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El ministro español de 
Justicia, Rafael Catalá, 
realiza un viaje de trabajo 
a Rumanía y Bulgaria

Grupul „Mândrii Românași” 
te invită din luna martie 
la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești
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CE: România îndeplinește 
condiţiile pentru Schengen

Aproximativ un milion de români pot solicita 
restituirea taxei auto, achitată între 2007 și 2013

Aproximativ un milion de români care au achitat taxa auto în perioada 2007 - 2013 vor 
putea beneficia de restituirea sumelor achitate printr-o cerere în acest sens depusă la 
unitățile teritoriale ale Fiscului, iar banii urmează să fie primiți eșalonat în cinci ani. 14
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Paștele ortodox va fi sărbă-
torit anul acesta la data de 
1 mai, potrivit calendarului 
creștin ortodox. Paștele cato-
lic va fi sărbătorit la data de 
27 martie, potrivit calendaru-
lui romano-catolic.

Cu acest prilej se va orga-
niza slujba de Înviere în diferite 
parohii ortodoxe românești din 
Spania.

Parohia Ortodoxă „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” va 
organiza slujba de Înviere la 
data de 30 aprilie 2016, ora 
23.30 la Colegio San Ignacio 
de Loyola, în sala de sport aco-
perită, la următoarea adresă 
Calle Concepción Arenal, 3, 
28806, în Alcalá de Henares 
(Madrid).

Parohia Ortodoxă „Sfân-
tul Cuv. Ioan de la Prislop” 
vă invită să participați la data 

de 30 aprilie 2016, de la ora 
22:30 la Slujba ortodoxă de 
Înviere în Villarejo de Salvanés 
(Madrid) care se va oficia în 
Biserica Catolică „Sfântul Apos-
tol Andrei” situată în Plaza de 
la Iglesia, s/n.

Parohia Ortodoxă „Sfân-
tul Cuvios Daniil Sihastrul” 
va organiza slujba de Învi-
ere la data de 30 aprilie 2016 

începând cu ora 23.30 la 
următoarea adresă Calle del 
Destornillador nr. 32, Poligon 
P29, Collado Villalba (Madrid).

Parohia Ortodoxă „Sfân-
tul Sfințit Mucenic Ciprian 
și Sfânta Muceniță Iustina 
fecioara” va organiza slujba 
de Înviere la data de 30 aprilie 
2016 în Biserica romano-cato-
lică San Miguel începând cu 

ora 23.30 la următoarea adresă 
Calle Libertad, Azuqueca de 
Henares (Guadalajara).

Parohia Ortodoxă „Sfântul 
Mare Mucenic Mina” va orga-
niza slujba de Înviere la data 
de 30 aprilie 2016 începând 
cu ora 23.30 la următoarea 
adresă Calle San Roque, nr. 
179, Tomelloso (Ciudad Real).

Parohia Ortodoxă „Sfinții 
Mărturisitori Visarion, Sofro-
nie și Oprea” va organiza slujba 
de Înviere la data de 30 aprilie 
2016 începând cu ora 23.00 în 
Biserica catolică Nuestra Señora 
de la Asunción la următoarea 
adresă Plaza Nuestra Señora 
del Rosario, S/N, Valdemoro 
(Madrid).

Parohia Ortodoxă „Sfân-
tul Sfințit Mucenic Policarp” 
va organiza slujba de Învi-
ere la data de 30 aprilie 2016 

începând cu ora 23.30 la urmă-
toarea adresă Avda. Goia, nr.3, 
Aranda de Duero, (Burgos), iar 
în Roa de Duero de la ora 22.30, 
(Burgos).

Parohia Ortodoxă „Întâmpi-
narea Domnului” va organiza 
slujba de Înviere la data de 30 
aprilie 2016 începând cu ora 
23.00 la următoarea adresă 
Calle Castilla, nr. 4, Poligono 
Indrustian, Nave 16, Mejorada 
del Campo (Madrid).

Parohia Ortodoxă „Sfinții 
și Drepții Părinți Ioachim și 
Ana” va organiza slujba de Învi-
ere la data de 30 aprilie 2016 
începând cu ora 22.00 la urmă-
toarea adresă Parcul La Marina 
(Avenida Reyes Catolicos inter-
secție cu Avenida Navarrondan), 
unde s-a desfășurat și în anii 
precedenți, San Sebastián de 
los Reyes (Madrid).

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

Slujba de Înviere în diferite parohii ortodoxe din 
Spania. Paștele ortodox va fi sărbătorit la 1 mai

Foto: paginadepolitica.ro
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AEP: Peste un milion de lei 
subvenții acordate partidelor
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Valoarea totală a subvențiilor virate de la bugetul de stat în 
contul partidelor politice în luna aprilie se ridică la 1.020.265,78 
lei, conform AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Autorității Electorale Perma-
nente (AEP), cea mai mare parte a subvenției rezultate în urma 
aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanța-
rea activității partidelor politice și a campaniilor electorale a 
fost acordată Partidului Național Liberal — 532.453,43 lei.

Pe următoarea poziție se află Partidul Social Democrat — 
cu o subvenție de 444.599,78 lei, urmat de Uniunea Națională 
pentru Progresul României — 207.153,87 lei, Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților — 43.212,57 lei și Partidul Național 
Țărănesc Creștin Democrat — 3.744,35 lei.

Potrivit AEP, acordarea subvențiilor lunare de la bugetul de 
stat pentru PNȚCD și UNPR au fost suspendate prin decizii ale 
președintelui AEP și vor fi păstrate în sumă de mandat potrivit 
prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, 
mai spune sursa citată.

Foto: caleaeuropeana.ro

Cioloș: Delta Dunării și zona aferentă au asigurat 
un buget de 1,114 miliarde de euro până în 2020
Premierul Dacian Cioloș a 
declarat că Delta Dunării și 
zona aferentă acesteia au asigu-
rat un buget de 1,114 miliarde 
de euro până în 2020, pentru 
finanțarea de proiecte eligi-
bile pe diferitele programe 
operaționale.

Dacian Cioloș a participat 
la Tulcea, la dezbaterea Stra-
tegiei integrate de dezvoltare 
durabilă a Deltei Dunării împre-
ună cu mai mulți miniștri și 
reprezentanți ai administrației 
centrale și locale cu respon-
sabilități în implementarea 
acestei strategii, informează 
AGERPRES.

Potrivit lui Cioloș, aceasta a 
fost ultima dezbatere publică 
în procesul de elaborare a 
Strategiei pentru dezvolta-
rea durabilă a Deltei Dunării. 

„Este o ultimă discuție înainte 
de a intra în procesul de apro-
bare a acestei strategii. Noi ne 
propunem să finalizăm acest 
proces în luna iunie, în așa fel 
încât odată ce strategia este 
aprobată să putem trece la 
finanțarea de proiecte în cadrul 
acestui instrument teritorial 
de investiții. Acest instrument 

teritorial de investiții înseamnă 
că pentru zona Deltei Dunării 
sunt rezervate fonduri alocate 
pe diferitele programe opera-
ționale din fonduri europene 
pentru perioada până în 2020. 
Deci practic Delta Dunării și 
zona aferentă au asigurat un 
buget de 1,114 miliarde de euro 
pentru perioada până în 2020 
pentru a finanța proiecte eli-
gibile pe diferitele programe 
operaționale atât cele gestio-
nate de Ministerul Fondurilor 
Europene, cât și de Ministe-
rul Dezvoltării Regionale, dar 
și de Ministerul Agriculturii”, 
a spus Cioloș.

Totodată, Dacian Cioloș a 
precizat că dincolo de fondurile 
alocate pentru Delta Dunării 
în acești ani, cel mai important 
este să se constituie „o dina-
mică de dezvoltare a acestei 
regiuni, care să fie asumată de 
actorii locali înșiși”. „În general 
să înțelegem faptul că viitorul 
Deltei presupune în primul rând 
capacitatea de a păstra și de 
a pune în valoare o civilizație 
socio-economică și de mediu 
locală specifică și nu idei care 
să vină din import”, a explicat 

Dacian Cioloș. Prim-ministrul 
a mai spus că suma de 1,114 
miliarde de euro va fi investită 
în patru domenii mari.

„Am discutat de cele patru 
domenii și teme mari și anume 
mediul, protecția mediu-
lui, regenerarea mediului și 
punerea în valoare a mediu-
lui ca o resursă locală, inclusiv 
din punct de vedere social și 
economic. Apoi, un al doilea 
pilon care vizează investiții 
cu caracter economic dura-
bil, dezvoltare locală, bazată 
pe resursele locale în primul 

rând, turism, agricultură, pes-
cuit, servicii. Apoi, un al treilea 
pilon care vizează serviciile 
care trebuie să fie îmbunătă-
țite pentru locuitorii Deltei, ne 
gândim aici la infrastructură, la 
transport, dar și la educație și 
sănătate. Apoi, un al patrulea 
pilon legat de infrastructura 
de transport și de comunica-
ții pe care vor veni investiții. 
Aceste investiții vizează atât 
inima Deltei, deci zona umedă a 
Deltei, dar și regiunile din jurul 
Deltei și a reieșit din discuțiile 
pe care le-am avut astăzi că va 
trebui să găsim un echilibru 
între fondurile care sunt alo-
cate în infrastructura pentru 
a conecta Delta la restul lumii, 
dar și fondurile care trebuie 
să fie rezervate în mod spe-
cific Deltei ca atare. Una din 
critici și din observații este că 
în previziunea de repartizare 
bugetară care a fost făcută până 
acum nu sunt suficiente fonduri 
alocate pentru inima Deltei și 
aceste lucruri le vom corecta 
sau le vom adapta imediat ce 
vom aproba această strategie”, 
a mai afirmat Dacian Cioloș, 
conform sursei citate.

Foto: nasul.tv
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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

Ne-am obișnuit să tot auzim că 
apa este vitală organismului, 
că nu putem trăi fără ea și că 
trebuie să consumăm cel puțin 
2 litri pe zi. Este adevărat că 
apa este necesară, dar excesul 
nu previne deshidratarea, ci 
poate duce chiar la diverse pro-
bleme. După cercetări făcute 
ani de-a rândul, specialiștii au 
ajuns la concluzia că trebuie 
să bem apă doar când ne este 
sete. Iată care sunt argumen-
tele lor, conform Libertatea.

O directivă europeană din 
2011 spune că „apa nu poate 
preveni deshidratarea”. Afir-
mația are la bază un studiu 
care a durat trei ani și care a 
concluzionat că apa nu este 
responsabilă de hidratarea 
organismului. Deci, oricâtă apă 
am bea, acest fapt nu poate 
controla deshidratarea, care 
are alte cauze, fiind o afecțiune 
provocată de un dezechilibru 
ce nu poate fi rezolvat doar 
prin consumul de apă.

O cercetătoare din Scoția 
afirmă că excesul de apă poate 
duce la scăderea puterii de con-
centrare sau la hiponatremie, 
adică la scăderea cantității de 

sodiu din organism sau chiar 
la umflarea creierului. Ca să 
nu mai vorbim de tulburările 
somnului, prin folosirea frec-
ventă a toaletei pe timpul nopții.

Cantitatea de apă recoman-
dată ar fi în jur de 30 ml de 
apă pentru fiecare kg. Așadar, 
un adult de 60 kg ar trebui 
să bea 1,8 l pe zi. Nici teoria 
potrivit căreia consumul mare 
de apă ajută la slăbit sau în 
lupta cu bolile renale nu e jus-
tificată. „Nu au fost realizate 
studii clinice care să studieze 
cu atenție efectul apei asupra 
păstrării greutății”, a declarat 
un profesor de la Universita-
tea Pennsylvania.

Cercetătorii au mențio-
nat că este foarte important 
să consumăm apa necesară 
organismului, dar au preci-
zat că nu există studii care să 
demonstreze beneficii majore 
pentru consumul peste valorile 
recomandate. Evident, depinde 
și de activitatea fizică depusă, 
de nivelul de transpirație, de 
anotimp.

Intoxicaţia cu apă
Se pare că toate exagerările 
legate de un consum mare de 
apă aveau la bază interesele 
producătorilor de ape îmbu-
teliate. În final, specialiștii au 
ajuns la concluzia că trebuie 

să bei apă doar când îți este 
cu adevărat sete.

Chiar dacă sună ciudat, into-
xicația cu apă declanșează un 
fenomen asemănător înecului. 
De ce? Pentru că se produce 
un dezechilibru electrolitic 
(scade nivelul de sodiu din 
organism), care poate provoca 
puls neregulat, probleme pul-
monare, sufocări. Pe de altă 
parte, umflarea creierului poate 
duce la convulsii sau la stări 
de comă. În aceste situații se 
recomandă limitarea consu-
mului de apă și administrarea 
de soluții saline, mai spune 
sursa citată.

Directiva UE
Regulamentul UE nr. 1170/2011, 
publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 299/1, SE, 
statutează că „apa nu poate 
preveni deshidratarea”.

Această decizie, bazată pe 
un studiu făcut în Italia, a pri-
mit avizul președintelui UE. 
Ca urmare, UE a interzis fir-
melor care îmbuteliază apă să 
folosească mesajul publicitar 
conform căruia apa asigură o 
hidratare corespunzătoare.

Apa nu poate preveni deshidratarea! 
Desfiinţarea unui mit: 2 litri de apă pe zi

Cele mai bune plante pentru 
purificarea aerului din casă
Casele noastre sunt pline de substanţe chimice care se eva-
poră în aerul din încăperi. Poţi rezolva această problemă cu 
ajutorul plantelor. Află care sunt cele mai bune, după un top 
stabilit de specialiștii NASA.

– Iedera (foto) este pe primul loc când vine vorba de polu-
are. Ea poate absorbi 90% din benzen, care se găsește în 
vopsele, materiale plastice, cauciuc, detergenţi sau fum de 
ţigară. Varianta de interior se numește iedera diavolului. Cea 
de exterior se folosește la decorarea pereţilor caselor, spune 
Libertatea.

– Cactusul înlătură gazele nocive și generează oxigen. De 
aceea, e bine să-l pui lângă televizor sau calculator, fiindcă 
absoarbe undele electromagnetice. Cactușii produc oxigen 
noaptea și elimină monoxid de carbon ziua, așa că îi poţi pune 
în dormitor.

– Anthurium elimină amoniacul care se adună în încăperi, 
mai ales în bucătărie.

– Dracena acţionează împotriva acetonei, etanolului, ben-
zenului, substanţe eliminate de mobila nouă și de picturile în 
ulei.

– Crassula se spune că adună energiile negative. Așa că, 
dacă ești o persoană agitată sau nervoasă, pune-ţi o astfel de 
plantă în cameră și sigur te va ajuta să te relaxezi.

– Crizantemele absorb vaporii rezultaţi în urma vopsirii. 
Sunt perfecte după renovarea casei.

– Palmierul doamnei se potrivește în bucătărie, fiindcă eli-
mină amoniacul prezent în detergenţii de vase.

– Filodendronul degajă o cantitate mare de vapori de apă și 
umidifică încăperile cu aer uscat.

– Ficusul ajută la eliminarea formaldehidei din tapet, mobilă 
sau zugrăveală. Ficusul este bun și pentru camerele în care 
există mochetă, pentru că absoarbe chimicalele emanate de 
adezivul folosit la aplicare, mai spune sursa citată.

Proiectul „Umanizarea Îngrijirii 
Intensive” (Proiectul HU-CI) 
al Spitalului Universitar din 
Torrejón a fost premiat în 
cadrul primei ediții a Premiilor 

„Umanizare”, premiu oferit pen-
tru promovarea „Umanizării” 
în cadrul Unității de Terapie 
Intensivă a Spitalului. Acest 
proiect a fost creat în anul 2014 
și reunește spitalele naționale 
și internaționale, sub conduce-
rea Dr. Gabriel Heras, medic 
specialist al Spitalul Univer-
sitar din Torrejón, cu scopul 
realizării unui act medical mai 
apropiat de pacient și care să-i 
respecte necesitățile și dorințele.

Premiile „Umanizare” răs-
pund dorinței Centrului de 
Umanizare a Sănătății (CEHS), 
a Centrului San Camilo-Religi-
osos Camilo, de a recunoaște, 
premia și motiva dezvoltarea 
inițiativelor atât individuale, 
cât și organizatorice și știin-
țifice, legate de Umanizarea Sănătății. Anul 
trecut proiectul a fost distins cu premiul întâi 
la prima ediție a Premiilor „Spitalul Optimist”, 
la categoria Proiecte.

În prezent, Proiectul HU-CI include cercetare 
prin colaborarea multicentrică la nivel națio-
nal și internațional, prin Planul de Umanizare 
a unităților de terapie intensivă promovat de 

Departamentul Sănătății al Comunității Madrid, 
prin platforma de formare a abilităților de uma-
nizare și prin crearea de diferite sucursale HU-IC 
în diverse țări ca: Bolivia, Argentina, Ecuador, 
Columbia, Venezuela și Portugalia. Dr. Gabriel 
Heras, medic specialist al Spitalul Universitar 
din Torrejón subliniază faptul că „acest pre-
miu semnifică o mare onoare și recunoaștere, 

având în vedere că acest Centru de Umanizare 
are peste 20 de ani de existență. Să fim pre-
miați în cadrul primei ediții este un rezultat 
frumos. Încurajăm în continuare umanizarea 
îngrijirii medicale dedicată pacienților și fami-
liilor acestora, oferită de către profesioniști 
care sunt în căutarea unui Excelent Sistem 
Sanitar concentrat asupra oamenilor”.

Proiectul HU-CI al Spitalului Universitar din Torrejón, 
premiat la prima ediție a Premiilor „Umanizare”

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: libertatea.ro
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Președintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat că nici primarii 
nu mai acceptă ipocrizia PNL, 
afirmând că liberalii i-au asi-
gurat pe aleșii lor locali că vor 
beneficia de pensiile speciale 
pentru că PSD va vota proiectul 
de lege, informează Mediafax.

„Aproape toți primarii din 
partidele care nu au susținut 
acest proiect de lege, PNL în 
special, ne-au spus că li s-a spus 
de la partid „stați liniștiți că 
PSD va vota, noi nu votăm că 
nu dă bine, dar va vota și veți 
beneficia de ele”. Asta este o ipo-
crizie pe care nici primarii nu 
o mai acceptă”, a acuzat Drag-
nea, după ce plenul Camerei 
Deputaților a respins proiec-
tul de lege care prevedea acordarea unor 
indemnizații speciale aleșilor locali.

El a afirmat că „primarii în funcție 
sunt oameni de bună credință, dar nici 
unul nu este specialist în drept, în eco-
nomie, administrație sau în urbanism” 
și dacă se dorește atragerea unor aleși 
locali mai bine pregătiți atunci „riscu-
rile uriașe” pe care și le asumă aceștia 
trebuie să fie compensate „cu venituri 
serioase, cu avantaje pe care să le aibă 
după ce își încheie un mandat sau mai 
multe”, dar și cu creșterea salariilor din 
administrația publică.

„Normal că suntem nemulțumiți pen-
tru că această ipocrizie pe termen lung 
nu face bine celui care o practică”, a mai 
spus liderul PSD.

Cât privește creșterea salariilor care 
revin aleșilor locali, Liviu Dragnea a fost 
de părere că nu sunt șanse să se întâmple 
acest lucru. „Unde o să crească? Până se 
naște legea salarizării de la Guvern văd 

că apar foarte multe victime, se amenință 
între ei cu demisii. Nu am înțeles care 
este firul roșu al viziunii privind salari-
zările din partea Guvernului tehnocrat. 
Lumea nu mai crede că anul acesta se 
poate discuta de măriri de salarii pentru 
că nu este o coerență din partea Guver-
nului”, a susținut președintele PSD.

Gorghiu, despre pensiile 
aleşilor: E bine că a picat legea, 
primarii PSD sunt manipulaţi
Liderul liberal, Alina Gorghiu, a spus că 

„e bine că a picat” în plenul Camerei Depu-
taților legea referitoare la pensiile aleșilor 
locali și a comentat că a ajuns să trăiască 
ziua în care liberalii sunt certați că nu 
se supun „demagogiei și ipocriziei PSD”.

„E bine că a picat, vom vedea la Senat 
ce se întâmplă și vom merge mai departe”, 
a spus Gorghiu, subliniind că primarilor 
social-democrați trebuie să li se explice 
că este vorba de o „manipulare”.

„Eu cred că este foarte corect 
și normal să le explici primari-
lor că această manipulare, în 
perioadă de campanie, prima-
rilor PSD, pentru că primarii 
liberali au înțeles foarte clar 
că este o temă folosită strict 
în scop de capitalizare a votu-
rilor”, a mai spus ea.

De asemenea, Alina Gorghiu 
a mai spus că a ajuns să tră-
iască ziua în care liberalii sunt 
certați că nu se supun „dema-
gogiei și ipocriziei PSD” și că 
proiectul de lege nu are nicio 
șansă să fie adoptat de Parla-
ment, mai spune sursa citată.

„Am ajuns să trăiesc și ziua 
în care văd că suntem certați 
că spunem nu demagogiei și 

ipocriziei PSD. Vreau să vă spun că e un 
proiect care nu are nicio șansă. Fiecare 
dintre dumneavoastră ați văzut care e 
decizia Curții Constituționale pe proiectul 
anterior, știți foarte bine că regulamentul 
și legislația te împiedică să vii cu ace-
lași proiect în Cameră, fără să-l respingi 
definitiv și să vii cu o nouă inițiativă, e o 
procedură pe care o știe toată lumea. Fap-
tul că PSD, la nivel de conducere, insistă 
să-și mintă primarii astăzi, e un lucru pe 
care și-l asumă domniile lor”, a declarat 
liderul liberal.

Camera Deputaților a respins recent 
legea pensiilor speciale pentru aleșii locali, 
în condițiile în care nu a fost întrunit numă-
rul necesar de voturi pentru aprobare, 
PNL susținând că legea este neconsti-
tuțională și că PSD nu a ținut cont de 
observațiile CCR.

În favoarea legii s-au pronunțat 149 de 
deputați, 67 au fost „împotrivă”, 5 s-au 
abținut și 4 deputați au refuzat să voteze.

Dragnea, despre refuzul PNL de a vota pensiile 
speciale: Nici primarii nu mai suportă ipocrizia lor

Foto: atitudineseverin.ro

Pe data de 4 martie 2016, „Ansamblul Mândrii Românași” a dat 
startul cursurilor de dansuri populare românești pentru copii 
și adulți din Spania.

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

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

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

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

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

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

Vă așteptăm cu drag!

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în Spania
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Vicepremierul Costin Borc a 
declarat după discuțiile cu o 
delegație a minerilor, că vor 
fi disponibilizări, dar nu se va 
închide Complexul Energetic 
Oltenia, urmând să aibă loc 
bilunar întâlniri între guver-
nanți și mineri, informează 
Mediafax.

„Am un mare respect pentru 
manifestația dumneavoastră. 
Am discutat cu liderii de sindi-
cat, nu se închide și nici nu s-a 
discutat vreodată să se închidă 
CEO, ca să fie clar. Am stabilit, 
împreună cu liderii de sindicat 
să ne întâlnim, fie la București, 
fie la Târgu Jiu, la fiecare două 
săptămâni, să punctăm fiecare 
din lucrurile pe care le-am con-
venit în așa fel încât CEO să 
devină societatea fanion a 

energiei românești, așa cum 
trebuie să fie. Voi veni la Târgu 
Jiu”, le-a spus vicepremierul 
Costin Borc, minerilor care 
protestau în fața Guvernului.

Cât privește restructură-
rile, Borc a declarat că este 

important ca ele să se facă 
cu respectul cuvenit față de 
oameni, „cu venituri de com-
pletare și cu salarii pentru cei 
care vor fi disponibilizați”. Pe 
de altă parte, minerii i-au stri-
gat vicepremierului „Dacă ne 

mințiți, nu vă iertăm” și „Veniți 
în carieră să vedeți ce situație 
avem acolo”, mai spune sursa 
citată. Minerii, care au plecat 
pe jos acum o săptămână din 
fața Sucursalei Electrocentrale 
Rovinari, spun că vor să le fie 
acordate creanțele.

„Este munca prestată de mine 
și de energeticieni către uni-
tăți de stat, iar Guvernul nu s-a 
implicat pentru a ne recupera 
acești bani, dacă în luna, ianu-
arie, februarie nu funcționam, 
România era în beznă”, a spus 
unul dintre protestatari. În plus, 
oamenii sunt nemulțumiți de 
propunerea Complexului Ener-
getic Oltenia, care a anunțat 
că 2.000 de oameni ar trebui 
să fie disponibilizați începând 
cu data de 1 iulie.

Dino Parc Râșnov a lansat o 
expoziție geologică și paleonto-
logică unică în România, în care 
sunt prezentate roci și fosile 
ale animalelor preistorice care 
au fost găsite pe teritoriul țării 
noastre, informează Mediafax.

Expoziția, intitulată „Mis-
terele genezei Carpaților – O 
istorie de sute de milioane de 
ani”, este deschisă până în 10 
iunie și este unică în România, 
potrivit reprezentanților Par-
cului. În cadrul expoziției vor 
putea fi admirate combinații 
de minerale în rocă magma-
tică, cele mai mari cristale de 
tremolit din România, frag-
mente de aragonit din cel mai 
mare zăcământ din Europa și 

„Opalul Doboș”, un tip de opal 
stratificat din zona Covasnei, 
unicul de acest fel din lume.

„Ne bucură faptul că putem 
veni în permanență cu lucruri 
noi pentru vizitatorii noștri. 

Expoziția de fosile și roci pe care 
o găzduim are multe elemente 
unicat, care suntem convinși că 
vor stârni interesul cunoscăto-
rilor și al curioșilor deopotrivă. 
Expoziția poate fi vizitată gratuit 

de către oricine intră în par-
cul nostru”, a declarat Adrian 
Apostu, directorul Dino Parc 
Râșnov, într-un comunicat, 
mai spune sursa citată.

De asemenea, pe lângă expo-
natele de rocă, sunt expuse 
fosile ale animalelor preis-
torice care au fost găsite pe 
teritoriul țării noastre: bizo-
nul de stepă, ursul de peșteră, 
mamutul lânos, rinocerul lânos 
sau cerbul și calul preistoric. 
Pe lângă un traseu impresi-
onant cu 46 de dinozauri în 
mărime naturală, parcul dis-
pune de locuri de joacă pentru 
copii, căsuțe în arbori, un cine-
matograf 9D și multe alte zone 
interactive.

ACTUALITATE

Dino Parc Râșnov lansează o expoziţie 
de roci și fosile unică în România

Foto: Facebook/Dino Parc Rasnov

Foto: wall-street.ro

Borc, după negocierile cu minerii: Vor 
fi disponibilizări, dar nu se închide CEO

Președintele Klaus 
Iohannis a promulgat 
legea pentru mame

P reședintele Klaus Iohannis a anunțat că a promul-
gat legea privind indemnizația pentru mame. „Am 
semnat un decret de promulgare pentru o lege care, 

cu siguranță, este din zona dvs., este vorba de decretul de 
promulgare a legii pentru modificarea și completarea OUG 
111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru crește-
rea copiilor, adică indemnizația pentru mame”, a spus Iohannis, 
la ceremonia de învestitură a noului ministru al Muncii, Dragoș 
Pîslaru, conform AGERPRES.

În opinia sa, legea este bună, așteptată și bine-venită.
„Vă încurajez pe dvs. (n.r. ministrul Muncii) și pe dvs., dl. 

prim-ministru, să găsiți în Guvern cele mai bune soluții pentru 
a aplica cât se poate de repede această lege. Eu vă rog să nu 
tratați această chestiune într-un mod contabil. Este o lege pro-
activă, din zona politicilor demografice, care, cu siguranță, este 
foarte importantă pentru România”, a adăugat Iohannis.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat la finalul lunii mar-
tie proiectul de lege prin care se elimină plafonul maxim al 
indemnizației lunare pentru creșterea copilului și prin care se 
stabilește că indemnizația va fi acordată până când copilul 
împlinește doi ani.

Persoanele care timp de doi ani au realizat minim 12 luni 
venituri supuse impozitului beneficiază de concediu pentru 
creșterea copilului timp de doi ani și timp de trei ani, pentru 
copilul cu handicap, după cum prevede unul dintre articolele 
acestui proiect de lege, mai spune sursa citată.

Foto: contrabanci.com
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RESTAURANT

FINCA
L’ Alcazaba
• Nunţi, botezuri, onomastice și alte evenimente
• Meniu evenimente de la 35€ până la 115€
• Pentru nunţi includem tortul, fântâna de ciocolată 

cu fructe,covor roșu și porumbei
• Pentru botezuri includem DJ, tortul, bar liber la bere și vinul alb și roșu
• Vinerea și duminica, evenimentele au o reducere de 10% la meniul ales
• Saloane individuale, exlusiv pentru un singur eveniment
• Ora fi nală eveniment: 4.30-6.00 a.m. (în funcţie de meniul ales)

Carretera Burgos, salida 23, direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23
Tel.: 916 236 579 sau 689 823 735�www.facebook.com/fi nca.alcazaba�www.fi ncalcazaba.es
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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
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ALDE amenință Guvernul cu o moțiune simplă pe 
tema acțiunii deficitare privind fondurile europene
Guvernul are termen până la 
începutul lunii mai să prezinte 
măsurile privind accesarea 
fondurilor europene, în caz 
contrar ALDE urmând să 
depună o moțiune simplă care 
să sancționeze Executivul pen-
tru acțiune deficitară în acest 
sens, a anunțat copreședintele 
ALDE, Daniel Constantin, con-
form AGERPRES.

„Suntem extrem de îngrijo-
rați, nici până astăzi nu există 
o măsură din fondurile euro-
pene din programarea 2014 

— 2020 care să fie deschisă. 
Reamintesc că cea mai mare 
parte a creșterii economice din 
2016 a fost pusă la începutul 
mandatului de guvernare pe 
ceea ce înseamnă accesarea de 
fonduri europene. S-a propus 
atunci ca 43% din investițiile 
publice a se face din fonduri 
europene. Este responsabili-
tatea Guvernului să vină în 
fața Parlamentului cât mai 
rapid cu putință, astfel încât 

să prezinte anumite termene 
la care vor fi lansate măsurile 
cu finanțare din fonduri euro-
pene. Facem așadar un apel 
către prim-ministru și, dacă 
până în primele zile din luna 
mai nu se vor lansa măsurile, 
dacă nu se va lua o măsură la 
Ministerul Fondurilor Euro-
pene, ALDE ș-a propus să vină 
la nivelul Parlamentului cu o 
moțiune simplă prin care să 
sancționeze acțiunea defici-
tară pe care o are Guvernul 
în ceea ce înseamnă accesa-
rea de fonduri europene”, a 
precizat Constantin într-o con-
ferință de presă susținută la 
Palatul Parlamentului.

În opinia acestuia, noul 
ministru al Muncii, Dragoș 
Pîslaru, numit recent, ar fi 
fost mai potrivit la portofo-
liul fondurilor europene.

„Rămân la părerea că era 
mult mai bun pentru Ministe-
rul Fondurilor Europene, acolo 
unde vedem că România, din 

păcate, pe zi ce trece, are o pro-
blemă din ce în ce mai mare. 
Toate aceste numiri nu sunt 
de natură să ne încălzească pe 
noi sau pe români. Dincolo de 
demiteri și de numiri, rămâ-
nem cu o problemă uriașă pe 
care tot sectorul public și tot ce 
înseamnă salariați în momen-
tul de față o au — lipsa unei 
legi a salarizării unice care să 
echilibreze derapajele pe care 
le avem în acest sistem în țara 
noastră. Avem informații că 
doamna ministru Costea a fost 
pusă în fața unei situații în care 
a trebuit să avizeze un pro-
iect de lege la care nu a lucrat. 
Avem informații că în Minis-
terul Muncii s-a lucrat la mai 
multe variante, niciuna nu a 
fost acceptată și a fost pusă în 
situația în care a trebuit să avi-
zeze un proiect de ordonanță 
de urgență care nu îi aparți-
nea”, a susținut Constantin.

Potrivit acestuia, Româ-
nia se află „în haos” și în ceea 

ce privește Legea salarizării 
unice, iar Guvernul „trebuie 
să-și asume rapid” un proiect 
în acest sens, fie sub forma unei 
ordonanțe de urgență sau a unui 
proiect de lege, mai spune sursa 
citată. „Încă nu avem o dată la 
care Guvernul va veni cu un pro-
iect foarte serios în întâmpinarea 
așteptărilor pe care românii le 
au în această perioadă. Facem 
încă odată apel la Guvern, la 
premierul Dacian Cioloș, căruia 
nu noi i-am făcut guvernul, să 
ia o decizie, astfel încât să-și 
îndeplinească acest angajament 
luat încă din luna noiembrie — 
să vină cât mai repede cu un 
proiect de lege privind legea 
salarizării unice. România a 
cunoscut o creștere economică 
substanțială în anii 2013, 2014, 
2015 și cred că era momentul 
ca aceasta să se reflecte și în 
buzunarul cetățenilor. În con-
tinuare se creează foarte multe 
diferențe între categoriile soci-
ale”, a motivat liderul ALDE.

Ambasadorul Ertaș: România 
este una dintre cele mai 
importante piețe pentru Turcia

Ambasadorul Turciei la București, Osman Koray Ertaș, a decla-
rat că România este „una dintre cele mai importante piețe” 
pentru țara sa și că își dorește să se dubleze volumul comer-
țului bilateral la 10 miliarde de dolari, de la aproximativ 5,5 
miliarde de dolari în 2015.

Ambasadorul a participat, în Capitală, la seminarul „Fon-
duri Europene și ajutoare de stat”, alături de Manuel Costescu 

— secretar de stat în Departamentul pentru Investiții Străine și 
Parteneriat, Mükerrem Aksoy — Consilier Comercial al Amba-
sadei Republicii Turcia la București și Bogdan Hossu — director 
general Wise Finance Solutions, conform AGERPRES.

„România este una dintre cele mai importante piețe pentru 
Turcia”, a precizat el, amintind că schimburile comerciale din-
tre cele două țări au fost, anul trecut, de 5,5 miliarde de dolari. 

„Vrem să crească această cifră la 10 (miliarde de dolari — n.r.)”, a 
adăugat ambasadorul. El a apreciat că între România și Turcia 
există „relații istorice”, iar în ceea ce privește dezvoltarea eco-
nomică „un element important este cel uman”.

„Relațiile economice româno-turce trebuie dezvoltate și 
mai mult și pentru acest lucru ne-am gândit că ar fi bine ca 
oamenii de afaceri să profite de fondurile europene”, a spus 
ambasadorul. Potrivit diplomatului, peste 10.000 de firme cu 
capital turcesc activează în România. „Avem un potențial mult 
mai ridicat, pentru că această piață ne poate susține cu multe 
avantaje. Există elemente complementare care ajută ambele 
economii”, a subliniat Osman Koray Ertaș.

„Vreau ca investitorii turci să beneficieze de fondurile euro-
pene din România pe sistemul câștig-câștig”, a mai spus 
ambasadorul. Manuel Costescu a vorbit, la rândul său, despre 
evoluția economică a României în ultimii 20 de ani. „Dacă ai fi 
pus un dolar în PIB-ul României în 2000, acum ai avea 5 dolari”, 
a spus secretarul de stat, arătând că printre domeniile care se 
dezvoltă impresionant în România se numără industria aeros-
pațială și IT-ul, mai spune sursa citată.

„Dacă luăm creșterea economică și ne uităm la PIB-ul 
României, o parte este venită din IT. Dacă te uiți numai la 
industria României, încă ai o imagine a trecutului”, a mențio-
nat Costescu.

Foto: report.az

Președintele Klaus Iohannis 
a afirmat că noul ministru al 
Muncii, Dragoș Pîslaru, preia 
portofoliu într-o situație com-
plicată și i-a urat acestuia „mână 
bună” și inspirație, conform 
AGERPRES.

„Este o situație complicată 
în care dvs. preluați acest por-
tofoliu și vă doresc mână bună 
și inspirație”, i-a spus Iohan-
nis noului ministru, pe care l-a 
felicitat și i-a urat mult suc-
ces în mandat.

Președintele Klaus Iohan-
nis a afirmat că, în privința 
salarizării bugetarilor, există o 

situație complicată și i-a trans-
mis noului ministru al Muncii, 
Dragoș Pîslaru, să găsească, 
împreună cu actorii implicați, 
o soluție bună și acceptată, care 
să îmbunătățească situația în 
acest domeniu.

„Nu pot să trec peste un 
întreg complex de probleme 
care vă așteaptă, și anume 
salarizarea bugetarilor. Este 
o situație complicată: de mulți 
ani încoace, guvernanții, parla-
mentarii încearcă să găsească 
soluții la această problemă, fără 
să fi găsit una satisfăcătoare 
pentru toată lumea, până în 

momentul de față”, i-a spus 
Iohannis noului ministru al 
Muncii.

El a arătat că există o mare 
așteptare pentru creșterea 
salariilor bugetarilor și pen-
tru eliminarea inechităților din 
sistem, conform sursei citate.

„Vă doresc, domnule minis-
tru, ca, împreună cu toți 
actorii implicați, cu colegii 
din Guvern, cu sindicatele, 
cu toți cei care pot contribui 
la această discuție, să vă aple-
cați asupra acestei chestiuni 
și să găsiți o soluție bună, o 
soluție acceptată, care, real-
mente, îmbunătățește situația 
în acest domeniu”, a adăugat 
șeful statului.

E o situație complicată în care preluați 
portofoliul; vă doresc „mână bună” și inspirație

Foto: event.
businessangelsromania.ro
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București a admis cererea pro-
curorilor DIICOT de prelungire 
cu 30 de zile a mandatelor de 
arestare preventivă emise pe 
numele celor doi angajați ai 
firmei israeliene Black Cube, 
Weiner Ron și Geclowicz David, 
inculpați în dosarul de hărțu-
ire a procurorului-șef al DNA, 
Laura Codruța Kovesi, infor-
mează AGERPRES.

Decizia instanței nu 
este definitivă.
Weiner Ron și Geclowicz David 
se află în arest preventiv din 
data de 3 aprilie. Potrivit DII-
COT, Weiner Ron este acuzat 
de săvârșirea infracțiunilor 
de constituire a unui grup 
infracțional organizat, acces 
ilegal la un sistem informatic, 
transfer neautorizat de date 
informatice, alterarea inte-
grității datelor informatice, 
în formă continuată, opera-
țiuni ilegale cu dispozitive și 
programe informatice.

Geclowicz David este acu-
zat de constituire a unui grup 
infracțional organizat, com-
plicitate la acces ilegal la un 
sistem informatic, complici-
tate la transfer neautorizat de 
date informatice, complicitate 
la alterarea integrității datelor 

informatice și complicitate la 
operațiuni ilegale cu dispozi-
tive și programe informatice.

„În cauză, există suspiciu-
nea rezonabilă că, pe parcursul 
lunii martie 2016, două per-
soane care ocupau poziții de 
conducere în cadrul unei firme 
israeliene, cu puncte de lucru 
atât în Tel Aviv/Israel, cât și 
în Londra/UK, împreună cu 
mai mulți angajați ai firmei, 
printre care și cei doi incul-
pați, Weiner Ron și Geclowicz 
David, au inițiat și constituit 
un grup infracțional organi-
zat în scopul comiterii mai 
multor infracțiuni, respectiv 
infracțiuni de hărțuire și infrac-
țiuni informatice, constând în 
fapt în efectuarea de multiple 
apeluri telefonice cu caracter 
amenințător și hărțuitor, pro-
ducătoare de temeri, precum 
și atacuri de tip „înșelăciune 

electronică” în vederea sustra-
gerii credențialelor de acces 
(n. red. username și parolă) 
și ulterior compromiterii de 
conturi de poștă electronică, 
activități urmate de violarea 
secretului corespondenței, copi-
erea și transferul fără drept a 
conținutului acestora”, preci-
zează DIICOT.

În cadrul grupării astfel 
constituite, Weiner Ron și 
Geclowicz David aveau roluri 
și sarcini precis trasate. Ast-
fel, Weiner Ron răspundea de 
partea tehnico-informatică a 
activității, deținând cunoș-
tințele informatice necesare, 
ocupându-se de atacurile de 

„înșelăciune electronică” și de 
compromiterea efectivă a con-
turilor de email, în timp ce, în 
prealabil, Geclowicz David era 
cel care răspundea de contac-
tarea telefonică a persoanelor 

din familia și anturajul Laurei 
Kovesi și de obținerea datelor 
de contact necesare, mai precis 
adresele exacte de email, care 
în continuare formau ținta ata-
curilor informatice.

DIICOT mai arată că, în con-
tinuarea demersului, Weiner 
Ron, introducând fără drept 
credențialele titularilor legitimi, 
a accesat în mod repetat și fără 
drept (fără autorizarea/ con-
simțământul deținătorilor și 
utilizatorilor legitimi), respec-
tiv prin încălcarea măsurilor 
de securitate (ID-uri și paro-
lele de autentificare) căsuțele 
de email (spațiul alocat de fur-
nizorul de servicii conturilor 
clienților) a trei persoane.

„După ce în prealabil autorul 
a accesat respectivele conturi 
online și a preluat controlul 
asupra acestora, a luat astfel 
cunoștință de informațiile și 
corespondența privată stocate 
în cadrul respectivelor conturi 
compromise, date informa-
tice pe care le-a copiat și le-a 
transferat în mod neautorizat 
în propriul sistem informatic, 
producându-se în acest fel 
modificări inerente în conți-
nutul conturilor atacate”, mai 
spun procurorii, conform sur-
sei citate.

Elveția va elimina, de la 1 
iunie 2016, toate restricțiile pe 
piața muncii impuse cetățenilor 
români și bulgari, măsurile de 
limitare a imigrației putând fi 
reintroduse doar în cazul în care 
va exista un aflux de imigranți 
din cele două țări, informează 
Mediafax. Guvernul Elveției a 
adoptat recent o ordonanță care 
prevede accesul pe piața muncii 

pentru cetățenii români și bul-
gari de la 1 iunie 2016. Elveția 
prelungise, în 2009 și 2014, 
măsurile restrictive pe piața 
muncii pentru cetățenii români 
și bulgari. Perioada tranzito-
rie de menținere a restricțiilor 
pe piața muncii expiră pe 31 
mai 2016 și nu va fi prelungită. 

„În cazul în care imigrația din 
România și Bulgaria va depăși 

cu 10% media ultimilor trei 
ani, pe 1 iunie 2017 sau cel târ-
ziu pe 1 iunie 2018, Consiliul 
Federal va putea introduce 
noi restricții pe piața internă 
a muncii, valabile până pe 31 
mai 2019”, precizează Guver-
nul de la Berna. În momentul 
de față, numărul imigranților 
români și bulgari din Elveția 
este destul de mic, mai spune 

sursa citată. În momentul ade-
rării României și Bulgariei la 
Uniunea Europeană, Elveția a 
introdus restricții privind acce-
sul cetățenilor celor două state 
pe piața muncii. Elveția nu este 
membră a Uniunii Europene, 
dar face parte din Zona Econo-
mică Europeană și din Spațiul 
european de liberă circulație 
Schengen.

TB: Încă 30 de zile de arest pentru cei doi 
israelieni implicați în hărțuirea șefei DNA

Elveţia elimină restricţiile pentru români și bulgari

 Avocatul Kincses Előd, care îl reprezintă pe europarlamentarul 
Tőkés László, a anunțat chemarea în judecată a președintelui 
Klaus Iohannis și a premierului Dacian Cioloș, prin deschide-
rea unei acțiuni în contencios administrativ la Curtea de Apel 
București, pentru anularea decretului prezidențial de retragere 
a Ordinului Național Steaua României, informează AGERPRES.

„Expediez astăzi la Curtea de Apel București acțiunea în 
contencios administrativ. În cazul în care, nu vom câștiga la 
Curtea de Apel, vom exercita calea de atac la ÎCCJ. Eu nutresc 
speranța că președintele trebuie să exercite calea de atac. Nu 
numai președintele este chemat în judecată, ci și primul minis-
tru al României în calitate de contrasemnatar. Cer anularea 
Decretului Prezidențial numărul 290 din 04.03.2016 contra-
semnat de primul ministru, publicat în Monitorul Oficial 
partea I numărul 168/04.03.2016, prin care s-a dispus retra-
gerea Ordinului Național Steaua României în grad de cavaler, 
care i s-a acordat lui Tőkés László prin Decretul Prezidențial nr. 
1864/14.12.2009, publicat în Monitorul Oficial 884/2009”, a ară-
tat avocatul într-o conferință de presă.

Avocatul Kincses Előd consideră că președintele României 
ar fi încălcat Constituția, în sensul nerespectării prevederilor 
referitoare la idealurile Revoluției din 1989, și că, potrivit Decre-
tului nr. 884/2009, clientul său a fost decorat „pentru rolul 
jucat în declanșarea revoltei populare de la Timișoara, nu pen-
tru a tăcea din gură”. El a susținut că în acțiunea în contencios 
a ridicat excepția nulității absolute a Hotărârii Consiliului de 
Onoare pentru Ordinul Național Steaua României din data de 
20 noiembrie 2013 pentru două motive: încălcarea dreptului la 
apărare în fața comisiei și incompatibilitatea celor două mem-
bre, „Gabriela Vrânceanu Firea și Ecaterina Andronescu, care au 
fost și denunțătoare și judecătoare”, mai spune sursa citată.

În acțiune se mai arată că hotărârea Consiliului de Onoare 
nu avea forță obligatorie pentru președintele României și că 
instanțele de judecată nu au cercetat cauza în fond, ci au reți-
nut că hotărârea Consiliului nu putea fi cenzurată pe calea 
contenciosului administrativ, admițând excepția inadmisibili-
tății acțiunii.

Președintele și premierul, 
chemați în judecată de Tőkés 
László pentru anularea 
decretului prezidențial

Foto: rfi.ro

Foto: paginademedia.ro
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Aproximativ un milion de 
români care au achitat taxa 
auto în perioada 2007–2013 
vor putea beneficia de restitu-
irea sumelor achitate printr-o 
cerere în acest sens depusă la 
unitățile teritoriale ale Fiscu-
lui, iar banii urmează să fie 
primiți eșalonat în cinci ani, 
potrivit ministrului Mediului, 
Cristiana Pașca Palmer.

Până acum, pentru a bene-
ficia de restituirea sumelor 
achitate în contul taxei de 
poluare, românii trebuiau să 
apeleze la instanța de judecată. 
Potrivit ministrului Mediului, sumele care se 
vor restitui cetățenilor vor fi calculate cu dobân-
zile aferente din ziua plății taxei până în ziua 
restituirii integrale, actualizate cu indicii de 
inflație, informează AGERPRES.

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
(MMAP), alături de Agenția Națională pentru 
Administrare Fiscală (ANAF), au parafat un 
Ordin comun prin care am stabilit, printr-o 
echipă mixtă de lucru, procedura de restituire 
pe cale administrativă a taxelor încasate de la 
populație pentru poluarea produsă de autove-
hicule și care au fost declarate incompatibile 
cu dreptul european. Toți pașii de restituire 
a acestor sume vor fi derulate prin Agenția 
Națională de Administrare Fiscală”, a anunțat 
ministrul Mediului, Cristiana Pașca Palmer.

Potrivit ministrului, Ordinul se referă la 
românii care au achitat taxa de poluare intro-
dusă de statul român în perioada 2007 — 2013. 

„Estimăm că aproximativ un milion de cetățeni 
au plătit cele trei taxe neconforme cu drep-
tul european, respectiv taxa specială pentru 
autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule și taxa pentru emisiile 
poluante emise de autovehicule. Taxele au fost 
încasate de-a lungul timpului la bugetul de 
stat prin Ministerul de Finanțe, în perioada 
2007 — 2008, iar ulterior la Administrația 
Fondului pentru Mediu, între 2008 și 2013. 
Am luat această decizie de a emite împreună 
un Ordin comun, deoarece consider că trebuie 
să ne asumăm responsabilitatea de a corecta 
o situație nedreaptă față de cetățeni. Aceștia 
aveau nevoie până astăzi să apeleze la instanță 
pentru a-și recupera banii plătiți către statul 
român. Vestea bună este de azi populația își 

poate recupera sumele plătite printr-o simplă 
cerere de restituire depusă la unitățile teritoriale 
ANAF față de care aparțin”, a susținut minis-
trul Mediului. Conform procedurilor actuale, 
cererea de restituire trebuie să fie însoțită de 
un dosar care să conțină câteva documente, 
printre care și pe cel care atestă faptul că taxa 
s-a plătit și copia cărții de identitate a auto-
vehiculului pentru care s-a achitat acea taxă.

„În baza acestui dosar, solicitantul va afla 
în maximum 55 de zile data la care își poate 
încasa suma pe care statul i-o datorează. Practic, 
traseul dosarului fiecărui român este urmă-
torul: imediat după depunere intră în analiza 
ANAF pentru ca, în cel mult 45 de zile, să fie 
emisă o decizie de plată. Decizia îi va fi comu-
nicată solicitantului în maximum 10 zile de la 
emiterea ei. Administrația Fondului pentru 
Mediu va pune la dispoziția ANAF un fond 
dedicat restituirii acestor sume. Sumele care 
vor fi restituite vor fi calculate cu dobânzile 
aferente din ziua plății taxei până în ziua resti-
tuirii integrale, actualizată cu indicii prețurilor 
de consum. De asemenea, plata va fi făcută 
eșalonat pe parcursul a cinci ani. Practic, vom 
plăti anual 20% din suma pe care statul o dato-
rează fiecărui cetățean în parte. Până la acest 
moment, începând cu anul 2010, când au apă-
rut primele decizii judecătorești de restituire 
a taxei auto, statul a dat înapoi aproximativ 
un miliard de lei. Estimăm că suma plătită ca 
restituiri va fi de 590 de milioane de lei pe an”, 
a explicat Cristiana Pașca Palmer.

La rândul său, președintele ANAF, Dragoș 
Doroș, a precizat că instituția pe care o con-
duce este pregătită pentru fluxul de solicitanți. 

„Va exista un mare număr de cetățeni care vor 

dori că apeleze la această pro-
cedură. Noi suntem pregătiți 
și vom face tot ce e nevoie să 
ușurăm munca de la ghișeu. 
Cei care nu mai pot apela la 
instanță pentru recuperarea 
taxei auto pot veni la ANAF, 
iar în urma cererii depuse vor 
primi banii pe care statul îi 
datorează. ANAF este organul 
administrativ care doar inter-
mediază relația între cetățean și 
stat”, a subliniat Doroș. Potri-
vit ministerului de resort, plata 
restituirilor se face de la buge-
tul de stat, prin ANAF, pentru 

taxa plătită între 2007 și 2008, și de la buge-
tul Fondului de Mediu pentru perioada 2008 

— 2013, în funcție de autoritatea care a încasat 
la vremea respectivă sumele respective.

Taxa auto pentru autovehicule la prima 
înmatriculare a fost introdusă pentru prima 
dată la 1 ianuarie 2007, imediat după adera-
rea României la Uniunea Europeană. La acea 
vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula 
în funcție de trei variabile: vechimea mașinii, 
tipul de catalizator (euro) și capacitatea cilin-
drică a mașinii. Pe 19 februarie 2009, taxa de 
poluare auto a suferit din nou modificări, iar 
Guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o tre-
ime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit 
obligatorie și la reînmatricularea mașinilor 
înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 
2007, dar și pentru cei care aduceau mașini 
din Vest. Începând cu 30 ianuarie 2012, taxa 
este suspendată până la 31 decembrie 2012, iar 
persoanele care plătiseră deja urmau să pri-
mească banii înapoi. Din 15 martie 2013 intră în 
vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, 
iar din acel moment taxa auto este calculată 
exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în 
cartea de identitate a mașinii, conform sur-
sei citate. Timbrul de mediu se aplică pentru 
autovehiculele din categoria M1, M2, M3, cu 
precizarea că pentru categoria de autoturisme 
cu normă de poluare Euro 5, Euro 4 și Euro 3 
formula ia în calcul în proporție 100% emisia 
de CO2, iar pentru autoturismele cuprinse în 
normele de poluare non-euro, Euro 1 și Euro 2 
se aplică actuala formulă prevăzută prin Legea 
9/2012, ce ia în calcul capacitatea cilindrică. 
Pe de altă parte, taxa crește pentru mașinile 
Euro 3 și Euro 4 în cazul versiunilor diesel.

Aproximativ un milion de români pot solicita 
restituirea taxei auto, achitată între 2007 și 2013

Controale la fermele 
de păsări din judeţul 
Covasna, după o 
alertă de pseudopestă 
aviară din Prahova

Conducerea Direcţiei Sanitar Veterinare 
și pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) 
Covasna anunţă controale la cele opt ferme 
de păsări din judeţ, după apariţia unui focar 
de pseudopestă aviară în judeţul Prahova, 
informează Mediafax.

Directorul executiv al DSVSA Covasna, 
dr. Siko Barabasi Sandor, a declarat că după 
apariţia unui focar de pseudopestă aviară 
într-o exploataţie comercială din jude-
ţul Prahova, pe un efectiv de 78.500 păsări, 
controalele privind monitorizarea stării 
de sănătate a efectivelor de păsări se vor 
intensifica, iar aplicarea cerinţelor de bio-
securitate în cele opt ferme de păsări din 
Covasna va fi verificată. Dr. Siko Barabasi 
Sandor a spus că în Covasna nu s-au înre-
gistrat, deocamdată, cazuri de pseudopestă 
aviară. „Pseudopesta aviară este o boală cu 
foarte mare difuzibilitate și este foarte peri-
culoasă în sensul în care moare cel puţin 
60-70% din efectivul de păsări. Fermele de 
păsări sunt și așa în continuă observaţie, dar 
acum se vor accentua aceste controale”, a 
spus directorul executiv al DSVSA Covasna.

Conducerea DSVSA Covasna a trans-
mis crescătorilor de păsări din judeţul 
Covasna „să respecte strict procedurile de 
biosecuritate și de vaccinare, pentru a nu 
întâmpina evenimente nedorite și extrem 
de costisitoare”, spune sursa citată. „Să facă 
vaccinarea antipseudopestoasă atât fermele, 
cât și sectorul particular, și pe cât se poate 
să nu cumpere pui de o zi decât din locuri 
autorizate și numai cu certificate sanitar-ve-
terinare”, a adăugat dr. Siko Barabasi Sandor.

Foto: rfi.roFoto: agrostandard.ro
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•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
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Grecia a vândut cel mai mare 
port al său, Pireu, unei compa-
nii din China, COSCO Shipping 
Corporation, aceasta fiind cea 
de-a doua privatizare majoră 
din această țară, de la finalul 
anului trecut, informează EVZ.

Vânzarea portului a fost blo-
cată de guvernul de stânga al 
premierului Alexis Tsipras, 
când a câștigat alegerile din 
ianuarie 2015, dar a fost reluată 
potrivit prevederilor acordului 
cu creditorii internaționali, în 
schimbul unui împrumut de 86 
miliarde de euro, în august 2015. 
Muncitorii din port au protestat, 
la Atena, recent, față de înche-
ierea acestui contract, care le 
va pune în pericol, se tem ei, 
locurile de muncă. Terminalele 
cu containere au fost închise 
mai mult timp, din cauza gre-
vei. Au avut loc ciocniri între 
polițiști și unii manifestanți.

Conform contractului de 
368,5 milioane de euro, semnat 
de COSCO și agenția de pri-
vatizare din Grecia, chinezii 
vor cumpăra 51% din Portul 
Piraeus (n.red. sau Pireu) pen-
tru 280,5 milioane de euro și 
încă 16% pentru 88 de milioane, 

după 5 ani, și după ce vor face 
investiții de 350 de milioane 
de euro în următorul deceniu. 
Valoarea totală a contractului 
este de 1,5 miliarde de euro, 
inclusiv investițiile adiționale, 
dar și veniturile de 410 mili-
oane, din dividente și dobânzi 
pe care Grecia speră să le colec-
teze, datorită acordului de 

concesiune, pe 36 de ani, între 
portul Piraeus și guvern, mai 
spune sursa citată. Privatiza-
rea a adus Greciei venituri de 
doar 3,5 miliarde de euro până 
acum, din cauza blocajelor poli-
tice și a piedicilor birocratice. 
COSCO a fost singura companie 
care a dorit să cumpere acți-
unile portului, o poartă spre 

Asia, Europa de Est și Africa 
de Nord, cu un trafic de 16.8 
milioane de pasageri și 3,6 mili-
oane de unități de containere, 
în 2014. Firma chineză opera 
deja unul dintre terminalele 
portului, din 2009, investind 
230 de milioane de euro, pentru 
a construi un al doilea termi-
nal pentru containere în port.

Grecii au vândut chinezilor cel mai mare port al 
țării, în cea mai mare privatizare de anul acesta

Germania: Numărul expulzărilor 
a crescut cu peste 60%

Numărul expulzărilor a sporit cu peste 60% în 2015 comparativ 
cu anul precedent și urmează să înregistreze o nouă creștere 
în 2016, a anunțat recent guvernul german într-un comunicat, 
informează AGERPRES. În 2015, au fost expulzate din Germania 
22.369 de persoane față de 13.851 în 2014, în creștere cu 62%, în 
timp ce în primele două luni din 2016 numărul acestora a fost 
de două ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, 
adică de aproape 4.500 de oameni.

În cadrul conferinței de presă săptămânale a guvernului de 
la Berlin, Steffen Seibert, purtătorul de cuvânt al cancelarului 
Angela Merkel, și-a exprimat speranța că Germania va deveni 

„și mai performantă” în domeniu. De altfel, persoanele care 
revin voluntar în țara lor, cu ajutorul programelor introduse de 
Germania, sunt și ele din ce în ce mai numeroase, arată execu-
tivul german. În 2014, numărul acestora era de 13.574, în 2015 

— 37.200, iar până în martie 2016 se ridica deja la 14.095.
Germania și-a fixat drept obiectiv să sporească numărul 

expulzărilor de migranți cărora li s-au respins solicitările de azil, 
în contextul în care țara s-a confruntat cu un aflux de peste un 
milion de solicitanți de azil în 2015.

În acest scop, Germania a clasificat recent mai multe state 
din Balcani ca țări de origine sigure pentru a accelera expul-
zările și intenționează să procedeze la fel în cazul unor țări din 
Africa de Nord, mai spune sursa citată.

J&L
Pegoland

Porcelanico�–�6,50 €
Arena de

rio�–�0,23 €
Cemento (saco de

25 Kg.)�–�1,80 €

Pladur 13 mm
1,85€ / m2

Aguaplast
8,25€

Telesaco con
recojida�–�17,50 €

Pegoland
Blanco�–�1,80 €
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NUNŢI, BOTEZURI SAU ALTE EVENIMENTE

Oferim o gamă largă 
de servicii:

• meniu de la 33€
• tortul, fântână de ciocolată 

cu fructe, artifi cii
• centru fl oral natural 
pentru masa mirilor
• pentru botezuri: 

berea și vinul la bar liber
• îţi punem la dispoziţie 

camere la hotel

Carretera de Daganzo, nr 2, Ajalvir
Tel: 642299260 sau 918844013

Lucrăm cu drag pentru a-ţi asigura o petrecere de neuitat!

Hotel Siglo XXl

La 5 aprilie, președintele Vla-
dimir Putin a ordonat crearea 
unei gărzi naționale ruse. În 
paralel, Putin ar putea inten-
ționa să transforme garda 
națională în propria gardă 
personală! Potrivit Stratfor, 
decizia de înființare a unei 
gărzi naționale indică faptul 
că autoritățile de la Kremlin 
anticipează și se pregătesc 
pentru o viitoare situație de 
instabilitate, scrie EVZ.

Oficial, noua gardă va derula 
operațiuni de combatere a 
terorismului și criminalității 

organizate și va prelua atribuți-
ile de reprimare a revoltelor și 
pe cele aferente trupelor SWAT 
aparținând Ministerului de 
Interne. Însă, mai presus de 
temerile legate de securitate 
sau de forțele de aplicare a legii, 
anunțul surpriză semnalează 
faptul că Administrația Putin 
este îngrijorată de starea de 
instabilitate din Rusia și din 
interiorul Kremlinului, comen-
tează Stratfor decizia. Putin 
nu este primul președinte rus 
care a propus crearea unei gărzi 
naționale, remarcă americanii. 

Predecesorul său, Boris Elțin, 
a avut ideea în anul 1991. La 
acel moment, Boris Elțin era 
ales președinte având o bază 
politică precară și beneficiind 
de loialitate redusă în cercu-
rile de securitate.

Adevărata natură
Atribuția declarată a acestei 
forțe pare falsă, din moment 
ce există deja forțe de poliție 
internă pentru combaterea 
terorismului și crimei orga-
nizate. În schimb, inițiativa 
poate viza tulburări politice 

care vor fi declanșate de urmă-
toarele alegeri parlamentare, 
la fel cum s-a întâmplat la cele 
din 2011.

Deși detaliile referitoare 
la structura gărzii, dimensi-
unile și desfășurarea acesteia 
nu au fost date încă publicității, 
forța ar putea reprezenta un 
alt mijloc pentru suprimarea 
oricăror tulburări determinate 
de alegerile din septembrie. În 
lipsa unor atribuții specifice și 
distincte, noua gardă ar putea 
fi o nouă forță de securitate, 
care își va împărți atribuțiile cu 
trupele interne și FSB-ul. Pre-
ședintele l-a numit pe Viktor 
Zolotov, comandantul trupelor 
interne, drept șef al noii gărzi 
naționale, eliberându-l de pre-
rogativele anterioare. Zolotov 
este fosta gardă de corp a lui 
Putin și unul dintre cei mai de 
încredere apropiați ai săi. Prin 
numirea lui Zolotov în această 
funcție, Putin ar putea dezvă-
lui adevărata natură a forței 
de securitate aparent redun-
dante. Pe lângă această numire, 
Zolotov a fost numit membru 
al Consiliului de Securitate al 
Rusiei, mai spune sursa citată.

Totul despre noul serviciu de securitate 
al președintelui Vladimir Putin

CE: România îndeplinește 
condiţiile pentru Schengen

Comisia Europeană consideră că România și Bulgaria înde-
plinesc toate condiţiile pentru a adera la Spaţiul Schengen, a 
declarat Mina Andreeva, purtătorul de cuvânt al Executivu-
lui UE. „Considerăm că Bulgaria și România se califică pentru 
accesul în Spaţiul Schengen. Acum, va fi necesară o decizie în 
unanimitate a ţărilor membre UE”, a declarat Mina Andreeva 
într-o conferinţă de presă desfășurată la Bruxelles, potrivit 
Mediafax. România și Bulgaria solicită de mulţi ani aderarea 
la Spaţiul european de liberă circulaţie Schengen. La începu-
tul lunii martie, premierul tehnocrat Dacian Cioloș a făcut o 
declaraţie tranșantă a în privinţa aderării României la Spaţiul 
Schengen: „Nu trebuie să ne milogim, atunci când ne susţinem 
punctul de vedere”, a spus prim-ministrul.

„România a făcut eforturile pentru a îndeplini criteriile de 
aderare la Schengen și nu cred că se pune problema să ne 
milogim atunci când ne susţinem punctul de vedere. Româ-
nia a sugerat de mai multă vreme o aderare în trepte la spaţiul 
Schengen. O primă aderare la spaţiul aerian, care poate să se 
facă chiar și în condiţiile actuale de dificultate pentru frontie-
rele terestre, ceea ce ar crește încrederea în faptul că România 
poate să își asume responsabilităţile de membru al spaţiului 
Schengen”, a spus premierul Dacian Cioloș la summitul infor-
mal al UE de la Bruxelles consacrat problemei imigrației ilegale, 
mai spune sursa citată.

Foto: aktual24.ro
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Pese al impacto de la crisis, la renta media 
de España comienza a recuperar terreno con 
mayor fuerza que la de los países de nuestro 
entorno. El Producto Interior Bruto per cápita 
de España superará al de Italia en 2017, según 
las nuevas previsiones del Fondo Monetario 
Internacional que actualizó el pasado martes. El 
indicador toma de referencia renta por persona 
en dólares y en paridad de poder de compra, 
es decir, elimina las distorsiones del distinto 
nivel de vida y precios de cada país. Bajo este 
prisma, España tendrá en 2017 un PIB per 
cápita de 37.522 dólares -33.249 euros, frente 
a los 36.989 dólares de Italia -unos 32.776 
euros, informa el periódico ABC.es.

En la serie histórica del FMI, que arranca en 
1980, es la primera vez que España adelanta a 
Italia en dicho indicador. En 2008, el entonces 
presidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero presumió de que la renta per cápita 
nacional ya había superado a la italiana, aunque 
según los datos del FMI -tanto en paridad de 
poder de compra como a precios corrientes o 
constantes- o Eurostat, España nunca llegó a 
este extremo en los años previos al estallido 
de la burbuja. Cuando España jugaba en la 
Champions League de las potencias económi-
cas, Zapatero aseguró incluso que podríamos 
superar a Francia en el futuro: “Aunque esta-
mos peor que hace un año, nuestra economía 
tiene potencial de futuro. Ya hemos superado 
a Italia y vamos a superar también a Francia 
en renta per cápita”, afirmó.

De cara al futuro, el FMI calcula que de 2015 
a 2017, la renta media aumentará un 7,7% en 
España, mientras que en Italia el alza será de 
la mitad, del 3,5%.

El “sorpasso” que pronostica el FMI se explica 
por varios factores. Por un lado, el organismo 
de Washington estima que España crecerá más 
que Italia estos años (un 2,6 y un 2,3% en 2016 
y 2017 frente al 1 y 1,2% transalpino). Por el 
otro, las perspectivas demográficas de España 
(46 millones de personas) son a la baja mien-
tras que las de Italia (61 millones) son al alza 

-nuestro país perderá en dos años 133.000 per-
sonas frente a las 557.000 que ganará Italia, 

según el FMI. En el ranking mundial España 
pasaría del puesto 32 al 31 en PIB per cápita 
mundial (intercambiaría puesto con Italia).

Asimismo, la crisis ha lastrado más a Italia 
en su renta per cápita que a España. Nuestro 
país recuperó los niveles de 2008 (33.220 dóla-
res, unos 29.466 euros) en 2014 mientras que 
Italia -que entonces tenía 36.123 dólares por 
personas, 32.036 euros-cerró 2015 un 0,9% 
por debajo. Pese al acelerón de España, si el 
PIB per cápita se mide en precios corrientes 
o constantes -excluyendo el coste de la vida-, 
Italia continuará por delante de nuestro país 
hasta 2021, según la fuente citada.

España superará a Italia en Producto Interior 
Bruto per cápita en 2017, según el FMI

Eurocopa 2016: las 
camisetas de las 
selecciones – Rumanía

L a selección de Rumanía se va a pre-
sentar en la Eurocopa 2016 vestida 
por una marca española, Joma, que 

firmó como proveedor de este equipo en 
2015 y lo será al menos hasta 2018. Ya entra-
dos en los noventa, Rumanía estabilizó sus 
uniformes, vistiendo completamente de 
amarillo como local y completamente de 
rojo si era necesario usar el segundo uni-
forme, y así seguirá siendo para el torneo 
de este verano en Francia, con los sencillos 
diseños que caracterizan a Joma, según la 
página web www.altaspulsaciones.com

Foto: www.altaspulsaciones.com Foto: abc.es
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La primera parada del ministro será 
Bucarest, en donde martes se reunirá 
con el titular de Asuntos Exteriores de 

Rumanía, Lazar Comanescu, y el miér-
coles con su homóloga rumana, Raluca 
Pruna, y la fiscal jefe Anticorrupción, 

Laura Kovesi. Estos encuentros se 
enmarcan dentro de las intensas rela-
ciones bilaterales y de cooperación 

jurídica entre ambos países debido a 
la importante presencia de ciudadanos 
rumanos en España y al interés de 

los dos estados en crear un Tribunal 
Internacional contra el Terrorismo.

En su calidad de responsable de 
promover y garantizar el ejercicio 
de la libertad religiosa en España e 
interlocutor gubernamental con las 
distintas confesiones asentadas en 
España, el ministro de Justicia será 
recibido en audiencia por Su Beati-
tud Daniel, Patriarca de la Iglesia 
ortodoxa rumana, credo que profe-
san la gran mayoría del casi millón 
de rumanos que residen en España.

El jueves, Rafael Catalá partici-
pará en Sofía en la Conferencia de 
alto nivel de los ministros de Justicia 
y representantes del poder judicial 
del Consejo de Europa que abor-
dará el refuerzo de los mecanismos 
para garantizar la independencia e 
imparcialidad de los jueces y magis-
trados como requisito y salvaguarda 
del Estado de Derecho.

En el marco de esta conferencia, el 
ministro se reunirá con su homóloga 
búlgara, Ekaterina Zaharieva, con 
quien tratará la relación de cooper-
ación jurídica entre ambos países 
teniendo en cuenta la importante 
presencia de la comunidad búlgara 
en España, cuya colonia asciende a 
300.000 personas. Asimismo, Catalá 
mantendrá sendos encuentros con 
el secretario general del Consejo de 
Europa, Thorborjn Jagland; y con el 
presidente de la Comisión de Vene-
cia del Consejo de Europa, Gianni 
Buquicchio, según la fuente citada.

ESPAÑOL

La mejor oferta 
para tus viajes y vacaciones

Especialistas en hacer inolvidables 
tus vacaciones: vuelos, hoteles,  destinos 
nacionales e internacionales...

Tus  billetes de avión,  tren y autocar 
con las mejores tarifas disponibles.  

Alquiler de coches y furgonetas.

Y con la posibilidad de pago aplazado. 

Tendrás la mejor oferta con la 
garantía y confi anza de 
Viajes El Corte Inglés.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá realiza 
un viaje de trabajo a Rumanía y Bulgaria
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comienza martes, 19 de abril, un viaje de 
trabajo a Rumanía y Bulgaria, según una nota de prensa remitida a este periódico.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, Lazar Comanescu / MJUSTICIA.GOB.ES
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Un gran número de empresas españolas presentes en 
Madrid: foro “Oportunidades de Inversiones en Rumanía”

El lago Bâlea es un lago glaciar situ-
ado a una altitud de 2040 metros en 
los montes Făgăraș, en la provincia 
de Sibiu. En 1932 la zona fue decla-
rada reserva científica. Se encuentra 
a unos 75 km de la ciudad de Sibiu, 
ciudad europea de la cultura en el 
año 2007. Durante el verano se puede 
acceder al lago en automóvil a través 
de una de las más bonitas y espec-
taculares carreteras de montaña del 
mundo, llamada Transfăgărășan. El 
resto del año se puede acceder con 
telecabina desde la cabaña Bâlea Cas-
cadă, en las aproximaciones de la 
cascada Bâlea. En el invierno 2005 
se construyó el primer hotel de hielo 
de Rumania, siendo el primer hotel 
de este estilo en el este de Europa. 

El hotel consta de 14 habitaciones 
y la temperatura se sitúa entre los 
-2 y 2 grados Celsius, pero los visi-
tantes reciben camas con mantas de 
animales y calurosos sacos de dor-
mir. El hotel también consta de una 
pequeña iglesia ortodoxa. En la zona 
hay varios lagos, como por ejemplo 
el lago Capra y algunos lagos más. 
Sin duda, es una zona maravillosa 
para disfrutar de unos días de relax 
rodeados de una preciosa naturaleza, 
según la página de Facebook Descu-
bre Rumania.
Fotos: viziteazaromania.xyz

El 13 de abril de 2016 tuvo lugar en 
Madrid el foro “Oportunidades de 
Inversiones en Rumanía”, organi-
zado por la Embajada de Rumanía 
en Madrid en colaboración con la 
Confederación Española de las Orga-
nizaciones Empresariales – CEOE 
y el Instituto Español de Comercio 
Exterior – ICEX, según una nota de 
prensa remitida a este periódico.

El evento contó con un gran número 
de empresas españolas presentes, lo 
que demuestra su gran interés por 
extender sus negocios en Rumania 
y su deseo de obtener informaciones 
actualizadas sobre el ámbito empre-
sarial rumano, las políticas puestas 
en marcha por las autoridades de 
Bucarest y los fondos europeos des-
tinados a Rumanía.

En la inauguración del foro, el 
embajador de Rumanía en Madrid, 
Ion Vîlcu, subrayó la importancia 
del pilar económico para las rela-
ciones bilaterales entre Rumanía y 
España, relaciones elevadas desde 
2013 al nivel de asociación estratégica 
y reflejada como tal en la Estrate-
gia de Política Exterior de España. 
Asimismo, destacó la prioridad per-
manente que para Bucarest representa 
el desarrollo de la infraestructura y 
la captación de inversiones extranje-
ras, subrayando la importancia que la 
comunidad rumana de España tiene 
en la decisión de las empresas españo-
las de lanzarse al mercado rumano.

En lo que conciernen las oportuni-
dades de negocios, el secretario de 
estado para la relación con los inver-
sores extranjeros, Manuel Costescu, 
(InvestRomania) presentó las princi-
pales ventajas de la economía rumana 
(estabilidad macro-económica, mano 
de obra cualificada, sectores punte-
ros como el IT, la industria auto y 
la bio-industria, los programas de 
investigación y desarrollo etc.) y los 

esfuerzos del Gobierno por crear un 
marco lo más atractivo posible para 
las inversiones. Al mismo tiempo, la 
secretaria de estado del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Simona 
Alice Man, destacó la importancia de la 

experiencia y el know-how español en 
la utilización de los fondos europeos 
y ofreció informaciones actualizadas 
sobre los programas operacionales 
para la agricultura y el desarrollo 
rural de Rumanía, financiados por 

la UE en el periodo 2014-2020. La 
relación bilateral especial y el gran 
potencial de desarrollo han sido desta-
cados también por las autoridades 
españolas presentes – José Vicente 
González Pérez, vicepresidente de 
la CEOE, Alicia Montalvo Santa-
maría, directora general del ICEX, 
y Mario Garces Sanagustin, subse-
cretario de estado de fomento – que 
han subrayado la importancia de 
Rumanía en el proceso de internacio-
nalización de las empresas españolas, 
hecho confirmado por el aumento 
de las inversiones españolas direc-
tas a más de 1.000 millones de euros 
en los últimos 5 años, así como por 
haber superado el umbral de 3.000 
millones de euros en intercambios 
comerciales en 2015. Asimismo, los 
oficiales españoles han insistido en 

destacar la influencia benéfica de la 
intensificación de los contactos políti-
cos bilaterales del último periodo y 
las ventajas competitivas ofrecidas 
por la economía rumana que aplica 
a todos los inversores las normas y 
los estándares del mercado único 
europeo.

Para fortalecer las declaraciones 
de las autoridades presentes y para 
ofrecer apoyo a los potenciales inver-
sores españoles, el foro contó con la 
participación tanto del bufete de abo-
gados Tuca, Zbarcea & Socios, como 
de unas compañías españolas ya pre-
sentes en Rumanía. De esta manera, 
Carlos Sanz – presidente de la Aso-
ciación de las Empresas Españolas 
de Rumanía ASEMER, Germán León 
Úbeda-Romero (Agrovin), Ioana Lazar 
(GED Capital) y Alejandro Serrano 
(AZVI) han presentado la experien-
cia positiva y beneficiosa que cada 
una de estas compañías han tenido 
en distintos sectores de la economía 
de Rumanía (viticultura, servicios 
financieros/fondos de inversión e 
infraestructura de transportes).

En el marco del foro, el secretario 
de estado para la relación con los 
inversores extranjeros, Manuel Cos-
tescu, ha mantenido reuniones de 
trabajo e intercambio de experiencia 
con representantes del Alto Comi-
sionado para la Marca España, del 
Instituto de Comercio Exterior y de 
la Secretaría de Estado para Investi-
gación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Economía y Compe-
titividad de España. También, el 
secretario de estado se reunió en la 
sede de la Embajada con miembros 
de la comunidad rumana de España 
para presentarles una serie de proyec-
tos e iniciativas del Gobierno rumano 
que pueden interesar a la diáspora.
Fotos: Embajada de Rumania en el 
Reino de España

El lago glaciar Bâlea y su Hotel de Hielo
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Nu este prea târziu ca să pla-
nifici în detaliu concediul din 
vară, să alegi destinația per-
fectă și cea mai bună ofertă a 
agențiilor de voiaj, astfel încât 
să plătești cât mai puțin pen-
tru cazare, transport etc. și să 
rămână cât mai mulți bani pen-
tru cumpărături și distracție, 
conform Libertatea.

Când entuziasmul merge 
mână în mână cu organizarea, 
rezultatul nu poate fi decât unul 
de nota zece. Atinge-ți ținta 
aplicând șapte sfaturi de bază.

Alege destinaţia perfectă
Cel mai practic este să con-
sulți harta Europei. Sau a lumii. 
Depinde cât de departe ți-ai 

propus să ajungi împreună cu 
familia ta. Organizează con-
siliul de familie în camera 
copiilor, dacă acolo stă harta 
pe perete. Sau aduceți în salon 
globul pământesc și începeți 
ședința. Hm, Australia! Ce bine 
sună! Dar gândește-te serios la 
distanța de parcurs și la cât de 
ușor este de accesat… O vacanță 
poate fi de neuitat în sens bun, 
dar nu numai. În plus, distanța 
este, de multe ori, direct pro-
porțională cu prețul.

Analizează pachetele 
de călătorie
Nu mai e timp de pierdut, apu-
cați-vă împreună să studiați cât 
mai multe pachete de vacanță, 

oferite de cât mai mulți opera-
tori. Pentru ca prețul final să fie 
cel pe care vi-l puteți permite.

Pune bani deoparte
Ca să te asiguri că veți avea 
banii necesari pentru vacanța 
dorită, a venit momentul să 
începeți să economisiți. Puneți 
deoparte săptămânal o sumă de 
bani pentru fondul de vacanță. 
Aveți însă grijă să plătiți la timp 
facturile la utilități, ratele la 
bancă, chiria, etc. – altfel veți 
plăti scump, din toamnă, răsfă-
țul din vacanța de vară. Ca să vă 
motivați, țineți evidența econo-
miilor făcute notând în fiecare 
seară ce sumă ați mutat din por-
tofel în fondul pentru vacanță. 

O să vă crească inima văzând 
cum crește depozitul zi după zi.

Caută oferte pentru 
biletele de avion
Odată ce ați stabilit locația, 
începi să cauți oferte pentru 
transportul cu avionul. Biletele 
sunt cu atât mai ieftine, cu cât 
sunt cumpărate mai din timp.

Stabileşte traseul
În felul acesta veți putea estima 
cât mai bine bugetul de care 
veți avea nevoie și, de ce nu, așa 
o să vă documentați în detaliu 
despre toate punctele turistice 
pe care le puteți bifa.

Caută cea mai 
bună cazare
În cazul în care nu ai reușit 
să găsești un pachet de călă-
torie care să conțină cazare 
și transport la un preț conve-
nabil, trebuie să cauți un loc 
unde veți sta. O variantă care 
vă poate ajuta să economisiți 
este să închiriați casele altor 
oameni – este o practică foarte 
des întâlnită în ultima vreme.

Întocmeşte calendarul 
de vacanță
Orice planificare timpurie și în 
detaliu va contribui la reducerea 
bugetului. Iar când ai bugetul 
final, compară-l cu cel din anii 
trecuți. Așa vei putea vedea dacă 

„ieșiți mai ieftin” anul acesta 
și la ce capitol ați cheltuit mai 
mult în concediile trecute, mai 
spune sursa citată.

UTILE

Strategii de economisire pentru ca vacanța 
de vară să devină dintr-un vis, o realitate!

Pentru persoanele nervoase 
psihologii recomandă o anumită 
metodă de calmare. Care și de ce?
Doi psihologi americani afirmă că număratul până la 10, atunci 
când suntem nervoși, metodă învăţată la grădiniţă, este cel 
mai eficient atunci când emoţiile se încing prea tare, infor-
mează Adevărul.

Travis Bradberry și Jean Greaves, doi psihologi americani, 
susţin că cea mai eficientă metodă de reducere a temperaturii 
atunci când emoţiile o iau razna este aceea de a număra până 
la 10. Este ciudat cum pierdem din vedere strategii de auto-
control simple și, totuși, profunde atunci când devenim adulţi, 
afirmă aceștia în cartea Inteligenţa emoţională 2.0.

Trebuie să faci doar atât: când simţi că devii furios sau frus-
trat, oprește-te ca să respiri adânc și spune-ţi în gând numărul 
1 când expiri. Continuă să respiri și să numeri până când ajungi 
la numărul 10, ne sfătuiesc aceștia.

Număratul și respiratul relaxează și ne împiedică să facem 
lucruri pripite. Dacă îţi recâștigi calmul, capeţi o perspectivă 
mai clară și mai raţională asupra situaţiei, argumentează cei 
doi specialiști.

Uneori, mai spun aceștia, este foarte posibil să nu fie 
nevoie să ajungem la 10. De exemplu, dacă ești într-o ședinţă 
și cineva te întrerupe dintr-o dată pentru a trânti o prostie, fapt 
care te irită la culme, e puţin probabil să stai nemișcat cu gura 
închisă numărând până la 10.

Chiar dacă nu ajungi la două cifre poţi oferi creierului raţi-
onal timp suficient pentru a veni din urmă și sistemului limbic 
supraîncălzit timp pentru a se răcori.

Când numărătoarea trebuie să fie mai subtilă există alte 
metode de calmare. Unele persoane obișnuiesc să-și aducă 
ceva de băut la fiecare ședinţă la care participă. În felul acesta, 
de câte ori simt că s-ar putea să le scape câte o propoziţie mai 
încărcată emoţional, mai beau o gură. Nu se așteaptă nimeni 
să vorbească în timp ce beau. Prin urmare, au timpul necesar 
pentru a se calma și a-și organiza gândurile.

Reacţiile rapide, fără prea multă gândire pun paie pe focul 
aprins în creierul emoţional. Cum o replică usturătoare con-
duce, de cele mai multe ori, la un schimb înfierbântat de 
replici este ușor să te trezești în mijlocul unui incendiu de pro-
porţii, mai spune sursa citată.

Când o lași mai moale și te concentrezi pe numărătoare, 
intră în funcţiune creierul raţional. Poţi atunci să-ţi recapeţi 
autocontrolul și să împiedici emoţiile să conducă.

Foto: libertatea.ro



22 |  Nr. 167 21 aprilie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei spaniole FC Bar-
celona, se află pe primul loc în clasamentul celor mai bine 
plătiţi jucători de fotbal din lume în 2015, cu venituri de 74 de 
milioane de euro, conform France Football.

Lionel Messi a câștigat 3 trofee în 2015 și a primit al cincilea 
Balon de Aur din carieră. În vârstă de 28 de ani, Lionel a înscris 
449 de goluri pentru Barcelona în 523 de apariţii. Pentru echipa 
naţională a Argentinei, Messi a bifat 108 selecţii și 50 de goluri, 
conform Mediafax.

Messi îi devansează în continuare pe Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid, 67,4 milioane de euro, în creștere cu 13,4 mili-
oane) și pe Neymar (Barcelona, 43,5 milioane de euro, în 
creștere cu 7 milioane de euro). Acest clasament este neschim-
bat pentru al treilea an consecutiv, potrivit France Football.

France Football a luat în calcul salariile brute, înainte de 
cotizaţiile sociale și de impozite, precum și primele de meci, 
contractele de publicitate și primele de instalare. Echipa fran-
ceză Paris Saint-Germain, considerată una dintre cele mai 
bogate echipe din Europa, are 14 jucători în top 20 cei mai bine 
plătiţi fotbaliști, iar Ángel di María a avut cel mai mare salariu 
din Ligue 1, 24 de milioane de euro. Mijlocașul argentinian este 
urmat de Thiago Silva și Zlatan Ibrahimović.

France Football a dezvăluit și salariile antrenorilor de fot-
bal în ultimele 12 luni, iar José Mourinho, concediat de către 
echipa engleză Chelsea Londra în decembrie 2015, rămâne 
cel mai plătit tehnician, cu 24 de milioane de euro, mai spune 
sursa citată.

N aționala Braziliei 
este marea favorită 
la turneul de fotbal 

din cadrul Jocurilor Olim-
pice de la Rio din 2016 și va 
avea parte de o grupă facilă, 
alături de Danemarca, Africa 
de Sud și Irak, conform trage-
rii la sorți care a avut loc pe 
stadionul Maracana, potrivit 
Mediafax.

Echipa antrenată de Carlos 
Dunga a pierdut finala de la 
Jocurile Olimpice din 2012 de 
la Londra, în fața Mexicului, 
însă, pe teren propriu, brazi-
lienii sunt hotărâți să câștige 

primul aur olimpic din istorie. 
Până la Jocurile Olimpice de la 
Rio, Brazilia va participa și la 
ediția centenară a Copei Ame-
rica, iar la ambele competiții, 
selecționerul Carlos Dunga a 
declarat că-l dorește pe sta-
rul de la Barcelona, Neymar, 
însă conducerea clubului cata-
lan n-a oferit încă un răspuns.

Mexicul, deținătoarea titlu-
lui, va avea ca principal adversar 
Germania în grupa C, iar în 
grupa D va fi o luptă între trei 
echipe, Algeria, Portugalia și 
Argentina. Suedia, campioana 
europeană de tineret, va evolua 

în grupa B, alături de Colum-
bia, Nigeria și Japonia. Loturile 
echipelor din turneul mascu-
lin sunt formate din jucători 
sub 23 de ani și doar trei fot-
baliști mai în vârstă vor avea 
drept de joc. În turneul femi-
nin, marea favorită este Statele 
Unite ale Americii, campioana 
mondială și olimpică în exer-
cițiu, care va face parte dintr-o 
grupă cu Franța, Noua Zee-
landă și Columbia. Ţara gazdă, 
Brazilia, va avea un adversar 
dificil, Suedia, alături de China 
și Africa de Sud, celelalte două 
echipe care completează grupa, 

mai spune sursa citată.
Grupele turneului masculin:
Grupa A: Brazilia, Africa de 

Sud, Irak, Danemarca
Grupa B: Suedia, Colum-

bia, Nigeria, Japonia
Grupa C: Fiji, Coreea de 

Sud, Mexic, Germania
Grupa D: Honduras, Alge-

ria, Portugalia, Argentina
Grupele turneului feminin:
Grupa E: Brazilia, China, 

Suedia, Africa de Sud
Grupa F: Canada, Australia, 

Zimbabwe, Germania
Grupa G: SUA, Franța, Noua 

Zeelandă, Columbia.

Peste 30 de piloți de drift din Bal-
cani se vor confrunta pe 23-24 
aprilie, în Piața Constituției 
din Capitală, la International 
Grand Prix, din cadrul Salo-
nului Auto Moto (SAM), fiind 
primul eveniment de când acest 
sport a fost recunoscut oficial de 
Ministerul Tineretului și Spor-
tului, anunță Romanian Drift 
Community într-un comunicat, 
conform Libertatea. În total, 
mașinile de curse anunțate la 
startul competiției organizate 
în cea mai mare zonă de drift 
amenajată din istoria SAM 
însumează peste 12.000 de cai 
putere, competiția urmând să 
aibă loc atât sâmbătă (23 apri-
lie), cât și duminică (24 aprilie), 
între orele 10:00 și 20:00, ora 
României. „Va fi un concurs cu 

caracter internațional deoarece, 
pe lângă români, vom avea și 
piloți din Bulgaria și Italia”, a 
declarat Denis Manea, preșe-
dintele Comisiei Naționale de 
Drift. Evenimentul din Piața 
Constituției va reprezenta un 
punct de plecare oficial pen-
tru driftul românesc. „După 
cum bine știți, începând din 
acest an, a fost recunoscut la 
începutul lui 2016 ca sport de 
către autorități, astfel că fiecare 
întrecere sportivă organizată 
de Romanian Drift Community, 
asociația delegată să reprezinte 
driftul în România, va avea 
caracter oficial și va îndeplini 
toate condițiile prevăzute de 
lege. Astfel, la International 
Grand Prix se va desfășura și 
procesul de licențiere pentru 

viitorii piloți profesioniști 
din țara noastră”, a mai afir-
mat Denis Manea, adăugând 
că primul campionat oficial 
de drift va debuta pe 26-28 
mai la Prejmer, în total fiind 
programate 5 etape. La Interna-
tional Grand Prix și-au anunțat 
deja prezența următorii piloți 
români: Cătălin Trifan, Ilarion 
Grigorici, Alexandru Ciulean, 
Marian Adrian Croitoru, Dan 

Alexandru Duminică, Sorin 
Ene, Alexandru Mustat, Răz-
van Frățianu, Mădălin Grigore, 
Adrian Ianul, Iulian Jumuga, 
Marian Marcel, Justin Miu, 
Andreas Oprișan, Alin Pur-
celean, Ramona Rusu, Radu 
Moise, Radu Văduva, Vlad Stă-
nescu, Ionuț Nițu, Istvan Szabo, 
László Miklós, dar și soții Corina 
și Dan Popescu. Salonul Auto 
Moto din Capitală și-a deschis 
oficial porțile pe 20 aprilie, iar 
preț de 5 zile, fanii sporturilor 
cu motor sunt așteptați cu nou-
tăți și adrenalină. În afară de 
drift, în cadrul SAM vor avea 
loc expoziții ale ultimelor apa-
riții de la Geneva, paradă moto, 
dar și un concurs de tunning 
cu peste 200 de bolizi confir-
mați, mai spune sursa citată.

SPORT

Fotbal: Steaua s-a calificat 
în finala Cupei Ligii

Messi, cel mai bine plătit fotbalist 
din lume în 2015. Cine îl urmează?

Elvețianul Roger Federer (34 
de ani / locul 3 ATP) a mărtu-
risit că a luat în calcul varianta 
retragerii din activitatea spor-
tivă, însă deocamdată simte 
încă plăcerea de a juca și a par-
ticipa la turnee, conform EVZ.

Deținătorul recordului de 
victorii în turneele de Mare 
Șlem (17) a recunoscut că este 
foarte aproape de a se retrage 
din lumea „Sportului Alb”, iar 
recenta operație pe care a efec-
tuat-o la genunchiul stâng în 
această iarnă este unul dintre 
motivele deciziei sale.

„Am trăit ore dificile și am 
simțit că lumea mea era fragilă. 

Am realizat că nu eram decât 
un trecător. Mi-a fost teamă 
în ceea ce privește operația și 
am fost foarte neliniștit când 
m-am trezit. Apoi, când m-am 
putut deplasa cu ajutorul cârje-
lor și am făcut primul meu pas 
adevărat, ceea ce a fost foarte 
complicat la început, totul a 
decurs mai bine”, a povestit 
Federer într-un interviu acor-
dat unui cotidian francez.

În ceea ce privește viitorul 
său după retragere, tenismanul 
elvețian s-a arătat nehotărât în 
legătură cu o carieră în antre-
norat sau ca și comentator al 
acestui sport. „Da, mă gândesc 

la retragere și mă întreb ce cale 
va urma reflecția mea. Fiecare 
jucător a trăit acest lucru în 
mod diferit și, uneori, nu ai 
de ales. Acest lucru trebuie să 
vină în mod natural și va tre-
bui să mă simt confortabil cu 
decizia. Dar recunosc că este 

plăcut acasă, mai ales să rămâi 
în același loc o perioadă mai 
lungă. Cu excepția momentelor 
în care trebuie să plec din nou 
în circuit, simt încă această plă-
cere. Va veni însă un moment 
în care va trebui să iau o deci-
zie definitivă. Pentru moment, 
sunt fericit așa”, menționează 
sursa citată. „Am spus mereu 
că nu voi fi nici antrenor și 
nici comentator, însă cine știe? 
Niciodată să nu spui niciodată. 
Voi iubi întotdeauna tenisul 
și cred că va trebui să rămân 
implicat, poate doar ajutând 
copiii în Elveția, încă nu știu”, 
a conchis Roger Federer.

Steaua București s-a calificat în finala Cupei Ligii la fotbal, 
miercuri seara, după ce a învins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 
2-0 (1-0), în deplasare, în manșa secundă a semifinalelor, infor-
mează AGERPRES. Deținătoarea trofeului, care câștigase și 
prima manșă, cu 1-0, la Pitești, s-a impus prin „dubla” iordani-
anului Thaer Bawab (4, 51). Astra a irosit un penalty, în min. 58, 
când portarul Valentin Cojocaru a apărat șutul lui Alex Ioniță.

Ambele formații au folosit jucători care au evoluat mai 
puțin în ultima vreme, menajând piesele grele pentru con-
fruntarea din campionat, programată tot la Giurgiu, și foarte 
importantă pentru soarta titlului.

Steaua a mai avut ocazii în meci prin Gabriel Enache (22, 
30), fostul jucător al giurgiuvenilor, prin Ciprian Marica (30 — 
bară), Houssine Kharja (49), în timp ce Astra și-a creat situații 
bune de gol prin Daniel Niculae (36, 45+1) și Alexandru Dan-
dea (62). În finala programată în data de 17 iulie, Steaua o va 
întâlni pe câștigătoarea din semifinala Dinamo — Concordia 
Chiajna (0-3 în tur), conform sursei citate.

Foto: sportclasic.ro

Foto: youtube.com

Foto: driftingco.blogspot.com

Se retrage unul dintre cei mai valoroși 
tenismeni, elvețianul Roger Federer

Au fost stabilite grupele turneului olimpic 
de fotbal de la Jocurile Olimpice din Rio

Primul eveniment oficial de drift al anului, pe 
23-24 aprilie în Piaţa Constituţiei din Capitală

Foto: atpworldtour.com
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• Laboral
• Societăţi

• Autonomi (P.F.A.)
• Contabilitate

• Avocaţi
• Transfer vehicule

• Imobiliare
• Declaraţie renta

Tlfno.: 91 830 73 00 Tlfno.: 949 10 18 28

OFERTĂ: Preţuri începând cu 30€ pentru AUTONOMI
*Consultaţi condiţii la tel. 91 830 73 00 / 949 10 18 28

Se vende o traspasa 
Finca de Bodas y Eventos 
rumanos y españoles, con 
tres salones, dos cocinas, 
5.000 metros de jardines, 

nave-almacén de 120 
metros y chalet con 4 

habitaciones para entrar 
a vivir. Tel: 642 667 795.

Se vende o traspasa un 
Hostal–Restaurante con 

30 habitaciones, salón 
para 300 comensales, 

dos terrazas–una 
cerrada y acondicionada 

y otra al aire libre. Tel: 
642 667 795.

DOAMNA MILENA, 
CU HAR ȘI PUTERI 
SPECIALE, LUCREAZĂ CU 
REZULTATE GARANTATE, 
DE LA MARE DISTANȚĂ

Dacă aveți probleme în dragoste, 
căsnicie, afaceri, sănătate, nemulțumiri în 
viată, simțiți că nu aveți speranțe și totul 
pare a fi un eșec, clarvăzătoarea MILENA 
are soluția pentru orice problemă aveți. 
DOAMNA MILENA vă ajută garantat și 
telefonic. APELAȚI: 004-0743.852.005. 

MUNCĂ

OFERTE

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

CERERI

Doamnă cu aspect plăcut, serioasă și muncitoare 
caută de muncă în servicii domestice cu ora sau 
permanent de luni până vineri, (referințe bune). 
Tel: 642958324 – Maria.

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

MATRIMONIALE

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din Comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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

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

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

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

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

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.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră și simpatică, 
ți-e dor să iubești și să fii iubită, caută-mă la 
telefon 642758257. Eu am 56 de ani și sunt divorțat.

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

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642 320278.

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

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

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

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

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

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

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

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

DIVERSE

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

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

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

Vând casă în Mediaș, cartierul Baznei, curte mare 
și livadă cu pomi fructiferi. Preț 55.000€ mai multe 
informații la tel: 0040756223370 – Viorica.

Vând casă în Brăila, Cartier Chercea, cu o suprafață 
de 332 m2, din cărămidă, 4 camere, baie, bucătărie, 
un salon de 100 m2 plus altă dependință. Centrală 
termică, gaz, apă, curent, gresie, marmură. Tel: 
661004866.
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condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, 
vizavi de galerie

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

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


