţia Silvică Suceava să lanseze o nouă 
licitaţie în aceleaşi condiţii care au generat 
protestele.

O delegaţie a protestatarilor a depus la Pre-
fectura Suceava lista cu revendicările lor, iar o 
parte dintre participanţii la protest au piche-
tat sediul Direcţiei Silvice Suceava. Forestierii 
suceveni au anunţat că vor relua protestele din 9 
februarie, dacă revendicările lor nu sunt soluţi-
onate. Pe de altă parte, Direcţia Silvică Suceava 
consideră că protestele forestierilor suceveni 

sunt contraproductive şi nejustificate şi 
îşi exprimă surprinderea şi regretul faţă 
de iniţiativa conducerii Asociaţiei Foresti-
ere „Bucovina” de a organiza, la Suceava, 
manifestări de protest în legătură cu situ-
aţia generată de blocarea licitaţiilor de 
masă lemnoasă de către agenţii econo-
mici din sectorul forestier.

Direcţia Silvică Suceava arată într-un 
comunicat de presă că aplică şi respectă 
actele normative în vigoare în domeniu, 
respectiv Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier pro-
prietate publică, fără a avea competenţa 
de a interpreta sau modifica prevederile 
actelor normative menţionate. În comuni-

cat se precizează că preţurile medii de pornire 
la licitaţiile pentru masa lemnoasă organizate 
de D.S. Suceava sunt neschimbate faţă de cele 
practicate la licitaţiile precedente, din cursul 
anului 2015, adaugă sursa citată.

„În scopul de a găsi o cale legală şi opera-
tivă pentru depăşirea blocajului creat, ne-am 
exprimat disponibilitatea pentru desfăşurarea 
licitaţiilor şi în sistem deschis, cu strigare”, mai 
arată D.S. Suceava, care consideră că nemul-
ţumirea contestatarilor legată de faptul că şi 
coaja ar fi luată în calcul la stabilirea preţu-
lui la o valoare egală cu cea a masei lemnoase 
licitate nu este întemeiată deoarece acest sorti-
ment are o pondere redusă, de maxim 2 lei/m.c. 
în structura preţului de pornire.

Peste cinci sute de forestieri au organizat 
un miting de protest la Suceava

Foto: utilajedepadure.ro
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• Nunţi, botezuri, onomastice 
și alte evenimente

• 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)
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Plenul Camerei Deputaților a adoptat mier-
curi, 3 februarie a.c., cu 204 voturi „pentru”, 
16 „împotrivă” și 63 de abțineri, un proiect 
de lege pentru declararea zilei de 8 martie–
Ziua femeii și 19 noiembrie–Ziua bărbatului, 
informează AGERPRES.

Potrivit raportului Comisiei pentru ega-
litate de șanse, propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare declararea zilei 
de 8 martie — Ziua femeii și 19 noiembrie 
— Ziua bărbatului, având drept scop elimi-
narea discriminării dintre femei și bărbați 
și creșterea gradului de conștientizare pri-
vind concilierea vieții de familie cu viața 
profesională.

Sărbătorirea zilei femeii și a zilei bărbatu-
lui este un prilej pentru a îmbunătăți relațiile 
dintre sexe, de a evidenția realizările și con-
tribuțiile lor la comunitate, familie, căsătorie 
și prezentarea unor modele de urmat, se 
arată în raport, conform sursei citate.
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Expoziţia „Danubio”–fotografii de Francisco 
González San Agustín, la Círculo de Bellas Artes
Centrul cultural Círculo de 
Bellas Artes şi reprezentanţa 
Institutului Cultural Român 
la Madrid prezintă expoziţia 

„Danubio” de Francisco Gon-
zález San Agustín, în perioada 11 
februarie – 22 mai 2016, expo-
ziţie ce prezintă publicului un 
montaj de viziuni diverse ale 
fotografului asupra civilizaţiei 
danubiene, şi, în acelaşi timp, 
ilustrează firul narativ realizat 
de Claudio Magris în roma-
nul El Danubio, conform unui 
comunicat de presă al Insti-
tutului Cultural Român de la 
Madrid.

Fotografiile, însoţite de 
textele lui Claudio Magris, 
marchează drumul fluviului 
Dunărea din Germania până 
la Marea Neagră, trecând prin 
Austria, Slovacia, Ungaria, Cro-
aţia, Serbia şi România. Prin 
lucrările sale, artistul încercă 
să capteze frumuseţea oraşelor, 
dar şi urmele istorice şi cultu-
rale ale civilizaţiei danubiene, 
oscilând între prezent şi trecut.

Francisco González San 
Agustín a debutat în fotografie 

la începutul anilor '80 în cadrul 
unui proiect realizat de Real 
Sociedad Fotográfica de Madrid, 
la care a participat cu lucrări 
alb negru având în prim plan 
portretul şi reportajul.

A realizat fotografii în ţări 
precum Franţa, Germania, Ita-
lia, Portugalia şi în mod special 
în Maroc unde, de la sfârşitul 
anilor '90, a investigat relaţia 
dintre spaţiul geografic şi valo-
rile fundamentale ale societăţii 
şi, ulterior, tensiunile generate 
de mişcările migratorii.

În 2010, lucrările sale au fost 
selecţionate la Photo Speaks 
(Festivalul de film şi fotogra-
fie din Asia). De asemenea, a 
avut expoziţii individuale de 
fotografie, între 2011 şi 2013, 
la Casa Arabă din Madrid, în 
2012 a expus la Madrid Foto, 
în cadrul galeriei Espacio Foto 
şi a participat la Bienala Inter-
naţională din Cordoba în 2013.

Ultima sa expoziţie, „Marru-
ecos Esencial”, a avut loc în 
octombrie 2015 la Muzeul 
Municipal din Malaga şi a 

fost însoţită de lucrarea video 
Tangernación a artistului José 
Ramón da Cruz.

A publicat numeroase arti-
cole în cotidianul El País, în 
revistele Kantara şi Atalaya şi 
a publicat volumele Marruecos 
Esencial, Power in Paris, Desa-
liento en Lisboa (cu texte de 
Fernando Pessoa), Danubio 
(texte de Claudio Magris), Terra 
Deos (despre Sicilia), Yalaah e 
Hititas. A fost selecţionat pentru 
Leica Forum Book 2012 şi 2014, 
mai informează sursa citată.

Selecţia naţională a Eurovision va avea loc, 
pe 4 şi 6 martie, la Sala Polivalentă din Baia 
Mare, fiind transmisă în direct de Televiziu-
nea Română, informează MEDIAFAX.

Selecţia naţională a Eurovision 2016 este 
organizată de Televiziunea Română împreună 
cu Administraţia Publică Locală a Municipiu-
lui Baia Mare.

Spectacolele în urma cărora va fi stabilită 
piesa care va reprezenta România la Eurovi-
sion 2016 se vor desfăşura la Sala Polivalentă 
din Baia Mare. Cele două evenimente–semi-
finala din 4 martie şi finala din 6 martie–vor 
fi transmise în direct de TVR.

Înscris în lupta pentru titlul de Capitală 
europeană a culturii 2021, Baia Mare va găzdui 
spectacolele Selecţiei Naţionale în Sala Poliva-
lentă „Lascăr Pană”, aceasta având o capacitate 
de aproximativ 2.500 de locuri.

„Organizarea Selecţiei Naţionale în afara 
studiourilor de la Bucureşti a devenit deja o 
tradiţie pentru TVR, ultimele show-uri fiind 
organizate la Braşov, în 2014, respectiv Craiova, 
în 2015. Anul acesta, a venit rândul băimă-
renilor să urmărească, din tribune, evoluţia 
artiştilor înscrişi în concurs”, a declarat Iuli-
ana Marciuc. „Oferta deosebită a gazdelor 
din Baia Mare, a domnului primar Cătălin 
Cherecheş şi a Consiliului Local Baia Mare, a 
făcut ca distanţa de Bucureşti să fie compen-
sată pe deplin, astfel încât suntem convinşi 
că cele două spectacole organizate aici vor fi, 
cu adevărat, impresionante. Mulţumim şi pe 
această cale partenerilor cu ajutorul cărora 

putem continua proiectul Eurovision”, a adă-
ugat Iuliana Marciuc.

Potrivit TVR, în ciuda situaţiei financiare 
extrem de grave, Televiziunea Română „face 
eforturi deosebite pentru a participa la cel mai 
important concurs muzical European”.

Câştigătorul selecţiei naţionale va urca pe 
scena de la Stockholm pe 12 mai, în a doua 
semifinală a concursului, iar finala va avea 
loc pe 14 mai.

Compozitorii care doresc să înscrie piese 
pentru selecţia naţională a Eurovision 2016 
o pot face până pe 7 februarie. Pe 8, 9 şi 10 
februarie, vor avea loc preselecţiile (piesele vor 

fi audiate de juriu), iar pe 11 februarie vor fi 
anunţate celor 12 piese care vor intra în concurs.

Pentru prima dată în istoria participării 
României la Eurovision, câştigătorul selecţiei 
naţionale va fi desemnat exclusiv de public, 
prin televot. Anul acesta, modul în care va fi 
ales reprezentantul României la Eurovision 
este unul diferit faţă de ediţiile precedente.

În semifinală vor intra 12 piese, dintre care 
şase vor accede în finală: patru vor fi alese 
de un juriu de specialitate, iar două de către 
public, prin televot.

În finala selecţiei naţionale, publicul este 
singurul care va alege reprezentantul României 

pe scena de la Stockhom, dintre cele şase piese 
rămase în concurs, prin televot.

Iuliana Marciuc este producătorul selecţiei 
naţionale a Eurovision 2016, pentru al doilea an 
consecutiv, iar anul acesta va conduce delega-
ţia României la Stockholm. Regia show-urilor 
va fi realizată de Dan Manoliu.

Eurovision este o competiţie muzicală inter-
naţională, organizată de European Broadcasting 
Union (EBU), cea mai mare asociaţie a tele-
viziunilor publice din Europa. Prima ediţie a 
avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat 
fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a 
devenit unul dintre cele mai longevive şi mai 
urmărite programe de televiziune din lume. 
Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, 
pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio 
Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este 
organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă 
la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la 
acest concurs au fost: de două ori locul al trei-
lea (Luminiţa Anghel & Sistem–Kiev, 2005; 
Paula Seling şi Ovi–Oslo, 2010) şi o dată locul 
al patrulea (Mihai Trăistariu–Atena, 2006). 
Melodia românească cu cel mai mare punctaj 
obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) 
este Tornero, compusă de Eduard Cîrcotă şi 
interpretată de Mihai Trăistariu.

Trupa Voltaj a reprezentat România la Euro-
vision 2015 cu piesa „De la capăt”, ocupând 
locul al 15-lea în finala care a avut loc la Viena, 
Austria, mai spune sursa citată.

Selecţia naţională a Eurovision va avea loc, pe 4 
și 6 martie, la Baia Mare, fiind transmisă de TVR

Foto: esccronicas.wordpress.com

Foto: icr.ro

Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a anunţat că partidul său va 
semna protocolul de colaborare pentru alegerile locale și 
parlamentare, având în vedere că președintele PSD, Liviu Drag-
nea, a făcut o promisiune în acest sens, informează MEDIAFAX.

„Vom semna protocolul de colaborare pentru alegerile 
locale și parlamentare. Avem promisiunea domnului Dragnea 
că semnăm acest protocol și noi întotdeauna ne-am ţinut de 
cuvânt”, a declarat Oprea în Parlament.

Gabriel Oprea a declarat că formaţiunea pe care o conduce 
va candida independent de PSD la alegerile locale, afirmând că 
acolo unde echipele UNPR-PSD sunt „mai bine închegate” ele 
pot merge împreună, în vreme ce la parlamentare cele două 
partide vor avea liste comune.

Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat că în timp ce 
la alegerile locale se vor face alianţe la nivelul organizaţiilor 
locale sau judeţene, pentru scrutinul parlamentar PSD va avea 
discuţii cu UNPR pentru a decide termenii viitoarei colaborări.

„În ceea ce privește politica de alianţe a Partidului Social 
Democrat, am decis că vom propune UNPR-ului un proiect de 
acord de colaborare care să dea posibilitatea tuturor organi-
zaţiilor PSD și respectiv UNPR ca acolo unde consideră că este 
eficient pentru procesul electoral și se măresc șansele de câș-
tig în alegeri pot încheia alianţe electorale în condiţiile pe care 
le consideră cele mai bune din punctul de vedere al șanselor 
de câștig. De asemenea, o să propunem un astfel de acord și 
colegilor din ALDE, care să cuprindă aceleași condiţii” a decla-
rat președintele PSD Liviu Dragnea, după ședinţa Comitetului 
Executiv care s-a desfășurat la Sinaia, mai spune sursa citată.

Vom semna protocolul de 
colaborare pentru alegerile 
locale și parlamentare
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ACTUALITATE

Moțiune pentru rezoluție privind cazul Bodnariu, 
la APCE, inițiată de parlamentari români

O moţiune pentru rezoluţie 
având ca subiect „Asigurarea 
unui echilibru între interesul 
superior al copilului şi nece-
sitatea de a menţine familiile 
unite”, în care se menţionează 
şi cazul familiei Bodnariu, ini-
ţiată de membri ai Delegaţiei 
Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei (APCE), 
a fost depusă cu ocazia pri-
mei părţi a Sesiunii ordinare 
a APCE (Strasbourg, 25-29 
ianuarie 2016).

Potrivit unui comunicat al 
Senatului, iniţiatorii demer-
sului sunt senatorii Ben-Oni 
Ardelean, Titus Corlăţean, Vio-
rel Badea şi deputaţii Florin 
Iordache, Attila Korodi, Daniel 
Fenechiu şi Florin Pâslaru, 
informează AGERPRES.

Moţiunea a fost susţinută 
de 28 de membri ai Adunării, 
provenind din 14 state, dintre 
care toţi membrii Delegaţiei 
Republicii Moldova prezenţi 
la sesiune. Conform comuni-
catului Senatului, moţiunea 
pentru rezoluţie face trimi-
tere la Rezoluţia 2049 (2015) a 
APCE privind serviciile sociale 

în Europa: legislaţie şi practică 
referitoare la separarea copiilor 
de familiile lor în statele mem-
bre ale Consiliului Europei, şi 
la dispoziţiile pertinente refe-
ritoare la relaţiile dintre copii 
şi părinţi ale Convenţiei ONU 
privind drepturile copilului.

„Moţiunea pentru rezolu-
ţie subliniază că interpretarea 
abuzivă şi disproporţionată a 
principiului interesului superior 
al copilului poate avea ca efect 
separarea nejustificată a copi-
ilor de părinţi, menţionând în 
acest sens cazul familiei Marius 
şi Ruth Bodnariu, ai căror copii 

au fost preluaţi de Serviciul 
norvegian local de protecţia 
copilului (Barnevernet)”, se 
arată în comunicat.

Totodată, adaugă sursa 
citată, semnatarii moţiunii 
atrag atenţia asupra faptului 
că acest organ administrativ 
(Barnevernet), în baza unor 
acuzaţii de violenţă nedove-
dite şi a cărui activitate nu face 
obiectul unui control demo-
cratic, a luat decizia, prin 
emiterea unei ordonanţe de 
plasament temporar, de a pre-
lua cu forţa cei cinci copii ai 
familiei, dintre care un bebeluş 

de trei luni alăptat la sân. Potri-
vit membrilor APCE care au 
depus moţiunea, separarea 
copiilor de familie reprezintă 
o măsură de ultimă instanţă 
şi nu poate fi acceptată având 
în vedere că nu au fost luate 
măsuri intermediare, precum: 
ancheta socială, consilierea psi-
hologică sau medierea. Având în 
vedere că doar în anul 2013, din 
aproximativ 53.000 de cazuri 
care au intrat în vizorul ser-
viciilor locale norvegiene de 
protecţie a copilului în circa 
9.000 de situaţii s-a luat măsura 
separării părinţilor de copii, 
fapt care indică o problemă 
de sistem a serviciilor soci-
ale norvegiene cu atribuţii în 
materia protecţiei copilului, 
semnatarii moţiunii solicită 
examinarea urgentă de către 
Adunare a acestei deficienţe, 
mai spune sursa citată.

Moţiunea pentru rezoluţie 
va fi transmisă Biroului APCE, 
care va hotărî asupra acţiunilor 
pe care le consideră necesare, 
inclusiv de a sesiza comisiile 
relevante ale Adunării, în vede-
rea elaborării unui raport pe 
acest subiect.

Foto: efus.eu

Foto: 4tuning.ro

Peste 400 de mii de amenzi în 
decembrie 2015–ianuarie 2016

Poliţiștii au dat peste 400.000 de amenzi în valoare de peste 
100 de milioane de lei și au întocmit 23.300 dosare penale, 
în perioada decembrie 2015–ianuarie 2016, a anunţat MAI. 
În același interval, poliţiștii au intervenit în peste 113.000 de 
evenimente în domeniul ordinii publice, în cadrul acţiunii naţi-
onale „Sărbători de iarnă în siguranţă”, informează MEDIAFAX. 
În ceea ce privește situaţiile de urgenţă, au avut loc peste 
79.000 de intervenţii la incendii, descarcerări, intervenţii medi-
cale de urgenţă, fiind salvate 1.128 de persoane.

În cadrul obiectivului de combatere a criminalităţii 
organizate, transfrontaliere, a terorismului și fenomenului radi-
calizării și migraţiei ilegale a fost elaborat un Plan de măsuri 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor din cele 6 centre ale Inspecto-
ratului General pentru Imigrări și chestorul principal de poliţie 
Viorel Vasile a fost împuternicit pentru șase luni la conducerea 
inspectoratului.

La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră 
sunt pregătite două centre integrate, pentru a fi utilizate în 
cazul unui aflux de refugiaţi, mai precizeaza sursa citată.
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Ministrul Agriculturii, Achim 
Irimescu, consideră că poate fi 
identificată o soluţie în cazul 
reciclării ambalajelor puse pe 
piaţă de industria alimentară 
românească, primul pas fiind 
prorogarea termenului de plată, 
cu o lună sau două, termen 
care a intrat în vigoare pe 25 
ianuarie 2016.

„Eu cred că se poate iden-
tifica o soluţie, dar cred că 
trebuie ascultaţi şi producă-
torii din industria alimentară 
pentru că ei au cifre, au argu-
mente. În opinia dânşilor este 
nevoie de continuarea dialogu-
lui, altfel se ajunge la un blocaj 
în care au de ales: fie dau fali-
ment, fie introduc costurile în 
preţ. Legea este în aplicare şi 
ei trebuie să plătească 2 lei/
kg de ambalaje. Deocamdată 
s-a discutat de o prorogare 
de o lună sau două, până se 
găseşte soluţia cea mai bună. 
Nu pot să mă pronunţ dacă 
se va întâmpla, decizia este la 
Ministerul Mediului, dar cred că 
trebuie să se găsească o soluţie”, 
a spus Irimescu, informează 
AGERPRES.

Acesta a precizat că pro-
ducătorilor li se reproşează 
că au acceptat un preţ modic 
de 65 de bani pe kg de ambalaj 

în contractele încheiate cu 
OTR-urile, deşi ştiau că nu 
se reciclează.

„Premierul a spus că trebuie 
să discutăm această problemă. 
Eu am discutat şi la Ministerul 
Mediului şi am avut discuţii şi 
cu cei de la Ministerul Eco-
nomiei şi al Finanţelor, dar 
producătorii susţin că nu au 
reuşit să ajungă la o înţelegere. 
Eu cred că se poate găsi o soluţie, 
dacă se găseşte puţină înţele-
gere, dacă ne uităm concret la 
problemă. Există riscul să plă-
tească aceste sume, dar în final 
să nu se recicleze, nu am nicio 
garanţie, dacă eu ca instituţie 
a statului nu mă asigur că se 

reciclează. Unde este de fapt 
problema? Nu a plătit producă-
torul cât trebuie. Producătorilor 
noştri, concret, li se reproşează 
că ei au acceptat, în principiu, 
un preţ modic de 65 de bani 
pe kilogram deşi ştiau că nu 
se reciclează, dar trebuia, să 
vină să spună tu nu ai plătit 
cât trebuie, nu se reciclează şi 
vom ajunge să fim introduşi în 
infringement de Comisia Euro-
peană”, a explicat şeful MADR.

Patronatele şi sindicatele 
din industria alimentară soli-
cită suspendarea obligaţiei de 
plată a contribuţiei privind reci-
clarea ambalajelor până la 
crearea unui cadru legislativ 

„transparent, echitabil şi con-
trolabil” pentru toţi actorii din 
lanţul de reciclare.

Reprezentanţii industriei 
de conserve din România şi 
cei din piaţa laptelui afirmă 
că plata taxei de reciclare de 
2 lei/kilogramul de ambalaj 
va aduce falimentul multor 
fabrici de profil şi disponibi-
lizarea a peste jumătate dintre 
angajaţi din aceste sectoare, 
toate aceste costuri urmând 
să fie plătite din buzunarele 
consumatorilor.

Aceştia afirmă că preţul 
produselor alimentare după 
introducerea acestor costuri cu 
reciclarea ambalajelor se vor 
vedea în preţul produselor ali-
mentare în procente de peste 
30%, mai spune sursa citată.

Ministerul Mediului pre-
ciza, într-un comunicat în 21 
ianuarie, că intenţia autorită-
ţilor din domeniu nu este de a 
aplica penalităţi pentru fiecare 
kilogram de deşeu nereciclat, 
ci de a impulsiona un sistem 
funcţional de management al 
deşeurilor de ambalaje care să 
nu plaseze România în neferi-
cita situaţie a unui infringement 
pe această temă, caz în care 
penalităţile europene ajung şi 
la 200.000 euro pe zi.

Poate fi identificată o soluție în cazul 
reciclării ambalajelor, dacă există înțelegere Finanţarea universităţilor trebuie 

să se facă și după „anumiţi 
indicatori calitativi de performanţă”

Restanțele la creditele în lei, 
în scădere la sfârșit de 2015

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţești din România 
(ANOSR) a cerut Ministerului Educaţiei adoptarea unei meto-
dologii de finanţare a universităţilor pentru acest an, care să 
prevadă alocarea de fonduri pentru acest tip de instituţii și în 
funcţie de „anumiţi indicatori calitativi de performanţă”, infor-
mează MEDIAFAX.

ANOSR vrea ca universităţile să fie finanţate ţinându-se 
cont de criterii ca: „numărul de cadre didactice, tineret (de 
până în 35 de ani), activităţile de cercetare ale studenţilor, 
numărul de studenţi străini, numărul de studenţi și de cadre 
didactice care au participat în programe de mobilităţi, numă-
rul de parteneriate internaţionale, contribuţia universităţii la 
fondul de burse, numărul de locuri de cazare, capacitatea de 
a integra și susţine studenţi proveniţi din medii defavorizate, 
transparenţa de care dă dovadă universitatea prin calitatea și 
conţinutul informaţiilor furnizate prin intermediul propriilor 
site-uri”. „Bugetul educaţiei este prea mic și insuficient pentru 
nevoile existente în sistem, așa că trebuie să ne asigurăm că 
măcar banii care există sunt distribuiţi și utilizaţi cu folos, acolo 
unde este nevoie de ei”, consideră asociaţia studenţilor, mai 
spune sursa citată.

În acest context, Ministerul Educaţiei ar trebui „să dea 
dovadă de responsabilitate și să își asume o reformă reală a 
modului de finanţare a universităţilor, implementând o meto-
dologie care să conţină indicatori clari, transparenţi și care să 
măsoare performanţa universităţilor”, aceasta fiind „în favoa-
rea dezvoltării și progresului sistemului educaţional românesc 
și, bineînţeles, în avantajul direct al studenţilor, universităţile 
fiind stimulate să se preocupe mai mult de calitatea serviciilor 
pe care le oferă acestora”, consideră Vlad Cherecheș, preșe-
dintele Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţești din 
România (ANOSR).

Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populației și 
firmelor, înregistrată în luna decembrie, se cifrează la 8,98 
miliarde de lei, în scădere cu 5,8% față de suma raportată în 
noiembrie, în timp ce restanțele la creditele în valută se ridi-
cau la 11,98 miliarde de lei (echivalent), în scădere cu 6,2%, 
conform unui raport al Băncii Naționale a României (BNR), dat 
recent publicității, informează AGERPRES.

Restanțele populației și firmelor la bănci sunt în scădere și 
comparativ cu decembrie 2014, atât la lei, cu 11,26%, de la 10,12 
miliarde de lei, cât și la valută, cu 18,5%, de la 14,7 miliarde de 
lei (echivalent). Totalul creditelor în lei atingea, în decembrie, 
110,37 miliarde de lei (cu 0,75% sub valoarea din luna prece-
dentă), din care 54,6 miliarde de lei erau sume contractate de 
agenții economici și 52,6 miliarde de lei împrumuturi făcute 
de populație. Creditele în valută totalizau 109,8 miliarde echi-
valent lei în decembrie (cu 0,25% mai puțin față de noiembrie), 
din care 52,8 miliarde de lei împrumuturi contractate de agen-
ții economici și 55,5 miliarde de lei luate de populație.

Bucureștenii aveau, la finele lunii decembrie, credite în lei 
restante în sumă de 2,08 miliarde de lei și în valută de 5,2 mili-
arde de lei (echivalent). Totalul creditelor în lei contractate în 
Capitală ajungea la 37,47 miliarde de lei, iar al celor în valută la 
50,36 miliarde de lei, conform sursei citate.

Atragerea companiilor din 
mediul privat şi transparenţa 
reprezintă provocări pentru 
piaţa de capital din România, 
astfel încât să se facă trecerea 
de la statutul de piaţă de fron-
tieră la cel de piaţă emergentă, 
a declarat în cadrul evenimen-
tului de inaugurare a Anului 
Bursier 2016, Anca Dragu, 
ministrul Finanţelor Publice, 
informează AGERPRES.

„Este o zi foarte importantă 
pentru Bursa de Valori Bucu-
reşti şi pentru România. Dacă 
ne uităm în spate, vedem că 
sunt peste 20 de ani de acti-
vitate, ani în care s-a dovedit 
că economia românească are 
nevoie de o piaţă de capital 
solidă. Au fost listate compa-
nii, precum Petrom, Electrica, 
Romgaz, Transelectrica, Tran-
sgaz, Fondul Proprietatea, cele 
5 SIF-uri. Pentru companiile 
de stat nu a însemnat doar un 
acces la finanţare, ci şi o creş-
tere a gradului de transparenţă. 
Provocarea principală pentru 
piaţa de capital va fi atragerea 
companiilor din mediul privat. 

Este nevoie de o transparenţă 
pe piaţa de capital pentru tre-
cerea de la statutul de piaţă de 
frontieră la piaţă emergentă”, a 
afirmat Dragu. Potrivit minis-
trului Finanţelor, prognozele 
arată că, în următorii doi ani, 
Bursa de Valori Bucureşti ar 
putea înregistra o creştere 

substanţială, iar valoarea tranz-
acţionată va putea depăşi 16 
miliarde de lei. „Am urmărit 
evoluţia pieţei de capital şi 
am constatat o creştere con-
tinuă, de exemplu, de peste 
12 procente a valorii Bursei 
şi o valoare tranzacţionată ce 
depăşeşte 12 miliarde de lei. 

Există o legătură între o piaţă 
de capital puternică şi creşterea 
economică. Investitorii au de 
câştigat de pe urma acestei pieţe. 
Din prognozele noastre obser-
văm că pentru următorii doi 
ani Bursa de Valori Bucureşti 
ar putea înregistra o creştere 
până la 176 miliarde (lei, n.r.), 
iar valoarea tranzacţionată ar 
putea să depăşească 16 mili-
arde”, a menţionat Anca Dragu.

Bursa de Valori Bucureşti /
BVB/ a organizat recent eveni-
mentul de inaugurare a Anului 
Bursier 2016, în cadrul căruia 
au fost acordate o serie de dis-
tincţii celor care au contribuit 
la dezvoltarea pieţei de capi-
tal din România, în 2015, mai 
spune sursa citată.

În cadrul evenimentului, 
care a beneficiat de prezenţa 
a peste 350 de persoane, au fost 
invitaţi să susţină discursuri: 
Lucian Anghel — preşedintele 
BVB, Anca Dragu — minis-
trul Finanţelor Publice şi 
Marius Bostan — ministrul 
Comunicaţiilor şi al Societă-
ţii Informaţionale.

Provocarea principală pentru piața de capital 
va fi atragerea companiilor din mediul privat

Foto: radiocluj.ro

Foto: adevarulfinanciar.ro

Foto: wall-street.ro
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Ungaria nu construieşte 
momentan un gard la graniţa sa 
cu România, dar această deci-
zie ar putea fi reconsiderată 
în viitor, în funcţie de felul 
în care evoluează situaţia în 
ceea ce priveşte criza refugi-
aţilor, a declarat la Bucureşti 
ministrul maghiar de Externe, 
Péter Szijjártó, informează 
MEDIAFAX.

„Nu se construieşte gard 
la graniţa dintre Ungaria şi 
România. Se poate să se con-
struiască, sperăm că nu va 
fi nicio situaţie în care să se 
pună în discuţie acest subiect. 
Dorim atât României, cât şi 
nouă înşine ca aceste două ţări 
să nu fie supuse în viitor unei 
presiuni a migranţilor care fac 
necesare măsuri ulterioare”, a 
declarat Péter Szijjártó într-o 
conferinţă de presă comună, în 
urma întrevederii cu omologul 
său român, Lazăr Comănescu.

Ministrul ungar a mai spus 
că ţara sa nu construieşte niciun 
kilometru de gard în plus faţă 

de ce este necesar şi şi-a expri-
mat speranţa ca România să fie 
capabilă să-şi apere propriile 
graniţe în cazul în care se va 
confrunta cu un aflux de refu-
giaţi la fel ca cel din Ungaria.

De asemenea, Szijjártó a 
spus că Ungaria „nu a făcut 
din bună dispoziţie acel gard”, 
iar decizia a venit în urma res-
ponsabilităţilor care revin ţării 
sale ca ţară de graniţă a spa-
ţiului Schengen. „La Consiliul 

European am întrebat dacă tre-
buie să ne îndeplinim aceste 
obligaţii (de stat Schengen de 
frontieră –n.r.), iar instituţi-
ile europene au spus <<sigur 
că da>>”, a mai spus minis-
trul maghiar. Acesta a adăugat 
că Ungaria trebuie să asigure 
trecerea la frontiere doar la 
punctele de trecere şi doar în 
orele de funcţionare şi că ţara 
sa nu a adus niciun prejudi-
ciu „oamenilor cinstiţi” care vor 

să intre pe teritoriul Ungariei. 
La rândul său, ministrul Lazăr 
Comănescu a spus că atât la 
nivel bilateral, cât şi la nivel 
european este necesară o secu-
rizare a frontierelor externe ale 
Uniunii Europene pentru a fi 
evitate astfel de măsuri.

„Esenţialul este ca noi să 
lucrăm împreună, evident şi 
bilateral, dar şi la nivelul Uniu-
nii Europene să consolidăm şi 
să securizăm frontierele externe 
ale UE astfel încât să se evite 
întreprinderea unor măsuri care 
să afecteze o bună funcţionare, 
inclusiv a spaţiului Schengen”, 
a declarat Comănescu.

„Cred că trebuie să conti-
nuăm să ne concentrăm pe 
forţele spre a găsi acele solu-
ţii care să prezerve şi care să 
asigure consolidarea în conti-
nuare a procesului de integrare 
europeană, inclusiv acest prin-
cipiu fundamental, care este 
libera circulaţie”, a mai spus 
ministrul român, conform sur-
sei citate.

Franța și Iranul au 
început „o nouă relație” 
și au încheiat numeroase 
contracte comerciale

Alianța Nord-Atlantică are în vedere o reuniune a 
Consiliului NATO-Rusia pentru prima oară după 2014
Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a confirmat că 
Alianţa are în vedere organiza-
rea unei reuniuni a Consiliului 
NATO-Rusia, instanţă de dia-
log care nu a mai fost activată 
din iunie 2014 în urma cri-
zei din Ucraina, informează 
AGERPRES.

„Examinăm posibilitatea de 
a organiza o reuniune a Consi-
liului NATO-Rusia”, a declarat 
Stoltenberg, într-o conferinţă 
de presă la sediul din Bruxelles 
al Alianţei. El a confirmat ast-
fel o informaţie potrivit căreia 
ambasadorii celor 28 de state 
membre mizează pe desfăşu-
rarea unei asemenea reuniuni 
la sfârşitul lui februarie sau 
începutul lunii martie.

„Nu a fost luată o decizie 
finală, însă vom discuta şi cu 
delegaţia rusă la NATO şi vom 
hotărî apoi data la care vom 
organiza această reuniune”, a 
menţionat Stoltenberg.

El a ţinut să precizeze că Ali-
anţa „nu a suspendat niciodată” 
Consiliul NATO-Rusia şi nici 
nu a închis canalele de dialog 
politic, chiar dacă a încetat orice 
cooperare concretă cu Mos-
cova după ce aceasta a anexat 
Crimeea în martie 2014. Potri-
vit lui Stoltenberg, acest gen 
de dialog are ca scop evitarea 

unor neînţelegeri sau incidente, 
pe fondul intensificării activi-
tăţii militare a Rusiei atât în 
flancul estic al Alianţei, dea-
supra statelor baltice, cât şi 
în flancul sudic, în Siria. El a 
amintit, în context, incidentul 
din noiembrie 2015, când avia-
ţia militară turcă a doborât un 
avion de luptă rusesc care ar fi 
încălcat spaţiul aerian al ţării. 
Ministrul german de externe 

Frank-Walter Steinmeier face 
presiuni de mai bine de un an 
pentru reluarea dialogului cu 
Moscova în cadrul Consiliului 
NATO-Rusia, lovindu-se până 
acum de opoziţia unei majo-
rităţi de state membre.

În decembrie, pe fondul unei 
apropieri de Moscova în vede-
rea unei soluţii la criza siriană, 
şeful diplomaţiei americane 
John Kerry s-a raliat ideii, la 

care au aderat apoi toate ţările 
occidentale, înlăturând opoziţia 
ţărilor est-europene din NATO, 
adepte ale unei linii dure faţă 
de Rusia în criza din Ucraina.

„Ştim că ne aşteaptă ani, 
decenii chiar, de tensiuni cu 
Rusia”, a explicat un diplomat, 
subliniind că „trebuie găsit un 
modus vivendi pentru ca lucru-
rile să nu degenereze”, mai 
spune sursa citată.

Președinții francez și iranian, François Hollande și Hassan 
Rohani, au vorbit despre un nou început în relațiile dintre Paris 
și Teheran, după ce, cu ocazia vizitei liderului iranian în Franța, 
companii din cele două țări au încheiat contracte-cadru în 
valoare de zeci de miliarde de euro, informează AGERPRES.

„Un nou capitol începe astăzi în relațiile noastre”, a spus 
președintele Hollande la conferința de presă comună cu omo-
logul său iranian. Acesta din urmă a apreciat că „o relație nouă” 
a început între cele două țări, subliniind că ridicarea sancțiuni-
lor internaționale a dat „un nou elan” acestor relații bilaterale.

„Să nu pierdem vremea și să mergem către Iran”, a sintetizat 
la rândul său rezultatul acestei vizite președintele patronatului 
francez, Pierre Gattaz.

Cea mai importantă înțelegere a fost încheiată de compa-
nia Airbus, care va livra Iranului 118 avioane în valoare totală (la 
prețul de listă) de circa 25 de miliarde de dolari. Deocamdată a 
fost semnat doar un protocol, contractul efectiv urmând să fie 
semnat la o dată ulterioară.

La rândul ei, societatea petrolieră Total va achiziționa din 
Iran între 150.000 și 200.000 de barili de petrol pe zi.

Și producătorul auto PSA-Peugeot-Citroën și-a oficializat 
cu această ocazie revenirea în Iran, unde va crea o societate 
mixtă cu societatea Iran Khodro Industrial Group și va investi 
în următorii cinci ani circa 400 de milioane de euro.

Companiile din domeniul construcțiilor Bouygues și Vinci, 
împreună cu societatea ADP, care gestionează aeroporturile 
din Paris, au semnat acorduri-cadru pentru dezvoltarea a trei 
aeroporturi în Iran.

Și societatea națională a căilor ferate franceze (SNCF) a 
încheiat cu căile ferate iraniene un protocol de cooperare, 
acordul având în vedere inclusiv crearea în Iran a infrastructu-
rii pentru trenurile de mare viteză, mai spune sursa citată.

Foto: fresh24.ro

Este în interesul României 
să adere la zona euro, 
atunci când va fi pregătită
Este în interesul României să adere la zona euro, atunci când 
va fi pregătită, iar acest lucru depinde în mare parte de pro-
gresele pe care le va face, a declarat într-un interviu, fostul 
președinte al Comisiei Europene José Manuel Barroso, care 
a adăugat că Europa ar fi fost într-o situație mult mai dificilă, 
dacă nu ar fi existat moneda unică, informează AGERPRES.

„Nu sunt la curent cu starea exactă a pregătirilor (României 
privind adoptarea monedei euro — n.r.). Cred că acest obiec-
tiv trebuie păstrat, însă nu pot comenta în privința anului”, a 
afirmat Barroso, în contextul prezenței sale la Universitatea de 
Vest din Timișoara, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Hono-
ris Causa.

„Cred că este în interesul României să adere la zona euro, 
atunci când va fi pregătită. Când se va întâmpla acest lucru 
depinde în mare parte de progresele României”, a spus fostul 
președinte al Comisiei Europene.

„Este foarte important ce aduce adoptarea monedei euro 
în privința investițiilor. Am văzut acest lucru, de exemplu, în 
Slovacia. A fost fost bine ce s-a întâmplat cu euro (în Slovacia 
— n.r)”, a adăugat el.

„Știu că ultimele evenimente legate de situația din zona 
euro au creat uneori panică în opinia publică din alte țări. Dar, 
sincer, dacă facem o evaluare serioasă asupra a ceea ce s-a 
întâmplat în zona euro, vedem că a fost bine. Europa ar fi fost 
într-o situație mult mai dificilă, dacă nu ar fi existat euro. Am 
fi avut devaluări competitive, fragmentarea piețelor, unele 
dintre cele mai mari companii nu ar fi investit atât de mult în 
Europa, ci s-ar fi dus în altă parte. Euro este o ancoră a stabili-
tății”, a mai declarat Barroso, conform sursei citate.

Péter Szijjártó, la București: Momentan nu se 
construiește gard între Ungaria și România

Foto: publika.md
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U niunea Muncitorilor Români, 
alături de Ziarul El Rumano 
şi Radio Românul (Spania) 

lansează „Programul de dezvoltare 
a antreprenoriatului românesc în 
sprijinul iniţierii unei afaceri sau 
dezvoltării unei afaceri existente”.

„Prin acest program antrepreno-
rial se doreşte promovarea spiritului 
antreprenorial, crearea de noi locuri 
de muncă, educarea spiritului antre-
prenorial românesc, dezvoltarea 
mediului de afaceri în rândul comuni-
tăţii româneşti din Spania, creşterea 
competitivităţii, crearea unor pro-
grame de consultanţă şi finanţare 
pentru afacerile româneşti”, a decla-
rat Preşedintele Uniunii Muncitorilor 
Români din Spania.

Cum poți afla dacă ți se 
potriveşte acest program?
Analizează dacă te afli în aceste faze 
ale dezvoltării tale antreprenoriale:

• ai o idee de afacere la care te 
gândeşti de ceva timp?

• ai un talent sau o îndemânare, dar 
nu ai găsit ocazia pentru a-ţi trans-
forma pasiunea într-o afacere?

• ai un plan de afacere, dar nu 
ai găsit ocazia să-l pui în practică?

• ai pornit o afacere de curând, 
dar nu eşti mulţumit de rezultatele 
obţinute?

• ai o afacere care doreşti să meargă 
din bine în mai bine?

Dacă răspunsul la una dintre între-
bările de mai sus este „DA”, atunci cu 
siguranţă trebuie să te înscrii şi tu în 
acest program la adresa de e-mail:

marketing@radioromanul.es sau 

la numărul de telefon 691 324 599.
Ce se întâmplă după înscriere?
O echipă de specialişti vor analiza 
proiectele înscrise în acest program, 
iar la final, cele mai bune 5 idei şi 
proiecte vor fi premiate.

În plus, se oferă şansa câştigării 
marelui premiu în valoare de 15.000 
€ în promovare pe durata unui an.

În timpul programului, ai o oca-
zie deosebită de a-ţi îndeplini un 

vis antreprenorial, obţii şansa de 
a-ţi depăşi limitele şi a câştiga mai 
mult, beneficiezi de formare, moti-
vare, consiliere, antrenare pentru a 
găsi soluţii de beneficiu maxim pen-
tru ceea ce îţi doreşti, ai şansa ca 
ideea ta să fie premiată şi chiar mai 
mult să câştige marele premiu sau 
chiar şansa transformării vieţii tale 
şi îndreptarea spre un viitor mai bun 
pentru tine şi familia ta. Cheia spre 

succes!
Ce se întâmplă după 
câştigarea marelui premiu?
Ai acces la servicii complete de pro-
movare, îţi poţi planifica bugetul de 
promovare după bunul plac, fără să 
duci grija costurilor de promovare, 
ai acces la mai multe canale de pro-
movare în acelaşi timp, poţi analiza 
detaliat unde, când şi la cine ajunge 
mesajul tău, reclama ta, afacerea ta.

Nu mai ezita, înscrie-te acum!
Acest program este iniţiat şi susţinut 
de Asociaţia Uniunea Muncitorilor 
Români, Ziarul El Rumano şi Radio 
Românul.

Parteneri media: Agenţia Naţi-
onală de Presă AGERPRES www.
agerpres.ro, Radio Românul www.
radioromanul.es (107,7 FM în Spa-
nia) şi Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es.

CAMPANIE

Programul de dezvoltare a antreprenoriatului 
românesc pentru o afacere nouă sau existentă
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• Certifi cate de naştere, 
căsătorie, celibat, cazier judiciar
• Apostila de la Haga pe original
• Alte documente: livret de familie, sentinţe, 
cărţi de muncă, foi matricole, diplome etc.

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

670 555 865

CEL MAI
MIC PREŢ

Roșia Montană ha sido 
declarada monumento 
histórico de Rumanía: 
no se podrán realizar 
actividades mineras

El mercado de Tecnologías de 
Ia Información (TI) rumano 
continua su expansión y se 
ha convertido en uno de los 
sectores que más contribuye 
al PIB nacional. Sin embargo, 
aunque los profesionales del 
sector están muy bien for-
mados, este desarrollo se ve 
ralentizado por la escasez de 
mano de obra joven cualifi-
cada, relata ICEX.es.

La facturación realizada por 
las compañías de software y 
servicios de TI en Rumanía se 
estima que ha aumentado un 
14% durante 2015, superando 
los 2.420 millones alcanzados en 
2014, según la segunda edición 
del estudio “Software y IT Ser-
vices” en Rumanía, publicado 
por la asociación profesional 
del sector, ANIS, y realizado 
por la consultora Pierre Audoin 
Consultants (PAC) en diciem-
bre de 2015.

Los ingresos generados 
por el sector de software y 
servicios de TI por ventas en 
Rumanía alcanzaron los 931 
millones de euros en el 2015, 
lo que corresponde al 35% de 
la facturación total del sector. 
Los segmentos de clientes que 
mayores beneficios generan son 
la administración pública (30%), 
industria (17%) y banca (14%).

En 2015, las oportunidades 
de crecimiento más significati-
vas se obtuvieron en servicios 
y productos de consumo (que 
experimentaron un crecimiento 
del 9,8%) e industria (8,1%). En 
el medio plazo, hasta 2018, se 
espera que estos tres sectores 
continúen siendo los mayo-
res compradores de tecnología, 
manteniendo cada uno un cre-
cimiento estimado del 10%.

“La mayor fuente de cre-
cimiento del sector son las 

inversiones tecnológicas rea-
lizadas por el sector privado”, 
afirma Valerica Dragomir, 
directora ejecutiva de ANIS. 
En estos momentos, el grueso 
de la producción realizada por 
la industria TI rumana tiene 
como fin la exportación.

Un estudio sobre el estado 
de la industria TI rumana rea-
lizado por ARIES para iTech 
Transilvania destaca que, en 
la actualidad, existen 14.000 
compañías TI en el país, de las 
cuales, aproximadamente, el 
50% se encuentran en Buca-
rest y Cluj-Napoca. “Estimamos 
que el número de empleados 
directos, junto con los traba-
jadores autónomos, alcanzará 
una cifra de 100.000 trabajado-
res a finales de 2015, frente a los 
93.000 contabilizados a diciem-
bre de 2014”, según afirma 
Voicu Oprean, presidente de 

ARIES Transilvania. Bucarest, 
Cluj, Iaşi y Timiş aglutinan el 
73% del total de trabajadores 
de la industria TI nacional.

El salario neto medio en 
el sector era de aproximada-
mente 2.600 lei a mediados 
del 2015, según han declarado 
representantes de las com-
pañías consultadas. Más de 
la mitad de estas compañías 
afirmaron que tienen intención 
de aumentar el salario un 16% 
en 2016. También, los paqu-
etes de beneficios sociales 
para los trabajadores se están 
haciendo cada vez más atrac-
tivos. “Analizando los salarios 
en Bucarest, un desarrolla-
dor de Java puede ganar un 
sueldo bruto de entre 900 a 
2.400 euros, dependiendo de 
la antigüedad”, comenta Oana 
Botolan Datki, SEE Managing 
Partner, Consulteam.

“La demanda potencial exis-
tente en el sector podría llevar 
a este mercado a mover un total 
de entre 5 y 6 mil millones 
de euros, pero carecemos de 
capacidad. En pocas palabras, 
no tenemos suficiente gente”, 
comenta Eugen Schwab, PAC 
vicepresidente para Rumanía 
y CEE.

La legislación rumana esta-
blece facilidades fiscales para 
los empleados que se dedican 
principalmente al desarrollo de 
software, que estarán exentos 
del impuesto sobre la renta, si 
la empresa en la que trabajan 
consigue, al menos, una factu-
ración de 10.000 dólares por 
informático. Esta exención se 
aplica a todos los informáti-
cos empleados en la empresa, 
siempre y cuando alcancen esta 
cifra de ventas durante el año 
anterior, explica ICEX.es.

La zona había estado controlada durante algunos años por 
Gabriel Resources, una compañía canadiense de recursos 
naturales, con el objeto de explotar los yacimientos de oro y 
plata, explica ICEX.es

Gabriel Resources tenía intención de utilizar cianuros en 
las minas a cielo abierto de la zona, que comprenden cuatro 
depósitos principales en Cetate, Cârnic, Orlea y Jig.

La compañía comentó, en el momento de la puesta en 
marcha del proyecto, que generaría 18.500 millones de euros 
en beneficios directos e indirectos para el país y que crearía 
miles de puestos de trabajo. Sin embargo, el proyecto quedó 
en suspenso en verano de 2014, debido a la alta presión de 
gran parte de la población, especialmente los activistas del 
medio ambiente, lo que llevó a la empresa a pedir una indem-
nización. Según los expertos, el proyecto presentaba riesgos 
de contaminación y de destruir además una serie de galerías 
mineras que datan de la época romana, únicas en Europa. 
Según Piso, el historiador rumano, Roșia Montană estaba 
declarado como monumento histórico hasta 2004, cuando el 
sitio fue retirado de la lista oficial, una de las numerosas irre-
gularidades que se produjeron durante el proyecto.

El verano pasado, la empresa solicitó el arbitraje ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones del Grupo Banco Mundial, en busca de una com-
pensación por las pérdidas causadas. Ahora “Roșia Montană ha 
sido declarada oficialmente monumento histórico, quedando 
protegida de cualquier actividad minera”, según declaraciones 
de Adrian Bălţeanu, consejero del Ministerio de Cultura, publi-
cadas por Agerpres el 15 de enero.

Foto: adevarul.ro

El sector de las Tecnologías de la Información 
ha tenido un buen año en Rumanía

2015 A REVISIÓN:

Foto: wall-street.ro
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E l Comité de Emergencia de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha declarado este lunes el virus del 
zika, presente ya en 24 países de América, como una 

emergencia de salud pública de importancia internacional. El 
virus, que transmite el mosquito Aedes aegypti —el mismo 
que el dengue y el chikungunya—, normalmente provoca una 
infección leve pero se ha asociado a casos de microcefalia en 
bebés de madres infectadas y a algunos casos de síndrome de 
Guillain-Barré. Una asociación que ha llevado a la OMS a consi-
derar el zika como una amenaza “de proporciones alarmantes”, 
como la definió la directora general, Margaret Chan, informa 
el periódico El País.

En la rueda de prensa posterior, Chan ha insistido en que 
la emergencia “no es por el virus del zika en sí mismo, sino por 
su asociación con la microcefalia y otros trastornos neurológi-
cos, como el síndrome de Guillain-Barré”. Pero ha añadido que 
la declaración es una medida de “precaución”. “No podíamos 
esperar a que se demuestre la relación”, ha afirmado.

Eso es lo chocante de esta situación. No se declara la emer-
gencia por el virus solo, ya que habría que haberlo hecho hace 
años, cuando empezó a salir de África, sino por su posible vín-
culo con unas complicaciones muy graves. Y el subdirector 
general de la organización, David Heymann, ha añadido que 
no se sabe cuánto se tardará en demostrar o negar ese vínculo.

Declarar una emergencia de salud pública internacio-
nal, decisión que tomó en 2009 con la gripe A y en 2014 con el 
ébola, implica poner en marcha mecanismos para coordinar la 
detección, la prevención y la vigilancia del problema; también 
la posibilidad de movilizar a los expertos de la OMS y fondos.

La gestión del brote del zika va a ser una prueba impor-
tante para la OMS, después de sus actuaciones fallidas en las 
crisis de la gripe A y el ébola. La OMS ha reconocido que res-
pondió de manera lenta e insuficiente ante él ébola. Su alerta 
global no fue lo bastante agresiva, su capacidad de comunica-
ción de riesgos y de reacción fue limitada y no fue eficaz en la 
coordinación con otros organismos. La Organización Mundial 
de la Salud también recibió duras críticas por sus actuaciones 
poco transparentes y exageradas —como las describían dos 
informes, uno del Consejo de Europa y otro publicado en la 
prestigiosa revista científica British Medical Journal— durante 
la pandemia de H1N1.

La del zika es una crisis un poco distinta. Para este virus, 
que según la OMS puede afectar a tres o cuatro millones de 
personas, no existe tratamiento ni indemnización. Y tam-
poco hay perspectiva a corto plazo de lograr una vacuna. De 
momento, hay dos proyectos de investigación trabajando en 
ella, pero los ensayos clínicos no se prevén hasta el verano, 
como mínimo, según los responsables del Centro de Preven-
ción y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por 
sus siglas en inglés). El único modo de luchar contra la infec-
ción es prevenirla: evitar que el mosquito pique y acabar con 
él, según la fuente citada.

Anca Drăgan, de Brăila, afici-
onada a robótica interactiva, 
fue galardonada con el pre-
mio “Estudiante rumano del 
año en el extranjero” y Iuliana 
Nenu recibió el premio “Estu-
diante del Año en Rumania” 
en la Gala LSRS.

Según relata La Agencia 
Rumana de Prensa–AGER-
PRES, la Gala de la Liga de los 
Estudiantes Rumanos (LSRS) 
ha premiado a los mejores estu-
diantes rumanos del año 2015.

El tema de investigación 
de Anca Drăgan es, según 
Agerpres, poner la interac-
ción directa con la gente en 
el centro de los algoritmos de 
robótica. “Su tesis doctoral ha 
creado una teoría para la plani-
ficación de movimientos de un 
robot de modo que las personas 
puedan percibir sus intenci-
ones. Con 22 publicaciones 
científicas, cuatro nominaci-
ones para el mejor artículo y 
premios internacionales ofre-
cidos por Google e Intel, los 

resultados de la investigación 
de Anca han sido utilizados 
en diversas áreas, incluida 
la ayuda a las personas con 
discapacidad”.

Anca Drăgan pudo elegir 
entre las Universidades de 
Stanford, MIT, Berkeley, Har-
vard, Princeton o Caltech, todos 
ofreciéndole puestos de tra-
bajo como profesor. Su elección 
fue UC Berkeley donde está el 
fundador del laboratorio de 

investigación InterACT: Auto-
nomía Interactiva y Tecnologías 
de Colaboración. La Gala de 
los Estudiantes Rumanos en el 
Extranjero ha ofrecido siete pre-
mios a los estudiantes rumanos 
con resultados excepcionales.

El estudiante del año en 
Europa, a nivel de licenciatura, 
fue nombrado George Potri-
vitu (Universite “Paul Sabatier” 
Toulouse, Francia) y Beatrice 
Mihaela Radu de la Università 

degli Studi di Verona (Italia) 
recibió la distinción–Estudi-
ante del Año en Europa, nivel 
de postgrado.

El Premio “Estudiante del 
Año en Norteamérica” a nivel 
de licenciatura fue concedido 
a Irina Drăgan de la Univer-
sidad de Tufts. El premio “El 
Estudiante Rumano Erasmus 
del Año” lo recibió Leontina 
Grigoraş Bianca (“Katholieke 
Universiteit Leuven”, Bélgica).

Iuliana Nenu de la Univer-
sidad de Medicina y Farmacia 

“Iuliu Haţieganu” en Cluj-Na-
poca fue galardonada con el 
premio “Estudiante del Año 
en Rumanía” y el premio espe-
cial en las artes “Grigore Vieru” 
fue para Adela Liculescu de la 
Universitat für Musik und Dar-
stellende Kunst Wien (Austria).

La Gala LSRS se celebró el 
7 de enero en el Palacio del 
Parlamento. El evento se llevó 
a cabo bajo el patrocinio del 
Presidente de la Cámara de 
Diputados.

La OMS declara el virus del 
zika una emergencia global

Los mejores estudiantes rumanos 
de 2015 premiados en la Gala LSRS

Foto: berlin.mae.ro

Foto: berlin.mae.ro
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C omisia de Apel a Fede-
raţiei Internaţionale de 
Fotbal Asociaţie (FIFA) 

a admis cererea făcută de clu-
burile Real Madrid şi Atletico 
Madrid pentru a suspenda tem-
porar inderdicţia la transferuri 
impusă printr-o decizie luată 
pe 14 ianuarie, ca urmare a fap-
tului că cele două grupări au 
încălcat regulamentul de tran-
sferuri, informează MEDIAFAX.

Interdicţia la transferuri 
pentru cele două cluburi din 
Madrid urma să intre în vigoare 

în următoarele două perioade 
de transferuri (vara lui 2016 şi 
ianuarie 2017), iar suspendarea 

provizorie presupune faptul 
că ambele formaţii vor putea 
achiziţiona jucători în vara lui 
2016, dacă până în acel moment 
nu se va da o decizie definitivă 
şi irevocabilă în legătură cu 
iregularităţile descoperite. În 
plus, tinerii jucători vizaţi de 
anchetă vor putea să joace în 
continuare pentru cele două 
cluburi, mai spune sursa citată.

În trecut, Barcelona s-a 
lovit de o sancţiune similară, 
neavând voie să transfere jucă-
tori până la începutul acestui 
an (sancţiunea a fost aplicată 
pentru ianuarie 2015 şi vara 
lui 2015).

SPORT

Elena Gabriela Ruse, 
trei victorii la turneul ITF

Federația Română de Șah 
introduce semifinalele la seniori

Naţionala României a câşti-
gat cu scorul 5-1, cu Torpedo 
Kutaisi (locul 10 în Georgia), 
în primul meci din cantona-
mentul organizat în Turcia, 
informează MEDIAFAX.

Au marcat: Enache '5, Ivan 
'7, Alibec '44, Răduţ '48, Tănase 
'57–Purtshkvanidze '87.

În minutul 5 al meciului, 
Ivan i-a pasat lui Enache, iar 

acesta din urmă a şutat puter-
nic pentru 1-0. La doar două 
minute după golul lui Enache, 
acelaşi Ivan a scăpat singur şi 
l-a executat pe portar cu un 
şut pe lângă acesta.

După o pasă primită exce-
lent din flancul stâng, Alibec a 
şutat fără preluare, peste porta-
rul georgienilor, în minutul 44. 
Răduţ a făcut 4-0, în minutul 

48, după ce a driblat doi adver-
sari. În minutul 57, Ropotan 
şi Mateiu au colaborat perfect 
şi l-au găsit perfect pe Tănase, 
iar jucătorul Viitorului l-a exe-
cutat pe portar cu un şut pe 
lângă acesta.

În minutul 73, Dorin Rota-
riu a marcat şi el, dar golul nu a 
fost validat din cauza unei pozi-
ţii de ofsaid. Purtshkvanidze a 

redus din diferenţă, în minu-
tul 87.

La partidă, a asistat şi echipa 
Stelei. Iniţial, au fost convocaţi 
şase stelişti, Florin Niţă, Paul 
Papp, Alin Toşca, Mihai Pinti-
lii, Nicolae Stanciu şi Adrian 
Popa, pentru stagiul de pre-
gătire al naţionalei din Turcia, 
dar aceştia nu au mai ajuns la 
echipa naţională.

Tricolorii mai au programate 
două meciuri în cantonamen-
tul din această iarnă, urmând 
să întâlnească tot echipe de 
club, mai spune sursa citată.

Angelique Kerber s-a impus 
în faţa Serenei Williams, în 
finala turneului feminin de 
la Australian Open, cucerind 
astfel primul turneu de Grand 
Slam al carierei, informează 
MEDIAFAX.

Sportiva din Germania 
a câştigat meciul împotriva 
liderului WTA în trei seturi, 

6-4, 3-6, 6-4, după două ore 
şi opt minute. Jucătoarea de 
28 de ani cucereşte astfel pri-
mul turneu de Mare Şlem al 
carierei, la prima finală jucată. 
Până acum, Kerber mai atin-
sese doar faza semifinalelor, 
în două rânduri, la US Open 
(2011) şi Wimbledon (2012). 
La Australian Open, cea mai 

bună performanţă a lui Kerber 
era reprezentată de prezenţa 
în turul 4 (2013 şi 2014).

Pentru victoria din finala 
Australian Open, Kerber va 
primi un cec de 3,1 milioane de 
dolari şi 2000 de puncte WTA. 
În urma acestei performanţe, 
Kerber va urca pe locul 2 WTA, 
devansând-o pe Simona Halep 

în clasament. Serena Williams, 
care era deţinătoarea trofeului 
la Melbourne, rămâne în conti-
nuare lider mondial. Aceasta va 
încasa 1,5 milioane de dolari şi 
1200 de puncte după prezenţa 
în finală, conform sursei citate.

Junioara româncă Elena Gabriela Ruse (18 ani) a reușit o per-
formanță remarcabilă, trei victorii într-o singură zi, două la 
simplu și una la dublu, în turneul de tenis ITF de la Sunrise 
(Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, infor-
mează AGERPRES.

Ruse (558 WTA), venită din calificări, a dispus mai întâi în 
runda inaugurală de americanca Grace Min (21 ani, 212 WTA), 
a cincea favorită, cu 6-4, 6-3, într-o oră și 21 de minute. Tânăra 
jucătoare româncă a trecut apoi de rusoaica Natela Dzala-
midze (22 ani, 292 WTA), cu 6-3, 6-3, în optimile de finală, tot 
după o oră și 21 de minute. Dzalamidze o învinsese în runda 
inaugurală pe Irina Maria Bara (20 ani, 342 WTA), cu 6-2, 6-0.

La dublu, Ruse și Irina Maria Bara au câștigat în sferturi cu 
2-6, 6-3, 10-4 în fața rusoaicelor Natela Dzalamidze/Veronika 
Kudermetova, favoritele numărul doi, după 62 de minute. Cele 
două românce și-au luat astfel revanșa după ce săptămâna tre-
cută au pierdut în semifinale la Wesley Chapel (Florida), în fața 
rusoaicelor, conform sursei citate.

Federația Română de Șah introduce faza semifinalelor înce-
pând cu ediția 2016 a Campionatelor Naționale de seniori, 
masculin și feminin, informează AGERPRES. Au fost alese șase 
orașe pentru găzduirea semifinalelor. Acestea sunt București, 
Brașov, Cluj-Napoca, Galați, Iași și Timișoara.

Pentru finala Campionatelor Naționale de seniori se vor 
califica primii cinci jucători din fiecare semifinală, plus primele 
10 performanțe după ratingul ELO. Meciurile încep pe data de 
5 februarie. Fondul total de premiere la finalele masculine și 
feminine este de 30.000 lei. Premiul întâi la masculin valorează 
4.000 lei, iar la feminin, 2.000 lei, mai spune sursa citată.

Foto: itftenis.com

Foto: dosareletimpului.wordpress.com

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

Cod Promoţie: RIAHUELVA

FIFA a suspendat temporar 
interdicţia la transferuri

Kerber a învins-o pe Serena 
Williams la Australian Open

România a învins cu 5-1 Torpedo 
Kutaisi într-un meci amical
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MUNCĂ

CERERI

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.

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

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

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

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

Domn de 42 de ani doresc să cunosc o femeie de 
vârstă apropiată care să știe ce vrea de la viaţă. Cer 
și ofer sinceritate. Tel: 642145016.

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

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

Busco una mujer extranjera para amistad y posible 
relación de pareja. Soltero, 52 años, comunidad de 
Madrid. Tel: 687858760 – Ángel Luis.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

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

DIVERSE

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

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

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4228 m2, (se poate vinde și jumătate) 
conductă de gaz, curent și apă. Mai multe 
informații la tel: 642607784 (preț negociabil).

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

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

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

¿Has soñado alguna vez contener tu propio 
restaurante? ¡Esta es tu oportunidad! Alquilamos 
o traspasamos Finca-Restaurante con elegante 
salón y encantadores jardines. Para más 
información llamar al teléfono 642 667 795.
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Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, 
vizavi de galerie

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

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


