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516 millones de euros 
destinados en 2016 para 
desempleados, 30 y 55 años

Grupul „Mândrii Românași” 
te invită din luna martie 
la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești

Foto: codigonuevo.com

Foto: catalineremia.ro

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

AVOCAT
ROMÂN

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

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

Vino pe 6 martie să sărbătorești într-un concert de Mărțișor alături de Nicu Paleru și Sânziana Ștefan, 
unii dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară și de petrecere în cadrul Târgului de 
produse tradiționale românești. Locația: Recinto Ferial, Torrejón de Ardoz, intrare gratuită. 7

ACTUALITATE 8

EXTERNE 14

Miniștrii Apărării din NATO 
au aprobat consolidarea 
prezenţei militare în 
Europa, inclusiv în România

SĂRBĂTOREȘTE CU NOI 
ZIUA FEMEII ȘI ZIUA MAMEI

Nicu
Paleru
& Sânziana

Ștefan

http://codigonuevo.com
http://www.catalineremia.ro
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Toate formularele și informa-
țiile cerute de ANAF trebuie 
depuse și declarate, amenzile 
pentru neprezentarea infor-
mațiilor solicitate de Fisc, pe 
codul de procedură fiscală, fiind 
cuprinse între 4.000 și 10.000 
de lei, a declarat Alin Negrescu, 
director Servicii de Asistență 
Fiscală, KPMG în România.

„Foarte important de reținut: 
depuneți formularul, informa-
țiile, chiar dacă ulterior veți 
reveni cu documente care să 
susțină informații, dar este 
foarte important să le depu-
neți”, a mai spus Alin Negrescu, 
conform AmosNews.

Acesta a mai declarat „cei 
de la ANAF nu vor să renunțe 
la neacordarea dreptului de 
deducere fiscală pentru con-
tribuabilii inactivi. Această 
prevedere atacă în mod 

fundamental drepturile, atacă 
contribuabilul de bună credință.

Eu ca și beneficiar sunt obli-
gat să emit autofactură și să 
ajustez TVA dedusă. Până pe 
data de 15 a lunii următoare, 
când am agreat respectivul 
discount, sunt obligat să emit 
autofactură.

Scopul formularului 088 
este înregistrarea în scopuri 
de TVA. Rolul lui este de a 
susține activitatea economică 
impozabilă. TVA generează în 
continuare cea mai mare evazi-
une la nivel comunitar. Este o 
taxă care urmează majoritatea 
tranzacțiilor. Ea se depune în 
cadrul procesului de înregis-
trare în scop de TVA. Începând 
de anul trecut, organele fiscale 
pot solicita depunerea acestei 
declarații, dacă intervin schim-
bări în cadrul datelor declarate.

Nu este obligatoriu, însă la 
sfârșitul anului trecut s-au tri-
mis astfel de solicitări aproape 
tuturor companiilor, firme care 
s-au văzut în ipostaza că au 
trebuit să depună acest for-
mular din simplul fapt că au 

schimbat un sediu social sau au 
avut schimbări la administra-
tori. Scopul acestei declarații 
este de a preveni depunerile 
de TVA fictive. În alte state 
europene nu există o procedură 
așa complicată și birocratică.

Mai sunt niște amenzi pe 
codul de procedură fiscală 
între 4.000 și 10.000 de lei 
pentru neprezentarea infor-
mațiilor prezentate de ANAF, 
companiilor care nu au depus 
formularul 088 în termenul 
de 15 zile specificat de auto-
ritățile fiscale și care a primit 
o notificare cu privire la înce-
perea unui control antifraudă.

Termenul de depunere a 
fost modificat, prelungit cu 
încă 30 de zile, dar acolo se 
specifică pentru „contribua-
bilii mari”.

Nu știm în ce măsură se 
aplică și pentru ceilalți con-
tribuabili, pentru că din punctul 
de vedere al informațiilor este 
vorba de același efort și ar tre-
bui să beneficieze de același 
tratament”, a mai spus Alin 
Negrescu, conform sursei citate.

CONTACT

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

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

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

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

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

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

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

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

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

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

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

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

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

consulatcastellon.e.telefonica.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

ACTUALITATE

Doar 86 de deputați au fost pre-
zenți la dezbaterea solicitată 
de PSD privind Legea preven-
ției în sănătate, inițiată de PNL, 
care l-a avut invitat pe ministrul 
Sănătății Patriciu Achimaș-Ca-
dariu, copreședintele PNL Alina 
Gorghiu, inițiator al legii pre-
venției, fiind printre absenți, 
informează MEDIAFAX.

„Constat că cei care au ini-
țiat legea nu sunt prezenți, nu 
sunt decât doi dintre colegi. 
Mă așteptam ca măcar doamna 
președinte Gorghiu să fie în 
sală mai ales că era un pro-
iect important pentru domnia 
sa sau măcar așa ne-a anun-
țat. M-aș fi bucurat să fie în 
sală mai mulți colegi parla-
mentari”, a declarat fostul 
ministru al Sănătății, depu-
tatul PSD Nicolae Bănicioiu, 
de la tribuna Parlamentului, 
în fața a doar 86 de deputați 
din totalul de 381.

Social-democratul Nicoale 
Bănicioiu a criticat legea pre-
venției în sănătate propusă de 
PNL afirmând că s-ar impune 
creșterea finanțării Ministerului 
Sănătății pentru continuarea 
programelor de prevenție și 

extinderea lor și nu impunerea 
unor restricții și „pedepsirea 
bolnavului care are o patolo-
gie foarte gravă”.

Deputatul PNL Horia Cris-
tian a susținut în schimb că 
aleșii trebuie să le spună ale-
gătorilor că „fiecare dintre noi 
suntem responsabili pentru 
sănătatea noastră” și că sta-
tul poate fi de ajutor „dar 
până la o limită și fiecare din-
tre noi trebuie să ne asumăm 

responsabilitatea deciziilor pe 
care le luăm”. „Pericolul este 
iminent: epidemia de poliomie-
lită este la granița României”, 
a susținut el.

La rândul său, deputatul 
UNPR Camelia Bogdănici a 
susținut că există prevenție 
și structuri care se ocupă de 
acest lucru, afirmând că aces-
tea au nevoie de continuitate. 

„Ar fi bine să continuăm pen-
tru că dacă vom înființa noi 

structuri și noi oameni nu vom 
face decât să pierdem bani”, 
a spus ea.

Deputatul ALDE Vicen-
țiu-Mircea Irimie a afirmat 
că proiectul de lege al PNL 
urmărește „condamnarea la 
moarte a pacienților”.

„Personal sunt confuz. Nu 
știu ce ne dorim. Ne dorim ca 
cei care trec prin această boală 
să aibă o povară mai mare și 
să piardă bătălia sau să le 
creștem speranța și șansa la 
viață? Proiectul de lege dorește 
condamnarea la moarte a paci-
enților. Este mult mai econom 
să previi decât să tratezi, însă 
prevenția nu trebuie să ducă 
la cinism”, a spus deputatul 
ALDE, conform sursei citate.

Deputatul PNL Horia Cris-
tian a afirmat că în urmă cu 10 
luni, fostul ministru al Sănătă-
ții Nicolae Bănicioiu susținea 
și el că pacienții trebuie să fie 

„penalizați”. „Nu înțeleg de ce 
PSD se teme de dezbatere și ne 
cere să retragem legea. Avem 
ocazia să dezbatem legea în 
Senat și în Cameră, să o amen-
dați și să o respingeți în final 
dacă doriți”, a conchis liberalul.

Foto: opriscan.ro

Foto: amosnews.ro

Manuale românești pentru 
românii din diaspora

Doar 86 de deputaţi prezenţi la dezbaterea legii 
prevenţiei. Gorghiu și alţi iniţiatori au absentat

Torrejón de Ardoz�Calle Alcorcón, nr. 15
Tel: 91 290 85 70 / 91 290 85 69 / 692 625 033

www.lideromproduct.es

Lider
Romproduct

Activ

Depozit de 
produse românești

Lider din 1998

Marcă proprie Marcă proprie

BIO

Toate formularele cerute de ANAF trebuie depuse 
și declarate în acest an. Amenzile sunt uriașe!

Foto: fdsindia.co.in

Peste 700 de manuale de limba și literatura română, tradiții și 
obiceiuri românești, spiritualitate, geografia României, dar și 
calendare, agende și Atlasul Geografic privind românii de pre-
tutindeni au fost trimise de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
pentru românii de pretutindeni la comunitățile românești 
din Italia, Australia, Republica Moldova și Elveția, informează 
AGERPRES. Manualele au ajuns la ambasadele românești din 
Chișinău, Roma și Berna, la Consulatul General al României la 
Cahul, Protopopiatul din Bari, Episcopia Română din Australia 
și Noua Zeelandă. Este vorba de manuale, agende, calendare 
și DVD-uri care conțin filme documentare complementare 
manualelor de spiritualitate și tradiții și obiceiuri.

„Aceste materiale didactice vin în sprijinul învățământu-
lui în limba română în afara granițelor țării prin promovarea 
limbii române, a culturii și a tradițiilor în rândul comunităților 
românești. Prioritatea IEH este aceea de a sprijini românii de 
pretutindeni, în vederea păstrării identității etnice, culturale 
și lingvistice”. Manualele de limba și literatura română, tradiții 
și obiceiuri românești, spiritualitate și geografia României au 
fost create și editate de către Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
pentru Românii de Pretutindeni, fiind adaptate la nevoile ele-
vilor români care studiază în afara granițelor țării, menționează 
sursa citată.

mailto:marketing@elrumano.net
mailto:marketing@elrumano.net
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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

Cine nu știe că te costă mai puțin să previi o 
boală decât să o tratezi? Ca să îți menții sănăta-
tea la cote maxime, e bine să faci anual anumite 
investigații de rutină, cum este testul Papani-
colau. Află când este necesară colonoscopia!

Nu trebuie să-ți fie teamă de colonoscopie, 
această investigație îți poate salva viața și nu 
sunt vorbe-n vânt. Dacă depistezi cancerul din 
vreme, îl poți trata, ca să nu mai vorbim că 
există posibilitatea vindecării complete. Totul 
e să îl descoperi la timp. Iar pentru asta, tre-
buie să-ți verifici starea de sănătate din când 
în când, informează Click.ro.

Ecografia transvaginală 
„vede” leziunile de pe col
Aceasta poate detecta și evalua chisturile din 
zona uterului. De fapt, medicul recomandă o 
astfel de investigație când suspectează exis-
tența unor tumori pe uter sau pe ovare. De 
asemenea, ecografia transvaginală se face în 
primele două săptămâni de sarcină.

De ce? Pentru a putea fi detectate eventu-
alele leziuni de pe colul uterin sau din uter, 
mărimea chisturilor de pe ovare sau evoluția 
sarcinii. În caz că nu știai, înainte de ecografie 
se golește vezica urinară, ca să nu fie discon-
fortul foarte mare. În mod normal, investigația 
nu ar trebui să fie dureroasă.

Testul Babeș-Papanicolau 
detectează infecțiile HPV
Testul Babeș-Papanicolau (PAP) este o procedură 

simplă, nedureroasă și accesibilă, care poate 
detecta infecții virale, cea mai des întâlnită fiind 
cea cu virusurile papiloma umane (HPV), care 
produce modificări la nivelul celulelor colului.

Reține, însă, că acest test nu poate pune 
un diagnostic pentru cancerul de col uterin, 
ci este unul care identifică celulele anormale, 
suspecte a fi maligne. Dacă este cazul, medicul 
ginecolog recomandă colposcopie (examina-
rea colului cu ajutorul unui microscop special), 
urmată de test HPV și, dacă este cazul, de bio-
psie (prelevarea unei porțiuni din țesut).

Testul poate fi efectuat în două moduri: în 
mediu uscat (clasic) sau în mediu lichid. În 
primul caz, celulele sunt întinse pe o lamă de 
sticlă și fixate cu un spray; la testul în mediul 
lichid, spatula folosită pentru recoltare se „spală” 
într-un lichid în care vor pluti celulele. Cel în 
mediu lichid are o acuratețe mai mare.

Endoscopia verifică 
sănătatea stomacului
Medicul îți recomandă acest tip de investiga-
ție atunci când ai des dureri abdominale, stări 
de greață și de vomă și niciun medicament 
nu-și mai face efectul. În timpul endoscopiei 
se pot vizualiza eventualele ulcerații, inflama-
ții, tumori, infecții sau sângerări de la nivelul 
esofagului, stomacului sau al duodenului. E 
bine să nu mănânci nimic cu șase ore înainte 
de investigație.

Aceasta se face sub anestezie locală, dar vei 
simți un disconfort când medicul îți va introduce 

un tub optic fin prin cavitatea bucală sau prin 
nas, tub care coboară până în stomac. E posibil 
să simți că te sufoci sau că ți-e greață. Exame-
nul nu durează mai mult de un sfert de oră.

Când este colonoscopia obligatorie?
Există în familia ta cazuri de cancer colo-rec-
tal? Mai precis, ai peste 30 de ani și în familia 
ta sunt sau au fost rude de gradul I diagnos-
ticate cu tumoare la colon?
Nu ezita să îți verifici sănătatea cu ajutorul 
colonoscopiei. Mai ales dacă suferi de tulbu-
rări grave ale tranzitului intestinal sau ai dureri 
abdominale inexplicabile.

Prin această investigație, medicul va observa 
interiorul intestinului gros (rectul și colonul) 
și va descoperi, posibil, polipi, zone ulcerate, 
tumori, zone inflamate sau hemoragice. Sunt 
și cazuri când colonul este sănătos.

Cu o zi înainte trebuie să iei laxative indi-
cate de medic, care să curețe colonul și să-l 
pregătească pentru examen. După ce se face 
o anestezie locală, doctorul introduce un tub 
optic prin anus, tub care urcă până în intes-
tinul gros (colonul).

Totul durează maximum o jumătate de 
oră, timp în care poți simți durere abdomi-
nală, senzația de corp străin și de balonare. 
Colonoscopia, însă, poate detecta cancerul de 
intestin gros în fază incipientă, când se poate 
trata și ține sub control zeci de ani. Cu alte 
cuvinte, colonoscopia prelungește viața unui 
om, mai spune sursa citată.

Câteva investigații de rutină obligatorii care îți pot 
salva viața. E mai bine să previi decât să tratezi!

10 utilizări istețe ale 
pliculeţelor de silicon 
din cutia de pantofi
Când cumperi pantofi, sau chiar alte pro-
duse, găsești în ambalaj un pliculeţ de silicon 
pe care scrie „silica gel”. Care este rolul său? 
Acesta poate absorbi până la 35% din gre-
utatea lui în apă, deci este bun împotriva 
umezelii, informează Libertatea. Iată la ce mai 
poate fi utilizat: Pune 1-2 pliculeţe în sertarul 
cu actele și documente importante. Vor sta în 
siguranţă și nu vor prinde umezeală. Pot pro-
teja albumele și fotografiile vechi, pe suport 
de hârtie. Aranjamentele din flori uscate vor 
dura mai mult dacă vei plasa câteva plicu-
leţe printre ele. Dacă ai scăpat mobilul, sau alt 
obiect electronic în apă, pune lângă el câteva 
pliculeţe care vor atrage apa din interior și le 
vor face funcţionale din nou. Le poţi pune și 
în caseta de bijuterii pentru a fi siguri că nu 
vor fi afectate de umezeală. Poţi preveni ume-
zeala din cala avionului care îţi poate afecta 
bagajul, punând în geamantan câteva plicu-
leţe de silicon. Pot fi de ajutor în eliminarea 
umezelii din rucsacul de sală și ajută și la 
eliminarea mirosului neplăcut al echipamen-
tului. Elimină umezeala și mirosul neplăcut 
din baie, punând câteva plicuri de silicon în 
cabina de duș. Folosește-le împotriva aburirii 
geamurilor din mașină pe timpul iernii. Pune 
niște plicuri cu silicon lângă geam. Este cea 
mai rapidă metodă de dezaburie. Sunt bune 
și pentru trusa de farduri, fiindcă împiedică 
degradarea pudrei, mai spune sursa citată.

Spitalul Universitar din Torrejón a operat-o pe Dju-
tala Dabo, o fetiță de 10 luni din Guineea–Bissau, 
care prezenta o leziune de creștere continuă a lim-
bii, ceea ce o împiedica să închidă gura și îi provoca 
dificultăți de alimentare. Spitalul are un acord de 
colaborare cu Organizația Non-Guvernamentală 
Infancia Solidaria, care a contactat centrul pentru 
evaluarea și tratarea leziunii micuței, pentru că în 
țara ei de origine nu dispune de echipamentul sau 
personalul medical necesar pentru acest tip de inter-
venție chirurgicală.

Spitalul Universitar din Torrejón a analizat lezi-
unea micuței cu ajutorul unor fotografii trimise de 
Infancia Solidaria și după examinare s-a decis ca 
Djutala să fie transferată din Guineea–Bissau la 
Madrid pentru a putea începe tratamentul. Pe 14 
ianuarie micuța a sosit la Madrid, unde pe 1 februa-
rie a fost operată, intervenție care a fost un succes 
total. Micuța a primit externarea chirurgicală după 
72 de ore de la operație și externarea medicală mier-
curi, 10 februarie. Dr. Nieves Mata, șefa secției ORL 
a spitalului din Torrejón spune că „este stimulant să 
colaborez cu ONG-uri ca și Infancia Solidaria, care 
permite îmbunătățirea vieții unor copii care nu dis-
pun de resursele necesare în țările lor de origine”.

Conform declarațiilor Dr. Jesús de Castro, direc-
tor al Departamentului de Chirurgie al Spitalului 
Universitar din Torrejón „Spitalul din Torrejón este 
mândru de colaborarea cu Infancia Solidaria care 
realizează o muncă extraordinară ajutând copiii din 
țări în curs de dezvoltare, care au nevoie de îngrijiri 
chirurgicale și nu le pot accesa în țările lor”.

Spitalul din Torrejón a operat o 
fetiță de 10 luni din Guineea–Bissau
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Acordarea și retragerea titluri-
lor de doctor vor fi în atribuția 
universităților, Consiliul Nați-
onal de Atestare a Titlurilor va 
fi instanță de apel, iar ministrul 
nu va putea „ocoli” retragerea 
unui titlu, conform Hotărârii 
de Guvern privind doctoratele, 
informează MEDIAFAX.

Hotărârea de Guvern, care 
schimbă regulile școlilor doc-
torale, prevede că acordarea și 
retragerea titlurilor de doctor 
vor fi în atribuțiile instituției 
organizatoare, adică a universi-
tăților, iar Consiliul Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplome-
lor și Certificatelor Universitare 
va fi instanță de apel. De ase-
menea, ministrul a anunțat că 
toate școlile doctorale vor trece 
în perioada imediat următoare 
printr-un proces de evaluare 
internațională.

„De acum înainte, acordarea 
și retragerea vor fi în atribu-
ția instituției organizatoare de 
studii universitare de doctorat. 
Mecanismul propus este natu-
ral: cine organizează studiile 
doctorale își asumă respon-
sabilitatea privind calitatea 
și integritatea și ia decizia de 
acordare a titlului. Nu eram 
acum, aici, dacă acest lucru 
era clar!”, a declarat minis-
trul Adrian Curaj.

Totodată, miniștrii Educației 
nu vor putea „ocoli” retragerea 
unui titlu de doctor odată ce 
rectorul universității în cauză a 
semnat decizia, care a fost avi-
zată și de Consiliul Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplome-
lor și Certificatelor Universitare 
(CNATDCU).

„Clarificările actuale sunt 
foarte directe, soluția pe care 
o propunem este una aplica-
bilă la absolut toate situațiile. 
Universitatea va analiza, rec-
torul va semna, va înainta la 
Consiliul Național de Atestare 
a Titlurilor, iar acesta va aviza 
conform. Ministrul va emite, 
nu va putea să ocolească pen-
tru că eu vreau ca ceea ce am 
propus să treacă dincolo de 
mandatul meu”, a declarat 
ministrul Educației.

Potrivit Hotărârii de Guvern, 
în momentul finalizării tezei de 
doctorat, rezumatul acesteia 
este publicat pe site-ul universi-
tății sau, după caz, al Academiei 
Române și poate fi consultat 
public după emiterea dispo-
ziției de numire a comisiei de 
susținere. Teza în format tipărit 

poate fi consultată la biblio-
teca universității sau, după 
caz, a Academiei Române cu 
cel puțin 20 de zile înainte de 
data fixată pentru susținerea 
publică.

Dacă doctorandul nu optează 
pentru publicarea distinctă a 
tezei, forma digitală este făcută 
publică și va putea fi accesată 
liber pe platforma națională 
după emiterea dispoziției de 
acordare a titlului de doctor.
Tezei i se va atribui o licență de 
protecție a dreptului de autor. 
Dacă doctorandul optează pen-
tru publicarea distinctă a tezei 
de doctorat, el primește un ter-
men de grație de maximum 
trei ani pentru realizarea aces-
tei publicări.

După expirarea termenu-
lui de grație, în cazul în care 
nu a fost primită la Instituția 
Organizatoare de Studii Uni-
versitare de Doctorat (IOSUD) 

nicio notificare cu privire la 
publicarea tezei, documentul 
în format digital devine liber 
accesibil pe platforma națională 
cu atribuirea unei licențe de 
protecție a dreptului de autor.

După publicarea tezei sau a 
unor capitole din aceasta, auto-
rul are obligația de a notifica 
Organizatoarea de Studii Uni-
versitare de Doctorat asupra 
acestui fapt și de a transmite 
indicația bibliografică și un link 
la publicație, care vor fi făcute 
apoi publice pe platforma nați-
onală. În plus, de acum încolo, 
tezele de doctorat vor fi trecute 
printr-un soft național antipla-
giat, se mai arată în proiectul 
de hotărâre.

În cazul în care, după 
acordarea titlului de doctor, 
se înregistrează sesizări cu 
privire la încălcări ale eticii 
universitare în cadrul tezei de 
doctorat, acestea sunt analizate 
de comisia de etică a universi-
tății sau, după caz, a Academiei 
Române, dar fără a depăși ter-
menul maxim de 30 de zile, 
mai spune sursa citată.

În cazul în care, petentul 
sau deținătorul titlului de 
doctor se consideră nedrep-
tățit, poate face contestație la 
CNATDCU în termen de cel 
mult 10 zile de la notificare. 
Mai departe, consiliul poate 
apela la experți externi pen-
tru a analiza teza de doctorat, 
iar rezultatul analizei trebuie 
trimis în maximum 45 de zile 
autorului contestației.

Noi reguli pentru doctorate în Hotărârea 
de Guvern lansată în dezbatere publică

Foto: revista22.ro
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INTRAREA GRATUITĂ!

Târg de pr oduse
tradiţionale românești

Organizator Parteneri Media

Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, face o vizită oficială în 
România anul acesta, potrivit unui comunicat de presă emis de 
Administraţia Prezidenţială, după o întrevedere pe care preșe-
dintele Klaus Iohannis a avut-o cu omologul său la Conferinţa 
de securitate de la München, informează MEDIAFAX.

„În cadrul discuţiilor, cei doi înalţi demnitari au abordat 
câteva dintre principalele aspecte de pe agenda bilaterală, 
inclusiv în perspectiva vizitei oficiale pe care Președintele 
Ucrainei o va întreprinde în România în acest an. Convorbi-
rile au evidenţiat progresele deja înregistrate pe anumite 
dosare bilaterale și dorinţa ambelor părţi de a avansa în imple-
mentarea proiectelor comune aflate în derulare”, potrivit 
comunicatului de presă.

De asemenea, Iohannis a reiterat sprijinul pentru suvera-
nitatea, independenţa și integritatea teritorială a Ucrainei și a 
subliniat importanţa implementării depline a Acordurilor de la 
Minsk pentru soluţionarea crizei.

Președintele s-a aflat într-o deplasare la Conferinţa de 
securitate de la München, în programul său fiind prevăzute 
și întâlniri bilaterale cu mai mulţi oficiali europeni, mai spune 
sursa citată.

„Aflată la cea de-a 52-a ediţie, această manifestare este 
considerată cel mai relevant forum internaţional pe tema poli-
ticii de securitate, care reunește anual înalţi oficiali și analiști 
politici”, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Klaus Iohannis s-a întâlnit 
cu președintele Ucrainei

Foto: octavpelin.wordpress.com
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Zona Mării Negre este crucială pentru 
securitatea regională și euroatlantică

Papa Francisc și Patriarhul Chiril I al 
Moscovei au făcut apel la unitatea creștinilor

Zona Mării Negre se dove-
dește a fi crucială atât pentru 
securitatea regională, cât și 
pentru întreaga securitate 
euroatlantică, în actualul 
context geopolitic, a susținut 
președintele Klaus Iohannis, 
în alocuțiunea sa la Conferința 
de securitate de la München.

„În lumina recentelor eve-
nimente și având în vedere 
contextul geopolitic, zona 
Mării Negre se dovedește a 
fi crucială atât pentru securi-
tatea regională, cât și pentru 
întreaga securitate euroatlan-
tică. Nu ne putem permite să 
gândim limitat din punct de 
vedere strategic, iar compe-
tența și expertiza noastră pot 
contribui substanțial la solu-
ționarea problemelor care 
alcătuiesc arcul de instabili-
tate din zona Mării Negre”, a 
spus președintele în cadrul 
panelului cu tema „Între reasi-
gurare și reangajare? Viitorul 
NATO”, cu prilejul participă-
rii la cea de-a 52-a Conferință 
de Securitate de la München, 
informează MEDIAFAX.

De asemenea, Iohannis a 
mai spus că România rămâne 
un pilon al democrației și al 
stabilității în regiune și că 

„vom continua să fim o sursă 
de securitate la frontiera de 
est a NATO și a UE”.

Președintele a amintit de 
creșterea bugetului pentru apă-
rare și de reuniunea la nivel 
înalt a liderilor statelor NATO 
de pe flancul estic, din 4 noiem-
brie, prezidat de Klaus Iohannis 
și președintele Poloniei, Andrzej 
Duda. „Atât procesul de redac-
tare a Strategiei Globale a UE, 

cât și pregătirea în vederea 
Summit-ului NATO din Polo-
nia trebuie să asigure un rol 
important atât pentru flancul 
estic, cât și pentru cel sudic, 
angajamentul de a consolida 
capacitatea de rezistență a 
societăților noastre, o vizi-
une cuprinzătoare și acțiuni 
care să asigure continuitatea 
eforturilor deja întreprinse în 
zona Mării Negre, de asemenea, 
foarte relevante din perspec-
tiva securității energetice”, a 
spus Iohannis în discursul său. 
Iohannis a salutat decizia SUA 

de a spori de patru ori bugetul 
destinat Inițiativei de Reasi-
gurare Europeană, pe care o 
consideră o expresie a anga-
jamentului privind securitatea 
în Europa și față de obiectivele 
comune ca organizație.

„Implementarea deciziilor 
luate la Summitul din Ţara 
Galilor, stimularea curajoasă 
a dezvoltării adaptării pe ter-
men lung a NATO și, în special, 
consolidarea dimensiunii de 
descurajare vor produce impac-
tul dorit la Varșovia”, a mai 
spus președintele, conform 
sursei citate.

De asemenea, Klaus Iohan-
nis a amintit principalele 
provocări cu care se confruntă 
Uniunea Europeană, din punct 
de vedere al securității atât pe 
flancul estic, cât și pe cel sudic.

„Cooperarea și coordonarea 
NATO-UE reprezintă garan-
ția securității și a prosperității. 
Avem nevoie de angajamentul 
consolidat și autentic, mani-
festat reciproc, de fiecare 
organizație”, a conchis șeful 
statului.

Patriarhul rus Chiril și Papa 
Francisc au pledat, cu oca-
zia întâlnirii istorice, pentru 
intensificarea legăturilor celor 
două biserici, condamnând con-
flictele militare, persecutarea 
creștinilor, secularismul, con-
sumismul și adoptând o poziție 
comună pentru apărarea valo-
rilor creștine fundamentale.

„Dragă frate, în sfârșit!”, i-a 
spus șeful Bisericii Catolice 
Patriarhului rus Chiril, îmbră-
țișându-se cu ocazia întâlnirii 
istorice din Cuba, prima între 
liderii celor două comunități 
creștine după Marea Schismă 
din anul 1054.

„Acum, lucrurile sunt mai 
ușoare”, a răspuns Chiril, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe ruse, 
potrivit MEDIAFAX. „Este mai 
clar că este voința lui Dumne-
zeu”, a adăugat Papa Francisc.

Întâlnirea privată între 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Ruse și Papa Francisc a durat 
aproximativ două ore, în incinta 
aeroportului din Havana, 
în prezența Mitropolitului 
Hilarion, consilierul pentru 
Relații Externe al Patriarhiei 
de la Moscova, a cardinalu-
lui Kurt Koch, președintele 
Consiliului pontifical pentru 

Unitatea creștinilor, și a inter-
preților. O declarație comună 
prezentată după întrevedere 
pledează pentru coexistența în 
pace și comuniune a membrilor 
celor două comunități creștine, 
enumerând priorități comune 
precum încetarea conflictului 
separatist din estul Ucrainei 
și a persecuțiilor care vizează 
creștinii în Orientul Mijlociu.

„Suntem preocupați în pri-
mul rând de acele regiuni ale 
lumii unde creștinii sunt victime 
ale acțiunilor de persecutare. În 
multe țări din Orientul Mijlo-
ciu și din Africa, familii întregi, 
sate și orașe ale fraților noștri 
întru Hristos sunt exterminate. 
Bisericile din aceste zone sunt 

distruse și jefuite în mod barbar, 
obiectele sacre sunt profanate, 
monumentele sunt distruse”, 
se arată în declarația comună.

„Sperăm că întrevede-
rea noastră contribuie la 
restabilirea unității dorite 
de Dumnezeu”, precizează 
declarația.

Documentul pastoral adoptă 
poziții comune în favoarea 
apărării valorilor creștine fun-
damentale, inclusiv a familiei 
tradiționale, criticând secularis-
mul, consumismul și avortul. 
De asemenea, Papa Francisc 
și Patriarhul Chiril au denun-
țat inegalitățile economice din 
lume, care forțează mase mari 
de oameni să migreze spre țări 

dezvoltate. „Am avut o discu-
ție deschisă, fiind conștienți în 
mod deplin de responsabilitatea 
pe care o avem pentru viitorul 
creștinismului și al civilizației 
umane”, a declarat Patriarhul 
Chiril după întrevedere.

„Am vorbit sincer, ca frații”, 
a explicat Papa Francisc, ală-
turi de Patriarhul Chiril, după 
întâlnirea care a avut loc în 
incinta Aeroportului José 
Martí din Havana. La confe-
rința de presă din aeroport a 
fost prezent și președintele 
Cubei, Raúl Castro. „Nu vreau 
să plec fără a exprima recu-
noștința față de Cuba, față de 
marele popor cubanez și față 
de președinte. Dacă lucrurile 
vor continua în această direc-
ție, Cuba va deveni capitala 
unității”, a adăugat Suvera-
nul pontif.

Relațiile Bisericii Catolice 
cu Rusia au fost marcate de 
tensiuni din cauza Bisericilor 
greco-catolice, care au ritua-
luri liturgice similare cu cele 
ortodoxe, dar sunt subordonate 
ierarhic Vaticanului. Clerici 
ortodocși ruși au acuzat de 
multe ori Vaticanul că folosește 
aceste biserici în scop misi-
onar, mai spune sursa citată.

Foto: paginaeuropeana.ro
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Grupul „Mândrii Românași” anunță, cu începere din luna mar-
tie 2016, deschiderea cursurilor de dansuri populare românești 
din Spania.

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

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

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

Dacă te înscrii până la 28 februarie 2016, poți beneficia de 
prima lună gratuită pentru aceste cursuri de dansuri populare 
românești.

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

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

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

Vă așteptăm cu drag!

Parlamentarii vor ca Guvernul să finanţeze construirea a 544 
de noi creșe, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere 
publică la Senat care prevede că acestea vor fi înfiinţate în fie-
care localitate urbană de peste 10.000 de locuitori fără a se ţine 
cont de numărul celor existente deja, conform MEDIAFAX.

„Creșele din Programul Naţional „Creșe pentru copiii Româ-
niei” se înfiinţează prin Hotărâre a Guvernului României, în 
fiecare localitate urbană, inclusiv în sectoarele Municipiului 
București, ce depășește 10.000 de locuitori, fără a se ţine cont 
de cele existente”, prevede proiectul de lege, susţinut de 91 de 
parlamentari. Cei mai mulţi semnatari sunt de la PSD și UNPR, 
dar lor li s-au alăturat și 4 liberali, ca și reprezentanţi ai PC, 
UDMR și PSRO.

Aleșii vor ca Guvernul să asigure fondurile pentru con-
struirea, organizarea și funcţionarea creșelor de la bugetul de 
stat, prin Inspectoratele școlare judeţene. Proiectul va începe 
în 2017 și se va termina 2021, prevede propunerea legislativă, 
aflată în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege prevede necesarul de creșe pentru 191 de 
localităţi, inclusiv sectoare ale Municipiului București, calculat 
în funcţie de numărul de locuitori.

Terenurile pentru construirea creșelor vor fi puse la dispo-
ziţia Guvernului prin hotărâri ale consiliilor locale în termen 
de 60 de zile de la data adoptării hotărârii de Guvern privind 
finanţarea acestui program.

Obiectivul acestei iniţiative legislative este creșterea nata-
lităţii în România, reducerea muncii la negru în cazul bonelor, 
reducerea costurilor legate de educaţie pentru părinţi și rein-
tegrarea timpurie a femeilor care au născut și care vor să-și 
continue dezvoltarea profesională, potrivit expunerii de 
motive, care îl are drept semnatar pe senatorul UNPR Haralam-
bie Vochițoiu, mai spune sursa citată.

Pe de altă parte, PSRO a anunţat că propune o iniţiativă 
legislativă „în sensul instituirii obligaţiei autorităţilor locale de 
a înfiinţa cel puţin o creșă la 15.000 de locuitori”.

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în Spania

Parlamentarii se întrec în 
propuneri privind construirea 
de creșe pentru copii

PUBLICITATE

•Locul ideal pentru a 
organiza nunta, botezul, 
întâlnirile și mesele de 
afaceri, aniversările 
sau orice alt eveniment 
special
•Atmosferă elegantă, 
dar în același timp 
romantică, îmbinată 
perfect cu meniul bogat 
în preparate delicioase

Finca El Manjar de Talamanca
Ctra de Alcalá a Torrelaguna km 22,600
Talamanca de Jarama
658763493 sau 918417282
www.elmanjardetalamanca.com

Serbează
Ziua Mamei
și Ziua Femeii cu

Nicu Paleru
Sâmbătă 5 martie
Zonă infantilă cu monitor
Cadou pentru femei
Meniu cu bar liber: 55€/adult și 20€/copil
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Juncker: Sunt convins că 
o să punem capăt MCV-
ului pentru România

Cioloș: Toţi copiii care nu au 
CNP acum vor primi unul

Premierul Dacian Cioloș afirmă, că cele 47 de măsuri cuprinse 
în pachetul anti-sărăcie își vor face simţite efectele în cursul 
acestui an, informează evz.ro.

„Toţi copiii trebuie să aibă identitate, așadar toţi cei care 
nu au un CNP acum vor primi unul, printr-un program inclus 
în pachetul complex „anti-sărăcie” pe care l-am elaborat în 
Guvern. Alte măsuri din același pachet se referă la: „Caravane 
medicale la sate”, pe modelul unui proiect care și-a dovedit efi-
cienţa, sau un alt exemplu–pentru forţa de muncă–un plan 
prin care zilierii vor putea beneficia de asigurări sociale și de 
sănătate. În total, sunt 47 de măsuri, pe care le vom prezenta 
și care își vor face simţite efectele în cursul acestui an”, a mai 
spus prim-ministrul.

Premierul Dacian Cioloș a prezentat, săptămâna trecută, în 
ședinţa de guvern, un pachet de incluziune socială grupat pe 
categorii de vârstă și care se adresează persoanelor supuse ris-
cului de sărăcie, mai spune sursa citată.

Institutul pentru Politici Publice 
solicită Direcției Naționale 
Anticorupție să clarifice în 
mod public care este situația 
dosarului referitor la votul din 
diaspora de la alegerile prezi-
dențiale din 2014 și să comunice 
măsurile dispuse, informează 
AGERPRES.

„Astăzi, la 440 de zile de la 
preluarea dosarului „Votul din 
Diaspora” de către DNA de la 
Parchetul General, dosar în care 
erau cercetate fapte de abuz 
în serviciu, neglijență în servi-
ciu și împiedicarea exercitării 
drepturilor electorale de către 
un număr de peste 200.000 de 
cetățeni români din diaspora, 
IPP solicită DNA să clarifice în 
mod public care este situația 
acestui dosar și să comunice 
măsurile dispuse — fie de înce-
pere a urmăririi penale și, dacă 
este cazul, trimitere în judecată 
a celor vinovați de obstrucți-
onarea dreptului la vot, fie de 
clasare a dosarului”, se arată 
într-un comunicat al IPP.

IPP reamintește că, după 
prezidențialele din 2014, a 
solicitat DNA să investigheze 
acuzațiile aduse membrilor 

Guvernului de la acea vreme 
cu privire la încălcarea în mod 
deliberat a dreptului la vot al 
românilor din diaspora, prin 
organizarea unui număr prea 
mic de secții de votare, în ciuda 
cererilor de la ambasade și a 
situației votului din primul 
tur, în care oamenii nu și-au 
putut exercita dreptul la vot în 
intervalul orar stabilit, deși au 
stat ore întregi la coada în fața 
secțiilor de votare, mai spune 

sursa citată. „Dacă la momen-
tul respectiv am salutat decizia 
promptă a DNA de a prelua 
acest dosar de la Parchetul 
General și categoric recu-
noaștem meritele instituției 
în lupta împotriva corupției, 
ale cărei rezultate le putem con-
stata aproape zilnic, apreciem 
că este cu atât mai bizară com-
pleta lipsă de activitate în acest 
dosar de corupție politică la 
nivel înalt, care a avut ca efect 

încălcarea dreptului fundamen-
tal la vot pentru sute de mii de 
cetățeni români. Pe acest fond, 
IPP solicită conducerii Direc-
ției Naționale Anticorupție să 
informeze opinia publică cu pri-
vire la stadiul în care se află în 
prezent acest dosar, care a avut 
drept consecință subminarea 
democrației prin interzicerea 
dreptului la vot a unui grup 
atât de mare de persoane”, se 
arată în comunicatul de presă.

IPP solicită DNA să facă public stadiul dosarului 
privind votul din diaspora de la prezidențiale

Foto: cotidianul.ro

Foto: brasovevents.ro
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Aproape 100 de persoane au cerut 
în acest an protecţia statului român

Aproape 100 de persoane au 
cerut protecția statului român 
de la începutul acestui an. Cei 
mai mulți cetățeni care au făcut 
aceste solicitări sunt bărbați 
din Pakistan, Siria și Irak.

Inspectoratul General pen-
tru Imigrări (IGI) a anunțat 
că, de la începutul acestui an, 
96 de persoane au cerut azil, 
majoritatea solicitanților fiind 
bărbați cu vârsta cuprinsă între 
18 și 34 de ani. De asemenea, 
cei mai mulți dintre aceștia 
sunt din Pakistan, Siria și Irak, 
informează Adevărul.

„Cererile de acordare a unei 
forme de protecție sunt anali-
zate și procesate de către ofițeri 
special desemnați din cadrul 
Centrelor Regionale de Cazare 
și Proceduri pentru Solicitanții 
de Azil. Polițiștii examinează 
individual fiecare cerere, luând 
în considerare documentele 
din dosar, datele declarate de 
solicitant în cadrul interviului 
coroborate cu informațiile din 
țara de origine, în vederea acor-
dării unei forme de protecție 
sau respingere a cererii”, potri-
vit unui comunicat emis de IGI. 

Potrivit legislației naționale în 
materie de azil, în România se 
recunoaște statutul de refugiat, 
la cerere, cetățeanului străin 
care, în urma unei temeri bine 
întemeiate de a fi persecutat 
pe motive de rasă, religie, nați-
onalitate, opinii politice sau 
apartenență la un anumit grup 
social, se află în afara țării de 
origine și care nu poate sau, 
din cauza acestei temeri, nu 
dorește să solicite protecția 
respectivei țări, precum și 
apatridului care, aflându-se, 

din motivele menționate ante-
rior, în afara țării în care avea 
reședința obișnuită, nu poate 
sau, din cauza acestei temeri, 
nu dorește să se întoarcă în 
respectiva țară și cărora nu li 
se aplică cauzele de excludere 
de la recunoașterea statutului 
de refugiat.

„De asemenea, se acordă pro-
tecția subsidiară cetățeanului 
străin sau apatridului care nu 
îndeplinește condițiile pentru 
recunoașterea statutului de 
refugiat și cu privire la care 

există motive întemeiate să se 
creadă că, în cazul returnării 
în țara de origine, respectiv 
în țara în care își avea reșe-
dința obișnuită, va fi expus unui 
risc serios și care nu poate sau, 
din cauza acestui risc, care nu 
dorește protecția acelei țări și 
căruia nu i se aplică cauzele de 
excludere de la acordarea aces-
tei forme de protecție, prevăzute 
de actul normativ menționat 
mai sus”, se mai arată în docu-
mentul citat.

Prin risc serios se înțelege 
condamnarea la pedeapsa cu 
moartea sau executarea unei 
astfel de pedepse, tortură, tra-
tamente sau pedepse inumane 
ori degradante sau o amenin-
țare serioasă, individuală, la 
adresa vieții sau integrității, 
ca urmare a violenței gene-
ralizate în situații de conflict 
armat intern sau internațio-
nal, dacă solicitantul face parte 
din populația civilă, mai spune 
sursa citată.

În prezent, în România sunt 
înregistrați aproximativ 2.600 
de beneficiari ai unei forme de 
protecție internațională.

Foto: adevarul.ro

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și-a 
exprimat convingerea că, în timpul mandatului actualei Comi-
sii, Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) se va finaliza 
în cazul României, informează AGERPRES.

„I-am spus încă o dată domnului prim-ministru că sunt con-
vins că în timpul mandatului Comisiei mele o să punem capăt 
Mecanismului MCV. Nu există o legătură strânsă între ceea ce 
eu aș spune cazul Bulgariei și cazul României. Cele două cazuri 
sunt separate. Dacă România o ia înaintea amicilor noștri bul-
gari, prietenilor bulgari, evident că mecanismul se va încheia 
dacă România menține nivelul de punere în practică actual al 
așteptărilor Comisiei Europene și din partea statelor membre 
atunci acest lucru se va întâmpla”, a spus Juncker, care a susți-
nut declarații comune de presă cu premierul Dacian Cioloș.

Șeful Guvernului român a afirmat că și România dorește o 
finalizare a MCV și internalizarea acestui proces.

„Am discutat și despre modul cum noi vedem procesul 
de finalizare a MCV, care considerăm că și-a atins scopul din 
punctul de vedere pe care l-a avut Comisia atunci când acest 
mecanism a fost pus în aplicare. Asta nu înseamnă că în Româ-
nia nu trebuie să continuăm cu lupta împotriva corupției și 
pentru consolidarea a ceea ce s-a făcut până acum, dar noi 
considerăm că există în momentul de față suficientă matu-
ritate în România pentru ca tot acest proces să fie integrat și 
internalizat în mecanismele pe care Guvernul, sistemul judiciar, 
Parlamentul le pot avea în vedere. Sigur, domnul președinte 
a spus că în cursul mandatului acestei Comisii să poată să fie 
finalizat acest mecanism, eu sper să nu trebuiască să așteptăm 
ultimul an al mandatului acestei Comisii pentru a găsi o solu-
ție”, a precizat Dacian Cioloș, conform sursei citate.
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ECONOMIE

Cei mai mulţi turiști străini în România ar putea proveni înce-
pând cu anul viitor din Israel, după ce Germania a dominat 
în ultimii ani topul ţărilor generatoare de intrări pentru piaţa 
românească, informează MEDIAFAX.

Anul trecut, numărul turiștilor din Israel a crescut cu 60%, la 
aproape 220.000 de persoane, astfel că statul din Orientul Mij-
lociu a urcat o poziţie, pe locul doi, în topul ţărilor care aduc 
turiști pe piaţa locală.

Președintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, Anca 
Pavel Nedea, pune evoluţia pe seama relaţiilor istorice dintre 
România și Israel, promovării pieţei locale și lansării mai mul-
tor zboruri charter.

„Pe termen lung a contat relaţia foarte bună, fără întreru-
pere, între cele două state. Populaţiile recunosc aceste afinităţi 
și cei din Israel nu uită că noi am rămas lângă ei în momente 
când alte ţări s-au retras. Este important totodată că Româ-
nia s-a afirmat în ultimii ani, s-a promovat cu brandul de ţară 
și s-au făcut investiţii semnificative. Pe termen mediu scurt, 
un stimul a fost faptul că tour-operatorii din Israel și-au asu-
mat riscul să facă chartere, sesizând oportunităţile și dorinţele 
turistului israelian, care circulă foarte mult și tot timpul anului”, 
a declarat șeful ANT.

De altfel, numărul israelienilor care vizitează România 
a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 96.600 în 2013 la 
139.400 un an mai târziu și aproape 220.000 în 2015.

„Mă aștept ca într-un an sau doi să fie piaţa numărul unu 
generatoare de turiști în România, facilitată de aceste chartere. 
Depinde însă și de noi. Orice guvern trebuie să facă din turism 
o prioritate strategică”, a spus Anca Pavel Nedea.

Ea a arătat, de asemenea, că România poate profita de un 
context cu care nu se va mai întâlni curând.

„În primul rând este stabilitate, o siguranţă pe care alte ţări 
din regiune nu o mai au. În plus, România este poziţionată 
strategic, la intersecţia unor culturi care pot genera circulaţie 
turistică. Este ferită de valul de imigranţi și a ajuns la o maturi-
tate a produsului turistic oferit, având și produse cunoscute, ca 
Transilvania sau Maramureș”, a completat Nedea.

Turiștilor israelieni le plac viaţă de noapte, cazinourile, lito-
ralul, Delta Dunării și Transilvania, a spus ea.

Șeful ANT se așteaptă pentru următorii ani, de asemenea, 
la creșteri semnificative ale numărului de turiști din Rusia și 
China.

Numărul turiștilor străini a crescut anul trecut cu 17%, la 2,2 
milioane, mult sub cel al turiștilor români–9,9 milioane, cu un 
plus tot de 17% faţă de 2014, mai spune sursa citată.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, cei mai mulţi 
străini au provenit din Germania (266.900), Israel (219.300), Ita-
lia (211.200), Franţa (134.500) și SUA (130.200). În 2014, topul era 
condus tot de Germania (234.451), urmată de Italia (184.514) și 
Israel (139.425).

A utoritatea Națională 
pentru Protecția Con-
sumatorilor (ANPC) 

a câștigat un proces colectiv 
împotriva OTP Bank, în care 
clienții băncii reclamau cla-
uze abuzive în contractele a 
două tipuri de credite, a decla-
rat directorul general al ANPC, 
Paul Anghel, precizând că deci-
zia este definitivă, informează 
AGERPRES.

În data de 15 ianuarie 2014 
a fost încheiat un proces verbal 
de către Comisariatul regional 
pentru protecția consumatorilor 
și de către ANPC versus OTP 
Bank România SA. În proces 
era vorba de cinci reclamații, ale 
unui număr de a cinci petenți, 
care reclamau clauze abuzive 
în contractele lor încheiate cu 
OTP Bank. Era vorba de două 
tipuri de contracte, unul pen-
tru credite de nevoi personale 
garantat cu ipotecă și un tip 
de contract pentru un credit 
ipotecar. Decizia este defini-
tivă, a mai spus Paul Anghel.

Potrivit directorului gene-
ral al ANPC, acesta este primul 
proces câștigat de instituție de 
la modificarea Legii 193/2000 

privind clauzele abuzive din 
contractele încheiate între 
profesioniști și consumatori.

Paul Anghel a precizat că nu 
se restituie și sumele încasate 
fără temei legal, menționând 
că aceasta este hotărârea jude-
cătorească. Pentru restituirea 
sumelor consumatorii trebuie 
să meargă pe cale separată în 
instanță.

Potrivit ANPC, procesul-ver-
bal de constatare a avut la 
bază analizarea contractelor 
de credit de nevoi personale 
garantate cu ipotecă, ocazie cu 
care s-a constatat că unele cla-
uze contractuale sunt abuzive. 
Astfel, în contractul de credit 
la articolul 5.2 este prevăzut 
că dobânda este variabilă în 
conformitate cu politica băncii. 
Dobânda poate fi modificată în 
mod unilateral de către bancă, 
luând în considerare valoarea 
dobânzii de referință pentru 
fiecare valută (ex. EURIBOR 
(EUR)/LIBOR (CHF)/ROBOR 
(RON) etc.) fără a exista con-
simțământul clientului. Noul 
procent de dobândă se va aplica 
la soldul creditului rămas de 
rambursat începând cu data 

de aplicare stabilită de bancă. 
Modificarea dobânzii va duce la 
recalcularea dobânzii datorate.

De asemenea, la articolul 
5.3 se prevede că noul procent 
de dobândă va fi comunicat 
împrumutatului prin interme-
diul unei scrisori simple sau 
extras de cont trimis la adresa 
de corespondență specificată 
de acesta sau prin afișare la 
sediile unităților bancare. Cli-
entul consimte această metodă 
de notificare suficientă, nefi-
ind necesară încheierea unui 
act adițional la prezentul con-
tract de credit în acest sens 
renunțând la orice eventuală 
plângere/opoziție/contesta-
ție ulterioară.

ANPC menționează că s-a 
procedat la verificarea con-
tractelor de credit imobiliare, 
ocazie cu care s-a constatat că 
următoarele clauze contrac-
tuale sunt abuzive: articolul 
6.1 din contract prevede: „Pen-
tru creditul acordat, Clientul 
datorează și va plăti băncii o 
rată de dobândă revizuibilă în 
conformitate cu politica băn-
cii”, iar la art 6.2 este prevăzut: 

„Banca își rezervă dreptul să 

revizuiască periodic dobânda 
în funcție de evoluția indica-
torilor de referință pentru 
fiecare valută Euribor pen-
tru euro, Libor pentru CHF, 
Bubor pentru Ron”.

De asemenea, un alt arti-
col preciza că noul procent de 
dobândă va fi comunicat împru-
mutatului prin intermediul unei 
scrisori simple la adresa de 
corespondență specificată de 
client. Clientul consimte această 
metoda de notificare suficientă, 
în acest sens renunțând la orice 
eventuală plângere/opoziție/
contestație ulterioară.

ANPC precizează că în data 
de 29 iulie 2015 instanța de 
judecată a admis cererea de 
chemare în judecată față de cla-
uzele prinse în procesul-verbal 
și a aplicat sancțiunea amen-
zii în cuantum de 700 de lei, 
însă a respins capătul de cerere 
privind restituirea sumelor de 
bani către consumatori înca-
sate în mod abuziv.

În prezent, ANPC are pe 
rolul instanțelor de judecată 
43 de dosare având ca obiect 
constatare de clauze abuzive, 
mai spune sursa citată.

Cei mai mulţi turiști străini în 
România ar putea proveni din 
Israel, începând cu anul viitor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 
a câștigat un proces cu OTP Bank pe clauze abuzive

Foto: observator.tv
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Recent s-au stabilit princi-
piile noii structuri, însă nu a 
fost dezvăluită componența ei. 
Presa internațională vorbește 
despre armament greu ameri-
can și mii de militari americani, 
britanici și germani. Moscova 
susține că planul NATO repre-
zintă un factor destabilizator, 
informează Adevărul.

Miniștrii Apărării din țările 
NATO au făcut un bilanț al apli-
cării planului de acțiune adoptat 
la summitul din Ţara Galilor. 
Acesta include activarea celor 
6 comandamente de coordo-
nare și integrare, creșterea 
prezenței navale la Marea Neagră, prezența 
rotațională pentru exerciții, poliția aeriană și 
întărirea apărării antitanc. Noua forță pentru 
Europa de Est va fi pe bază rotațională, însă 
dimensiunea și componența ei vor fi anun-
țate în primăvară.

Pentagonul a anunțat recent că mărește de 
4 ori bugetul pentru Europa în fața agresiunii 

Rusiei. NATO trece acum de la faza de rea-
sigurare la cea de descurajare. Descurajarea 
convențională vizează, între altele, prepozi-
ționarea unor echipamente pentru unități 
combatante americane, a explicat ambasa-
dorul SUA la NATO, Douglas Lute.

Potrivit unor informații, noul plan al NATO 
„ar putea implica câte un batalion de 500–1.000 

de militari în Estonia, Lituania, 
Letonia, Polonia, România și 
Bulgaria”. Consolidarea prezen-
ței militare a NATO în Europa 
de Est este un factor destabi-
lizator, apreciază Rusia.

„Ce? Credeți că toate aceste 
poziționări și consolidări mili-
tare ale NATO, britanice sau 
americane, au apărat pe cineva 
de teroriști? Măcar pe cineva… 
Haideți să luăm ultimul exem-
plu: atentatele de la Paris. Ați 
văzut cumva că NATO și-a pus 
pieptul la bătaie sau i-ar fi omo-
rât pe teroriști? Sigur că nu, 
pentru că nu sunt în stare. Sunt 

capabili doar să îi sperie pe toți cu amenința-
rea rusă”, a declarat Maria Zaharova, purtător 
de cuvânt MAE rus, conform sursei citate.

Creșterea capacității de apărare împotriva 
rachetelor balistice este o altă temă analizată la 
Bruxelles. În premieră s-a vorbit despre noul 
sistem de supraveghere terestră, prin utiliza-
rea unor vehicule fără pilot.

Brazilia se teme 
de atentate marca 
Statul Islamic în 
timpul Olimpiadei

Președintele ceh Miloš Zeman vrea deportarea 
migranților economici și a suspecților de terorism
Președintele ceh Miloš Zeman, cunoscut pen-
tru declarațiile sale anti-migranți, a estimat 
că singura soluție la această criză, în condi-
țiile „eșecului complet” al Uniunii Europene, 
este deportarea migranților economici și a sus-
pecților de legături cu terorismul, informează 
AGERPRES.

„Uniunea Europeană a eșuat total în rezol-
varea crizei migratorii”, a declarat Zeman, cu 
prilejul unei adunări social-democrate desfă-
șurate în capitala slovacă Bratislava.

În viziunea sa, „singura soluție” la această 
criză este „deportarea migranților economici și 
a celor care propovăduiesc violența religioasă, 
ura religioasă, pe scurt a celor care alimentează 
terorismul”. Cehia va primi toți migranții dori-
tori să se integreze, a continuat președintele 
Zeman, estimând însă că „migranții musul-
mani sunt imposibil de integrat și de asimilat 

în cultura europeană”. „Corectitudinea poli-
tică este sinonimă cu minciuna”, a adăugat 
șeful statului ceh în intervenția sa. Liderul 

ceh de stânga nu se află la prima sa declara-
ție împotriva afluxului de migranți și refugiați 
în Europa, anul trecut participând chiar la o 
adunare organizată de mișcarea xenofobă „Blo-
cul contra islamului”.

Tot în 2015, Miloš Zeman a descris valul 
de migranți drept o „invazie organizată” și a 
apreciat că tinerii irakieni și sirieni ar trebui 
să lupte în țările lor împotriva Statului Isla-
mic, în loc de a fugi în străinătate.

În Cehia, țară cu 10,5 milioane de locuitori, 
sondajele arată că majoritatea populației este 
de părere că nu ar trebui acceptați migranți 
veniți din zone de conflict. În ceea ce-i pri-
vește pe aceștia, puțini sunt cei care doresc să 
rămână pe teritoriul Cehiei. Pentru marea lor 
majoritate, Cehia este doar o țară de tranzit 
spre Germania sau alte state nordice bogate, 
mai spune sursa citată.

După virusul Zika, Brazilia mai are o 
problemă înaintea Jocurilor Olimpice. Orga-
nizatorii susţin că au sporit gradul de alertă 
de teama unor atentate ce ar putea avea loc 
între 5 și 21 august.

„Suntem într-o alertă continuă! Sun-
tem pregătiţi pentru cel mai rău scenariu”, 
a declarat Andrei Rodrigues, secretarul 
guvernamental de securitate în cazul eveni-
mentelor majore, informează Adevărul.

Brazilia a sporit astfel forţele de securi-
tate ce vor păzi peste 10 mii de sportivi și 
sute de mii de turiști ce vor asista la Olimpi-
ada de la Rio. Forţele de ordine sunt de două 
ori mai numeroase decât la Olimpiada din 
urmă cu patru ani, de la Londra. Astfel, 47 
de mii de poliţiști și 38 de mii de soldaţi vor 
asigura securitatea la Rio. Temerile organi-
zatorilor pleacă în special de la ameninţările 
concrete pe care Maxime Hauchard, un fran-
cez ce recrutează jihadiști pentru Statul 
Islamic, le-a făcut imediat după atentatele 
de la Paris din luna noiembrie. „Brazilia, tu 
urmezi!”, a fost mesajul care a ridicat nivelul 
de alertă la Rio. Brazilia nu s-a implicat până 
acum în conflictele din Orientul Mijlociu și 
ar părea o ţară lipsită de griji, dar dorinţa de 
mediatizare excesivă pe care Statul Islamic o 
are ar putea să o transforme într-o ţintă.

„Te-ai putea gândi că Brazilia nu este o 
ţintă, dar teroriștii doresc să fie vizibili, iar 
pe lângă Cupa Mondială nu există alt eveni-
ment mai mediatizat. Riscul terorismului se 
duce acolo unde apar camerele de filmat”, a 
afirmat Pascal Boniface, directorul Institutu-
lui de Relaţii Internaţionale și Strategii de la 
Paris. Din informaţiile existente, în Brazilia 
nu ar exista celule teroriste active ale Statu-
lui Islamic, dar nu este exclusă posibilitatea 
detonării unor „lupi singuratici”.

Temerile sunt și mai mari, în condiţiile în 
care traficanţii de droguri din Rio au furat 
anul trecut un camion ce transporta o tonă 
de dinamită, mai spune sursa citată. Jocu-
rile Olimpice au fost marcate deja de un atac 
terorist ce a avut loc în 1972, la München, 
când un grup palestinian a luat ostatici mai 
mulţi sportivi israelieni și a ucis 11 persoane.

Foto: mfa.bg

Miniștrii Apărării din NATO au aprobat consolidarea 
prezenţei militare pe flancul estic, inclusiv în România

Foto: shoebat.com

CAMPANIE

U niunea Muncitorilor Români, 
alături de Ziarul El Rumano 
și Radio Românul (Spania) 

lansează „Programul de dezvoltare a 
antreprenoriatului românesc în spriji-
nul inițierii unei afaceri sau dezvoltării 
unei afaceri existente”.

„Prin acest program antrepreno-
rial se dorește promovarea spiritului 
antreprenorial, crearea de noi locuri de 
muncă, educarea spiritului antrepreno-
rial românesc, dezvoltarea mediului de 
afaceri în rândul comunității românești 
din Spania, creșterea competitivității, 
crearea unor programe de consultanță 
și finanțare pentru afacerile românești”, 
a declarat Președintele Uniunii Mun-
citorilor Români din Spania.
Cum poți afla dacă ți se 
potrivește acest program?
Analizează dacă te afli în aceste faze 
ale dezvoltării tale antreprenoriale:

• ai o idee de afacere la care te gân-
dești de ceva timp?

• ai un talent sau o îndemânare, dar nu ai 
găsit ocazia pentru a-ți transforma pasiunea 
într-o afacere?

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

• ai pornit o afacere de curând, dar nu ești 
mulțumit de rezultatele obținute?

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

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

marketing@radioromanul.es sau la numă-
rul de telefon 691 324 599.

Ce se întâmplă după înscriere?
O echipă de specialiști vor analiza proiectele 
înscrise în acest program, iar la final, cele mai 
bune 5 idei și proiecte vor fi premiate.

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

În timpul programului, ai o ocazie deosebită 

de a-ți îndeplini un vis antrepreno-
rial, obții șansa de a-ți depăși limitele 
și a câștiga mai mult, beneficiezi de 
formare, motivare, consiliere, antre-
nare pentru a găsi soluții de beneficiu 
maxim pentru ceea ce îți dorești, ai 
șansa ca ideea ta să fie premiată și chiar 
mai mult să câștige marele premiu 
sau chiar șansa transformării vieții 
tale și îndreptarea spre un viitor mai 
bun pentru tine și familia ta. Cheia 
spre succes!
Ce se întâmplă după 
câștigarea marelui premiu?
Ai acces la servicii complete de pro-
movare, îți poți planifica bugetul de 
promovare după bunul plac, fără să 
duci grija costurilor de promovare, 
ai acces la mai multe canale de pro-
movare în același timp, poți analiza 
detaliat unde, când și la cine ajunge 
mesajul tău, reclama ta, afacerea ta.
Nu mai ezita, înscrie-te acum!
Acest program este inițiat și susținut 

de Asociația Uniunea Muncitorilor Români, 
Ziarul El Rumano și Radio Românul.

Parteneri media: Agenția Națională de Presă 
AGERPRES www.agerpres.ro, Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM în Spania) 
și Ziarul El Rumano en España www.perio-
dicoelrumano.es.

Programul de dezvoltare a antreprenoriatului 
românesc pentru o afacere nouă sau existentă

L’ Alcazaba
RESTAURANT FINCA

R E S T A U R A N T  T I P I C  R O M Â N E S C

• 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)

Carretera Burgos, salida 23,
direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23

www.fi ncalcazaba.es
www.facebook.com/fi nca.alcazaba
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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
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Una niña rumana de 12 
años escala la cima del 
pico más alto de América

El Círculo de Bellas Artes de 
Madrid acoge la exposición 
fotográfica “Danubio” en la 
que Paco González San Agus-
tín ofrece 60 perspectivas de 
Europa recogidas a lo largo del 
recorrido del Danubio, desde 
sus dudosas fuentes en algún 
lugar de Alemania hasta su 
desembocadura en Rumanía.

“En la base de todo esto está 
Magris -ha reconocido el fotó-
grafo, en referencia a la obra 
de Claudio Magris titulada “El 
Danubio”- ¿Cómo hacer un viaje 
por el Danubio sin tener como 
soporte a Magris?” Así, señala 
que, pese a que la Europa que 
han visto durante el periplo “no 
es la de Magris”, porque han 
ocurrido cosas “muy importan-
tes” entre las que señala la caída 
de todos los países comunistas, 

“el tema yugoslavo”, el “nuevo 
papel importante de Alema-
nia”, la crisis económica en los 

países del norte y del sur y la 
crisis migratoria, también es 
la de Magris en cierto modo 
porque es la Europa “de la cul-
tura y de la historia”.

Como la obra del ganador del 
Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras, la exposición foto-
gráfica -que se podrá visitar 
hasta el próximo 22 de mayo- 
recorre el río fijándose en los 
acontecimientos históricos, en 
los símbolos, en la cultura y 
en los mitos de cada una de 
las “estaciones”, pueblos y ciu-
dades por las que transcurre 
su curso, según ha explicado 
González San Agustín, relata 
lainformacion.com. “No pre-
tende ser una ilustración del 
libro de Magris. Quiero rendir 
también un homenaje a Patrick 
Leigh Fermor, desde el punto 
de vista del periplo viajero, este 
muchacho que viajaba a pie por 
Europa con 19 o 20 años en 

el año 1933, desde Holanda y 
Constantinopla”, ha indicado, 
según fuentes de lainforma-
cion.com.

De hecho, además de las 60 
fotografías en blanco y negro 
que se exponen en el Círculo 
de Bellas Artes, el fotógrafo ha 
publicado una obra con alre-
dedor de 140 instantáneas que 
amplían las que cuelgan de las 
paredes de la institución y a las 
que acompaña un “Cuaderno 
de Viaje” en el que el propio 
fotógrafo reflexiona y profun-
diza acerca de algunas de las 
ciudades por las que pasó y 
aporta algunos detalles.

La exposición cuenta con 
la colaboración del Círculo 
de Bellas Artes, cuyo direc-
tor, Juan Barja, ha asegurado 
que “le pareció fascinante el 
proyecto” desde el principio. 

“No sé si eso tiene relación con 
la lectura del libro de Claudio 

Magris, probablemente sí. Pero 
también es cierto que la fas-
cinación por los ríos, por los 
flujos, por el movimiento autó-
nomo de la naturaleza, tiene 
algo mágico y algo histórico”, ha 
manifestado. Así, ha señalado 
los “problemas, las luchas, las 
instituciones” que han tenido 
lugar en torno al río y que van 
desde los campos de concen-
tración de Mauthausen durante 
el nazismo, hasta la conquista 
de la Dacia por parte del ejér-
cito del emperador Trajano, en 
el año 105 después de Cristo.

Junto con el Círculo de 
Bellas Artes, la muestra foto-
gráfica ha recibido el apoyo 
del Instituto Cultural Rumano, 
cuyos representantes han desta-
cado el carácter “fundamental” 
del Danubio para la cultura y la 
historia del país y han visto en 
la obra de González San Agus-
tín una oportunidad para dar 
a conocer la Rumanía actual, 
que vive en su cauce y en torno 
a su delta.

“Desde el primer puente 
sobre el Danubio, que lo con-
struyeron los romanos para 
conquistar Dacia, hasta las 
cárceles que construyeron los 
comunistas junto al río para 
construir canales y en las que 
murieron miles de intelectua-
les rumanos. La historia y la 
cultura rumana están relaci-
onadas desde hace siglos con 
el río”, ha recordado según la 
fuente arriba citada.

La exposición de fotografías “Danubio”, 
en Círculo de Bellas Artes de Madrid

Foto: Círculo de Bellas Artes
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Jesús del Cerro y su película Uruguay, 
una historia sobre la Rumanía comunista

El fuerte crecimiento de la economía 
rumana se debe a la relajación fiscal 

El director y productor de cine 
español, Jesús del Cerro, ha 
empezado a rodar el largome-
traje “Uruguay”, su séptima 
película, sobre la historia de 
varias generaciones ambientada 
en la Rumanía comunista de 
Nicolae Ceaușescu. “La película 
gira en torno a la vida de Andrei 
y su familia, una familia traba-
jadora y humilde de la ciudad 
de Bucarest”, explica la pro-
ductora Actorie Film en un 
comunicado de prensa, según 
HotNews.ro.

El guion de la película está 
escrito por Manuel Feijoo, 
Beatriz González y Ruxan-
dra Ghițescu. La historia 
se desarrolla en 1988, en la 
Rumanía comunista de Nicolae 

Ceaușescu, una de las dictadu-
ras más cruentas de la Europa 
del este. Andrei y su familia 
viven en Bucarest, en un pequ-
eño apartamento propiedad 
del Gobierno.

Cada día Vasile, el padre 
de Andrei, espera un mensaje 

pero nunca llega nada. Un día 
la familia recibe una carta 
de la embajada de Uruguay, 
¿será este el mensaje que tanto 
esperaba?

Del Cerro, que trabaja entre 
Madrid y Bucarest, ha reali-
zado “Carlitos y el Campo de 

los Sueños”, ganadora del pre-
mio a Mejor Película y Premio 
del Público en Giffoni; “Nașa” 
(La Madrina), ganadora del 
GOPO a la película rumana 
más taquillera del año 2012 
y “S-a furat Mireasa” (Han 
Robado a la Novia), entre 
otros largometrajes.

Entre las series de televisión 
destacan “Un paso Adelante”, 

“Policías, en el corazón de la 
calle”, “Médico de Familia” y 

“Compañeros”. Dragoș Bucur 
(Andrei) y la actriz Cristina 
Flutur (Ioana) darán vida a la 
pareja protagonista de la his-
toria. El guion de la película 
está escrito junto con Manuel 
Feijoo, Beatriz González Cruz 
y Ruxandra Ghițescu.

Rumanía alcanzará su tope de 
crecimiento en 2016 antes de 
moderarse en 2017. La inflación 
volverá a ser positiva antes del 
final de 2016. Por otra parte, la 
aplicación de la ley de dación 
en pago podría afectar nega-
tivamente a las perspectivas 
macroeconómicas.

Impulsado por los aumentos 
salariales y la relajación fis-
cal, el crecimiento económico 
rumano alcanzará su pico en 
2016 antes de moderarse lige-
ramente en 2017, según señala 
la Comisión Europea (CE) en 
su último informe de previsi-
ones económicas, tal como se 
recoge en la edición del 5 de 
febrero de Business Review. 
Los funcionarios de Bruselas 
consideran que la reducción 

de 4 puntos porcentuales en el 
tipo general del IVA en enero 
de 2016, la inflación negativa y 
un aumento del 19% del salario 
mínimo a partir de mayo de 
2016 producirá un aumento del 
consumo y del PIB del 4,2% 
en 2016. Posteriormente, con 
el aumento de la inflación y 
el freno a la introducción de 
nuevos estímulos fiscales en 
2017, el crecimiento del con-
sumo probablemente reduzca 
su velocidad. Sin embargo, se 
espera que el crecimiento del 
PIB se mantenga por encima 
del 3,7% en 2017, según el 
informe de la CE.

Según el informe, se man-
tiene un nivel de confianza 
estable entre los inversores, 
lo que unido al crecimiento 

continuo en el crédito en 
moneda local, y la supresión 
del impuesto sobre construc-
ciones especiales a partir de 
2017, ayudará a mantener el 
crecimiento de la inversión 
privada en el periodo consi-
derado. La previsión para la 
inflación media anual es del 

-0,2% para 2016.
A medida que el impacto de 

la bajada del IVA se diluya y el 
diferencial de producción se 
reduzca, la inflación volverá a 
ser positiva en la segunda mitad 
de 2016, según un informe de la 
CE. Se prevé volver dentro del 
objetivo de inflación que esta-
blece el Banco Central (2,5% 
± 1p.p) en 2016 y alcanzar 
una media anual del 2,5% en 
2017. Uno de los principales 

riesgos para las perspectivas 
macroeconómicas es la posi-
ble implementación de la ley 
de dación en pago aprobada 
inicialmente por el Parla-
mento, advierte la CE. “La 
aplicación retroactiva de la 
ley sobre el stock actual de 
préstamos podría tener un 
impacto negativo en el crecimi-
ento del crédito, en la confianza 
de los consumidores, y en la 
demanda interna”. En cam-
bio, una mejor absorción de 
fondos de la Unión Europea y 
un mayor efecto multiplicador 
del estímulo fiscal en 2016 y 
2017 podrían constituir facto-
res favorables según el informe 
de la CE, señala el Instituto 
Español de Comercio Exte-
rior (ICEX) en su página web.

Foto: audiovisual451.com
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516 millones de euros 
destinados en 2016 al nuevo 
programa para desempleados

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado este 
pasado martes en el Congreso de los Diputados los presupues-
tos de su departamento para 2016 y destacó la incorporación 
del nuevo Programa de Orientación a Desempleados de Larga 
Duración de entre 30 y 55 años, con una dotación global de 
516 millones de euros. Se iniciará en 2016 y finalizará en 2018 y 
podrá beneficiar potencialmente a 1.264.000 personas, según 
estimaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Báñez se ha referido al proyecto como “un nuevo Programa 
en el que seguimos trabajando con los interlocutores sociales 
y las CCAA y que permitirá un diagnóstico de la empleabilidad 
de este colectivo, así como itinerarios personalizados para sus 
beneficiarios”, según informa citapreviainem.es.

El plan, según ha explicado la titular de Empleo, tal como 
relata citapreviainem.es, tiene como objetivo dar protec-
ción y oportunidades a un colectivo que no se beneficia de 
otros incentivos como los correspondientes a la contratación 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ni del subsidio para 
mayores de 55 años.

Estar inscrito como demandante de empleo será funda-
mental. Como sucede en las otras ayudas extraordinarias para 
parados de larga duración que ya están vigentes, como el 
Plan Prepara, la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Programa 
de Activación para el Empleo (PAE), uno de los requisitos será 
acumular en el momento de la solicitud antigüedad suficiente 
en la inscripción como demandante de empleo. En las ayudas 
anteriores, el concepto de “parado de larga duración” implica 
una inscripción de al menos 12 meses.

Una niña de 12 años de nacionalidad rumana hizo cumbre en la 
cima del cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, y esta-
bleció así un nuevo récord mundial al convertirse en la persona 
más joven en lograr esa proeza, informó Noticias Argenti-
nas. La niña Dor Geta Popescu, de 12 años y 8 meses, escaló el 
pasado sábado el pico andino de 6.960 metros, el más elevado 
de los hemisferios sur y occidental, el más alto del mundo que 
no pertenece a la cordillera de Himalaya y está situado en el 
departamento de Las Heras, al noreste de Mendoza.

Geta logró la proeza como integrante del equipo Alititude 
Expeditions Team. La niña es una destacada deportista de la 
Federación Rumana de Montañismo y Escalada, según informa 
el Club de Deporte de Altitud y Montaña de ese país. “La única 
cosa que puedo pensar ahora mismo es simple y natural: «Que 
vida más espléndida»...”, expresó desde la cima la niña, que 
tiene varios títulos de montañismo en Rumanía, donde entrena 
en el circuito de las 7 Montañas del Jardín de los Cárpatos.

“Una montaña excelente, una subida perfecta: ¡ritmo, esfu-
erzo, éxito! En el día de la cumbre, como me lo esperaba, un 
largo viaje, viento, frío y una parte muy dura al final. Me moví 
bien y aunque yo era, obviamente, la más joven del grupo, el 
ritmo que me impuse fue mejor que el de muchos compañeros 
de ascensión. He llegado a lo más alto. ¡Récord Mundial para 
mi edad! Debajo de mí una multitud de picos, montañas hacia 
el horizonte”, describió la niña. Ella representa a Rumania desde 
los 10 años en expediciones de alta montaña y ahora sumó su 
quinto récord mundial en escalada de altitud, ya que antes 
había escalado los montes Ararat, Damavand, Sabalan y Ojos 
del Salado, situado en el límite de Catamarca y Copiapó, Chile.

Para la niña es el primer resultado excepcional del año y 
sus objetivos como miembro del Club de Deporte de Altitud 
y Montaña incluyen escalar los picos y los volcanes más altos 
de América del Norte, de Australia y de Oceanía, expediciones 
que tienen como objetivo primordial establecer tres nuevos 
Récords Mundiales en el montañismo de altura de su categoría. 
Dor Geta Popescu forma parte del grupo nacional de niños de 
escalada. Como tal, y en el despliegue de su carrera, tiene títu-
los de campeona nacional en las categorías de edad y también 
muchos podios en las competiciones de los Balcanes y las com-
peticiones europeas de Grand Slam, señala HotNews.ro.
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ANUNȚURI ȘI SERVICII

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

Domn din Cluj, actualmente din Burgos, în vârstă 
de 64 de ani, serios, văduv, cu simţul umorului și 
optimist, pensionat în Spania, doresc să cunosc o 
doamnă singură sau cu copii. Vreau să fie ordonată, 
gospodină, simpatică și cu simţul umorului. Dacă 
vrea cu adevărat să mă cunoască, să sune la tel: 
642 540 697 între orele 20 – 24. Dacă ești tristă, te 
voi înveseli! Dacă ești bolnavă, te voi îngriji! Dacă ai 
vreo dorinţă, o să ţi-o împlinesc!

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

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

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

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

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.

Domn, 56 de ani, divorţat, prezentabil și elegant 

căruia îi place să iubească și să fie iubit doresc să 
cunosc o doamnă pentru prietenie și mai departe 
căsătorie. Lăsaţi vă rog un mesaj de prezentare și 
vă sun eu. Vă mulțumesc. Tel: 642758257.

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 domnișoara între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

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

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

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

www.elrumano.net
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www.facebook.com/PeriodicoRumano

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

¿Has soñado alguna vez con tener 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.

SPORT

Steaua: 49% dintre 
români sunt fanii 
campioanei României

La cinci ani de la lansare, promoția româ-
nească Superkombat, condusă de Eduard 
Irimia, va organiza pe 26 martie, la San 
Juan, capitala statului Puerto Rico, pri-
mul mare eveniment al anului pe reguli 
K-1, unde cap de afiș va fi confruntarea 
dintre Cătălin Moroșanu și cel mai bine 
cotat greu britanic, gigantul Daniel Sam 
(1,97 m, 125 kg).
După ce în anii trecuți, evenimentele Superkom-
bat au fost găzduite de țări precum România, 
Germania, Italia, Elveția, Olanda, Muntene-
gru, Austria, Brazilia, Emiratele Arabe Unite 
sau Croația, evenimentul de la San Juan va fi 
o premieră, fiind primul de pe teritoriu Ame-
rican, informează SportNews.

„Este un moment istoric pentru sportul româ-
nesc fiindcă am reușit să pătrundem pe piața 
americană. Recunosc că a fost visul meu încă 
din momentul în care am înființat acest pro-
dus, iar faptul că vom fi acolo, deja e un pas 
enorm pentru noi. Proiectul este pe termen 

lung și vizează evenimente atât în America de 
Nord, cât și în Sud, în Columbia și Brazilia”, 
a declarat Eduard Irimia, care a dezvăluit că, 
pe lângă Moroșanu, gala va include sportivi 
din toată lumea, iar în deschidere vor lupta și 
români din noua generație precum Cristiana 
Stancu, Sebastian Cozmâncă, Cristi Spetcu și 
Dumitru Ţopai. „Am învățat multe după expe-
riența de anul trecut și am făcut schimbări în 
structura circuitului, care vor fi vizibile încă 
de la primul eveniment”, a adăugat promo-
torul român. Evenimentul din Puerto Rico, 
transmis în direct în peste 100 de țări, printre 

care și România, va fi organizat în par-
teneriat cu portoricanul Richy Miranda 

– Cortese, cel care a organizat prima gală 
UFC în afara teritoriului continental al 
SUA. „E un eveniment istoric atât pentru 
Superkombat, cât și pentru Puerto Rico. 
Trebuie să îi mulțumim pentru susținere 
și doamnei primar din San Juan, Car-
men Yulin Cruz, care s-a bucurat să știe 

că un eveniment internațional va fi organizat 
aici”, a afirmat și oficialul american.

Gala Superkombat de la San Juan va avea 
loc în cea mai mare arenă din oraș, The Roberto 
Clemente Coliseum, care are o capacitate de 
10.000 de locuri. Duelul dintre Cătălin Moro-
șanu și Daniel Sam, britanicul aflat în top 15 
la nivel mondial și care în trecut i-a învins pe 
Brian Douwes și Singh Jaideep, va fi meciul-ve-
detă al galei denumită „SUA vs Restul Lumii”, 
deoarece va programa confruntări între spor-
tivi americani și grei de pe toate continentele, 
mai spune sursa citată.

Handbalistele formației CSM București, Oana 
Manea, Aurelia Brădeanu și Iulia Curea, vor fi 
pentru un an ambasadoarele Federației Spor-
tului Școlar și Universitar (FSSU), a anunțat 
într-o conferință de presă, directorul adjunct 
al FSSU, Constantin Căliman.

„Mă bucură faptul că Oana Manea, Aurelia 
Brădeanu și Iulia Curea au acceptat să devină 
ambasadoarele sportului în școli și universi-
tăți pentru acest an. Cu ele vom încerca să 
mergem în școli pentru a promova activita-
tea handbalistică”, a spus Constantin Căliman, 
informează AGERPRES.

În paralel, FSSU va realiza un proiect de 
implementare a mini-handbalului în rândul 
elevilor de la clasele 0-4. „Avem un proiect pe 
care intenționăm să îl facem alături de Federația 
Română de Handbal începând cu anul școlar 
2016/2017 și să implementăm mini-handba-
lul în școală la clasele 0-4. Iar FRH va investi 
și o sumă pentru începutul acestui proiect 
reprezentând kit-uri de echipament sportiv 

pentru copii”, a precizat Constantin Căliman. 
Prezentă la conferința de presă, handbalista 
Oana Manea a afirmat că ar trebui ca elevii să 
renunțe la tablete, telefoane și calculatoare 
și să facă sport. „Sunt bucuroasă să fac parte 
din acest proiect. Vreau ca mai mulți copii să 
vină către sport și să facă sport. Pentru că și 
eu și colegele mele tot așa am început hand-
balul din școală. Sportul te ajută în viață, îți 
dă o direcție. De aceea mi-aș dori să merg în 
școli și să conving copii să vină în număr cât 

mai mare la sport. Eu aș prefera ca ei să lase 
tabletele, telefoanele și jocurile pe calculator 
și să facă sport”, a explicat ea.

Aurelia Brădeanu își dorește să atragă cât 
mai mulți copii la handbal. „Sunt onorată, îmi 
doresc să promovăm acest sport minunat care 
este handbalul atât în școli, cât și în universi-
tăți. Este prima oară când aud de un proiect 
prin care se dorește promovarea acestui sport 
de echipă printre copii. Așteptăm să atragem 
cât mai mulți copii de la vârste cât mai mici”, a 
spus Aurelia Brădeanu, conform sursei citate.

De asemenea, Iulia Curea a explicat că pen-
tru a ajunge sportiv de performanță trebuie 
să începi munca din timpul școlii. „Am accep-
tat cu mare onoare să fim ambasadoare ale 
handbalului, un sport pe care îl practicăm cu 
mult drag. Este un proiect magnific pentru că 
de acolo de jos începe munca. Fără copii nu 
putem ajunge nicăieri. Am și eu o fetiță de doi 
ani și consider că este minunat să ajuți copiii 
de orice vârstă”, a precizat Iulia Curea.

Centrul de Studii și Cercetări Infopolitic a rea-
lizat un sondaj de opinie care indică faptul că 
49% dintre români ţin cu Steaua București.

Campioana din ultimele trei sezoane 
rămâne cea mai iubită echipă din România 
și în 2016 și și-a mărit avansul faţă de urmă-
ritoare. Doar 11% dintre cei intervievaţi s-au 
declarat simpatizanţi ai marii rivale a Stelei, 
Dinamo, în timp ce locul trei e împărţit de 
două echipe din provincie: CFR Cluj și CSU 
Craiova, cu câte 6%. Cea de-a treia echipă 
din București, Rapid, se situează doar pe 
locul cinci, cu 3% dintre voturi, în timp ce 
liderul din Liga 1, Astra, are un procent de 
doar 1% din voturi, informează MEDIAFAX.

Sondajul a fost realizat în perioada 1–4 
februarie și au fost realizate 1096 voturi, prin-
tre populaţia adultă a ţării. Marja de eroare a 
acestuia este de 3,2%. Steaua este preferata 
suporterilor români, indiferent de mediul 
de rezidență al acestora, de vârstă, sex sau 
de simpatiile politice. Dinamo este simpati-
zată de un număr aproape dublu de bărbaţi, 
faţă de femei, precum și de un număr mai 
mare de tineri (16% dintre cei de 18-34 de ani, 
faţă de doar 11% dintre cei de vârstă medie și 
doar 7% dintre cei de peste 60 de ani).

De asemenea, Dinamo este simpatizată 
peste media sa în mediul rural. Pe regiuni, 
Steaua are scorul cel mai mare în Moldova 
(53%) în timp ce CFR Cluj, de exemplu, este 
simpatizată doar în Transilvania (18%), mai 
spune sursa citată.

Foto: cotidianul.ro

Foto: prosport.ro

Foto: superkombat.com

Handbalistele Oana Manea, Aurelia Brădeanu și Iulia 
Curea, ambasadoarele FSSU în școli și universități

Moroșanu se bate cu un colos de 1,97 m și 125 de 
kilograme! Superkombat ne oferă o premieră!

www.facebook.com/RiaSpain

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

Cod Promoţie: RIAHUELVA
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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!


