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EXTERNE 14

Italia nu poate asigura 
numărul de locuri promis 
în taberele de refugiați

Therme București va avea primul 
observator astronomic privat din România

Observatorul va purta numele astronautului român Dumitru Prunariu și va fi dotat cu tehnologii 
de ultimă generaţie, printre care un telescop de tip Ritchey-Chrétien (similar cu telescopul Hubble). 
Acesta va fi construit pe arealul Therme București cu o investiţie de circa 1 milion de euro. 3

ESPAÑOL 16

Duminică 22 mai 2016, orele 12-22, petrece românește la un deosebit concert de Fes-
tivalul primăverii cu Sînziana Ștefan și Adriana Antoni în Recinto Ferial, Av. Luna s/n, 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Bucură-te de mâncărurile tale preferate în cadrul unui 
Târg de produse tradiţionale românești. 9

Concert 
extraordinar 
de Festivalul 
primăverii cu 
Sînziana Ștefan 
și Adriana Antoni
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Președintele PSD Liviu Drag-
nea a declarat că nu crede că 
Valeriu Zgonea va mai rămâne 
mult în funcţia de președinte 
al Camerei Deputaţilor și a 
precizat că „nu există cale de 
întoarcere” în cazul acestuia.

„Nu cred că mai rămâne 
mult. Aștept de la colegii mei 
din Biroul Permanent al Came-
rei Deputaţilor să finalizeze 
modificarea regulamentului. 
Când va fi gata, o săptămână 

— două, să purcedem la revo-
care. Valeriu Zgonea este un 
caz de studiat. Eu sincer nu 
știu unde se termină Valeriu 
Zgonea și unde începe Zorro 
sau Mihai Viteazul. Din păcate, 
majoritatea colegilor, de fapt 
toţi, au înţeles că de mult, 
mult timp, Valeriu Zgonea 
a acţionat împotriva parti-
dului. A făcut lucruri vizibile 

și lucruri care nu s-au văzut, 
dar pe care mulţi colegi de-ai 
noștri le-au știut. Unii le-au 
simţit, alţii le-au știut, unele 
s-au văzut, ele au ieșit foarte 
mult la iveală în acele zile des-
tul de complicate și fierbinţi de 
după condamnarea mea. Par-
tidul nu a perceput acţiunea 
aceasta ca un atac împotriva 
mea, ci ca un atac împotriva 
partidului în prag de campa-
nie electorală”, a spus Dragnea, 
informează AGERPRES.

Liderul PSD a spus că Vale-
riu Zgonea a vorbit în diverse 
locuri despre partid „nu în ter-
meni corecţi” și că mergea 
foarte des la Cotroceni.

„Din păcate, acest domn mult 
timp a tot vorbit în diverse 
locuri despre partid, despre 
partidul nostru și nu în termeni 
buni, nu în termeni corecţi. Eu 

sunt sigur că a vorbit și de la 
Cotroceni pentru că am înţe-
les că în ultimele luni mergea 
foarte des la Cotroceni, cred 
că pentru consultări. Știam și 
eu și știau și colegi de-ai noș-
tri. Orașul este foarte mic și se 
află, știţi bine că în București 
este foarte greu să faci ceva și 
să nu se știe pentru că nu sunt 

locuri secrete. Când mergi la 
Cotroceni este o instituţie cu 
foarte mulţi oameni și... Eu nu 
am spus că este rău să meargă 
la Cotroceni. Și în interiorul 
ţării și în afara ţării a vorbit 
foarte urât. În ultimele zile, 
a avut un pachet de acţiuni 
care au avut ca scop o desta-
bilizare a partidului în prag de 

campanie electorală”, a mai 
spus Dragnea.

El a precizat că personal 
nu a susţinut excluderea lui 
Valeriu Zgonea din partid, în 
prezent acesta fiind „istorie” 
pentru PSD, mai spune sursa 
citată.

„Eu personal nu am susţi-
nut excluderea lui, am și ieșit 
din sală când s-a votat, de fapt 
când a început discuţia cu el. 
Nu am vrut să influenţez. A 
fost o hotărâre foarte fermă a 
partidului. În partid cazul este 
închis, subiectul este închis. Nu 
există cale de întoarcere, nici nu 
mai există preocupare în par-
tid, singura curiozitate, chiar 
și dorinţă printre acţiunile de 
campanie a colegilor este când 
va fi schimbat. Valeriu Zgo-
nea este istorie pentru PSD”, a 
mai susţinut președintele PSD.

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

Dragnea, despre Zgonea: Nu cred că mai rămâne 
mult în funcție; nu există cale de întoarcere

Foto: cotidianul.ro
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Therme București va avea primul 
observator astronomic privat din România

Observatorul, care va purta 
numele astronautului român 
Dumitru Prunariu, va fi con-
struit pe arealul Therme 
București în următoarele câteva 
luni și va fi dotat cu tehnologii 
de ultimă generaţie. Investi-
ţia este estimată la circa 1 
milion de euro, potrivit unui 
anunţ al Therme. Observatorul 
astronomic va fi dotat cu apa-
ratură destinată specialiștilor, 

precum și cu telescoape desti-
nate astronomilor amatori și 
un planetariu digital de ultimă 
generaţie. Observatorul se va 
adresa atât specialiștilor din 
domeniu, universităţilor care 
doresc să facă cercetare și obser-
vaţii cu caracter știinţific, cât 
și astronomilor amatori și, 
nu în ultimul rând, copiilor, 
elevilor și studenţilor, infor-
mează Mediafax. Observatorul 

va fi constituit dintr-o clădire 
principală, care va cuprinde 
un planetariu cu o cupolă cu 
diametru de 5 metri, cu o capa-
citate de 20-30 de spectatori, 
o cupolă cu diametru de 4 
metri, care va găzdui un tele-
scop de tip Ritchey-Chrétien 
cu o deschidere de 500 mm 
(similar cu renumitul telescop 
Hubble), destinat specialiști-
lor, un spaţiu expoziţional și un 

astroboutique, de unde se vor 
putea achiziţiona suveniruri și 
produse astrofoto. În imediata 
vecinătate a clădirii principale, 
se vor construi patru cupole 
cu un diametru de 2,5-3 metri, 
în care vor fi amplasate patru 
instrumente destinate pasio-
naţilor de astronomie: o lunetă 
cu o apertură de 180-200 de 
mm, destinată studiului pla-
netelor, precum și a galaxiilor, 
nebuloaselor și altor obiecte 
cerești îndepărtate, un telescop 
catadioptric (Cassegrain) cu o 
apertură de 400 de mm, potrivit 
pentru observaţii ale obiec-
telor cerești îndepărtate, și o 
lunetă solară cu ajutorul căruia 
va putea fi observat soarele și, 
nu în ultimul rând, un telescop 
newtonian cu apertură de 400 
de mm, mai spune sursa citată. 
Toate aceste echipamente sunt 
însoţite de accesorii profesi-
onale și semiprofesionale, 
oculare, filtre, camere extrem 
de performante, specializate 
pentru observarea astrelor, 
filtre pentru observarea și 
studiului soarelui, focusere 
și alte accesorii obligatorii în 
știinţa astronomiei.

Foto: turizmusonline.hu

ANAF ar trebui să publice și lista datoriilor statului faţă de 
firme și persoane fizice, dacă vrea să fie corectă până la capăt, 
consideră liderul PMP Traian Băsescu, informează Mediafax.

Liderul PMP apreciază că iniţiativa ANAF de a publica lista 
firmelor care au datorii la stat și lista persoanelor fizice care au 
datorii la stat este corectă, dar incompletă.

„Dacă ANAF vrea să fie corect până la capăt, trebuie să 
publice și lista datoriilor statului faţă de firme și persoane 
fizice (ex: datorii la rambursări TVA, neachitarea subvenţiilor 
pentru agricultori, procese pierdute de stat cu firme românești, 
procese pierdute de stat cu privire la drepturi salariale sau des-
păgubiri pentru condamnări la CEDO, rambursări stabilite de 
instanţe cu privire la încasarea abuzivă a taxei de mediu achi-
tată de posesorii de autoturisme etc., etc.). Așa ar fi corect”, a 
mai spus Traian Băsescu, conform sursei citate.

ANAF ar trebui să publice 
lista datoriilor statului

Foto: libertatea.ro
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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

Moţăiala de după-amiază restabilește nive-
lul de energie și vigilenţă. Medicii somnologi 
afirmă că odihna din timpul zilei poate fi o 
soluţie de a se păstra în formă pentru persoa-
nele care nu dorm bine peste noapte.

Vesticii sunt obișnuiţi să se odihnească timp 
de opt ore, noaptea, însă în societăţile din est 
nu este neobișnuit ca episoadele de somn să 
survină și în timpul zilei. Astfel, populaţia din 
regiunea tropicală obișnuiește să tragă un pui 
de somn și după amiaza, ca parte a rutinei zil-
nice, potrivit Adevărul. Deși în multe ţări acest 

program nu este stabilit oficial, nu este, totuși, 
neobișnuit ca birourile să se închidă pentru o 
oră sau două, în fiecare după-amiază.

Odihna de după-amiază coincide cu o scurtă 
pauză a stării de alertă a organismului, când 
bioritmul atinge un minimum, explică medicii 
somnologi. Moţăiala durează între 30 și 60 de 
minute și urmează de cele mai multe ori unei 
mese îmbelșugate. Experţii mai spun că este 
în regulă să ne odihnim după-amiaza, atâta 
vreme cât nu există riscul să cădem într-un 
somn adânc din care să ne fie greu să ne trezim. 

Multe persoane care obișnuiesc să se odihnească 
după-amiaza susţin că în acest fel pot avea un 
randament mai bun în cea de-a doua parte a 
zilei și către seară. Medicii somnologi afirmă, 
la rândul lor, că odihna de după-amiază poate 
ajuta persoanele care au probleme cu somnul 
de noapte, însă acest obicei trebuie abordat cu 
precauţie pentru că există riscul ca insomni-
acii să schimbe somnul de noapte cu cel din 
timpul zilei și să-și înrăutăţească astfel situ-
aţia, mai spune sursa citată. În general, însă 
odihna de după-amiază este benefică.

Despre odihna din timpul zilei. Ce beneficii aduce și ce riscuri implică?

Secţia de Ictus a Departamen-
tului de Neurologie a Spitalului 
Universitar din Torrejón, cen-
trul reţelei publice de spitale al 
Departamentului Sănătăţii din 
Comunitatea Madrid, împli-
nește un an de la deschiderea 
sa. Secţia a fost creată pentru 
îngrijirea și tratarea acelor per-
soane care suferă de ictus. Ictus 
este o boală foarte frecventă 
care cauzează sechele fizice și 
cognitive severe. De-a lungul 
ultimelor decenii, tratamentul 
pacienţilor cu ictus a suferit o 
schimbare radicală.

În scopul de a ajuta la 
îmbunătăţirea prognosticu-
lui pacienţilor cu accident 
vascular cerebral, cu un an 
în urmă, Spitalul Universitar 
din Torrejón a inaugurat Sec-
ţia de Ictus cu patru paturi de 
spitalizare, monitorizare con-
tinuă non-invazivă, personal 
medical și asistenţi medicali cu pregătire speci-
fică în această afecţiune neurologică denumită 
accident vascular cerebral. De asemenea, s-a 
înfiinţat programul de gardă pentru secţia de 
neurologie, 24 de ore din 24, 365 de zile pe 
an, pentru a oferi o atenţie continuă persoa-
nelor care suferă de ictus sau orice patologie 
neurologică: dureri de cap, pierderea conști-
enţei, crize de epilepsie, crize de miastenie 

gravis sau scleroză multiplă. D-na. Dr. Marta 
González Salaices, șefa Departamentului de 
Neurologie afirmă că „pe parcursul acestui an, 
am oferit numeroase cursuri de formare atât 
profesioniștilor care lucrează în spital, precum 
și medicilor de îngrijire medicală primară și 
pacienţilor, cu scopul de a asigura diagnostica-
rea precoce a accidentului vascular cerebral și 
transferul acestor pacienţi la o secţie de accident 

vascular cerebral, astfel încât aceștia să poată 
beneficia de tratament corespunzător. Dato-
rită acestui lucru, s-au tratat 220 de accidente 
vasculare cerebrale și s-au realizat 15 cazuri 
de fibrinoliză. Pentru toate acestea, suntem 
foarte mulţumiţi de rezultatele observate pe 
parcursul evaluării acestor pacienţi, deoarece 
majoritatea și-au recuperat mobilitatea după 
un accident vascular cerebral”.

În primul an de activitate, Secția de Ictus (neurologie) a 
Spitalului din Torrejón a tratat un număr de 235 pacienți

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: uk.finance.yahoo.com
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Ministrul delegat pentru rela-
ţiile cu românii de pretutindeni, 
Dan Stoenescu, a declarat, în 
discuţiile avute cu autorită-
ţile centrale de la Chișinău, 
că România este interesată 
de consolidarea stabilită-
ţii Republicii Moldova și de 
menţinerea fermă și consec-
ventă a parcursului european al 
acesteia, informează un comu-
nicat MAE.

În context, Stoenescu a susţi-
nut că aprofundarea reformelor 
reprezintă premisa cea mai 
solidă pentru atingerea acestor 
deziderate și răspunsul cel mai 
adecvat la așteptările exprimate 
de cetăţenii Republicii Mol-
dova, informează AGERPRES.

„Referindu-se la coopera-
rea bilaterală în sfera culturii 
și educaţiei, oficialul român a 
subliniat că una dintre cele mai 
valoroase resurse ale Republi-
cii Moldova este reprezentată 
de tineri, care, prin experienţa 
acumulată la studii în Româ-
nia sau în alte state europene, 
devin un vector de moder-
nizare. Ministrul delegat a 
asigurat că România va con-
tinua programele de burse de 
studii în beneficiul tinerilor de 
peste Prut”, se arată în comu-
nicatul citat.

Interlocutorii și-au arătat 
deschiderea pentru continua-
rea și dezvoltarea colaborării 
în domenii de interes pentru 
ambele părţi, prin crearea unui 
mecanism permanent de con-
sultare. În ceea ce privește 

cooperarea în domeniul comu-
nităţilor din afara graniţelor, 
a fost evidenţiată importanţa 
concretizării unor linii comune 
de acţiune, care să permită o 
abordare coerentă și structu-
rată a situaţiei acestora.

Cu ocazia vizitei la Parla-
mentul Republicii Moldova, 
ministrul delegat Dan Stoe-
nescu, împreună cu președintele 
Parlamentului Republicii Mol-
dova, Andrian Candu, au 
premiat câștigătorii concur-
sului de desen organizat cu 
prilejul Zilei Europei. Copiii 
au primit din partea Guvernu-
lui României locuri în Taberele 
ARC, organizate în fiecare vară 
de către Departamentul Politici 
pentru Relaţia cu Românii de 
Pretutindeni și Ministerul Tine-
retului și Sportului. Dialogul 

purtat cu autorităţile locale s-a 
axat pe dezvoltarea de proiecte 
la nivel local, partea română 
arătând că este important ca 
primăriile să acceseze și fon-
durile europene disponibile 
prin Programul Operaţional 
Comun România — Republica 
Moldova 2014-2020.

Stoenescu s-a aflat în mai, în 
vizită de lucru în Republica Mol-
dova, în programul oficialului 
român fiind incluse întrevederi 
cu autorităţile centrale și locale, 
precum și cu rectorii univer-
sităţilor din Cahul, Comrat și 
Bălţi, mai spune sursa citată.

Agenda vizitei în Republica 
Moldova a cuprins, la nivelul 
autorităţilor centrale, întâlniri 
cu președintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Andrian 
Candu, ministrul Culturii, 

Monica Babuc, ministrul 
Educaţiei, Corina Fusu, șeful 
Biroului pentru Relaţii cu Dias-
pora din cadrul Cancelariei de 
Stat, Valeriu Turea.

La nivel local, ministrul 
delegat s-a întâlnit cu pri-
marul orașului Cahul, Nicolae 
Dandiș, rectorul Universită-
ţii „B.P. Hașdeu” din Cahul, 
Andrei Popa, și rectorul Uni-
versităţii de Stat din Comrat, 
Zinaida Aricova.

Totodată, oficialul român 
a avut întrevederi și cu șeful 
Delegaţiei Uniunii Europene 
în Republica Moldova, Pir-
kka Tapiola, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Petru, Arhiepiscop al 
Chișinăului, Mitropolit al Basa-
rabiei și Exarh al Plaiurilor și cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte Vla-
dimir, Mitropolitul Chișinăului.

România este interesată de consolidarea 
stabilității Republicii Moldova

Foto: immunogenehealthcare.com

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA) demarează din 16 mai un plan de con-
trol pentru a preveni apariţia bacteriei E.Coli în produsele 
alimentare de origine animală, a anunţat autoritatea printr-un 
comunicat de presă, informează Mediafax.

Potrivit comunicatului, Planul Naţional de Control va 
avea ca tematică „determinarea prevalenţei Escherichia Coli 
(E-coli) verotoxigenă, de pe suprafaţa carcaselor de bovine 
și ovine, din carnea proaspătă de bovine și ovine, din carnea 
tocată și carnea preparată și din laptele crud și produsele din 
lapte crud”. După demararea planului de control, se vor pre-
leva probe din abatoare, supermarketuri, magazine alimentare, 
carmangerii, măcelării, restaurante, ferme, târguri și pieţe 
agroalimentare și dozatoare de lapte, planul fiind susţinut de 
crescătorii de animale și de operatorii din industria alimentară 
de profil din România, anunţă ANSVSA, mai spune sursa citată.

Reprezentanţii ANSVSA transmit că s-a dispus prelevarea 
unui număr total de 1.096 de probe care vor fi transmise Insti-
tutului de Igienă și Sănătatea Publică Veterinară pentru a fi 
analizate, costurile fiind suportate din bugetul autorităţii.

Planul va fi demarat ca urmare a unei analize de risc făcută 
de specialiștii instituţiei, un alt argument fiind apropierea 
sezonului estival, când se estimează că va crește rulajul de 
marfă al unităţilor din industria alimentară și afluxul de turiști.

ANSVSA demarează un 
plan de măsuri pentru 
prevenirea E.Coli

Foto: constantanoastra.ro
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M inistrul Afaceri-
lor Externe, Lazăr 
Comănescu, a pri-

mit-o pe Sandie Blanchet, 
rezidentul coordonator a.i. al 
sistemului ONU în România 
și reprezentant al Fondu-
lui Naţiunilor Unite pentru 
Copii–UNICEF la București, 
informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de 
presă, Comănescu a reafirmat 
cu această ocazie că participarea 
României la ONU și la sistemul 

diplomaţiei mondiale al orga-
nizaţiei rămâne o prioritate a 
politicii externe românești. Șeful 
diplomaţiei române a exprimat 
disponibilitatea autorităţilor 
de la București de a împărtăși 
experienţa acumulată în pro-
cesul de tranziţie democratică, 
economică și socială către state 
care cunosc evoluţii similare, 
adaugă sursa citată.

„Întrevederea a oferit cadrul 
unui schimb de vederi privind 
perspectivele colaborării, în 

perioada următoare, dintre 
România și sistemul ONU, por-
nind de la statutul actual al ţării 
noastre de membru al UE și de 
donator emergent de asistenţă 
oficială pentru dezvoltare”, se 
arată într-un comunicat MAE.

Sursa citată amintește că 
prezenţa sistemului ONU în 
România datează din anii 
1970 când, la București, a fost 
deschis Biroul Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare — PNUD. Ulterior, alte 

programe și fonduri ONU au 
deschis birouri în ţara noastră.

„Odată cu aderarea României 
la UE și cu trecerea în catego-
ria donatorilor emergenţi, o 
serie dintre fondurile, progra-
mele și agenţiile ONU în ţara 
noastră și-au încetat activita-
tea. În prezent, în Casa ONU 
își mai desfășoară activitatea 
Biroul UNICEF, Biroul UNHCR 
și Biroul Organizaţiei Interna-
ţionale a Migraţiei”, precizează 
comunicatul ministerului.

Participarea României la ONU și la sistemul 
diplomației mondiale al organizației, o prioritate

Foto: caleaeuropeana.ro

Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a declarat refe-
ritor la reacţia Rusiei privind inaugurarea scutului antirachetă, 
că programul de la Deveselu este unul defensiv, așa cum a ară-
tat de nenumărate ori, informează AGERPRES.

„Trebuie să vă spun un lucru pe care l-am repetat de multe 
ori. Am spus-o și ieri și în ultimii ani. Am spus că programul 
de la Deveselu e unul defensiv și nu e împotriva Rusiei sau al 
altei ţări din regiunea euro-atlantică”, a comentat diplomatul 
american, la Palatul Paramentului. Rusia va lua măsuri pentru 
a se apăra, în contextul instalării sistemului antibalistic NATO 
în România, afirmă președintele rus, Vladimir Putin. „Situaţia 
geopolitică nu se schimbă spre bine. Din păcate, se agravează, 
ţinând cont de instalarea unor elemente antibalistice ameri-
cane în România”, a declarat Vladimir Putin.

Rusia va iniţia testarea unui nou tip de rachetă interconti-
nentală nucleară care poate distruge ţări de mărimea Franţei, 
decizia fiind luată în contextul activării sistemului antibalis-
tic NATO în România, despre care Pentagonul susţine că nu 
vizează arsenalul strategic rus, mai spune sursa citată.

Klemm: Programul de la 
Deveselu este defensiv

Foto: rtvslo.ro
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Implementarea Parteneria-
tului strategic, teme politice, 
modificări la Codul penal și la 
Codul de procedură penală în 
baza directivelor europene au 
fost câteva dintre subiectele 
aflate pe agenda discuţiilor 
dintre președintele Camerei 
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, 
și ambasadorul SUA la Bucu-
rești, Hans Klemm, informează 
AGERPRES.

„Am avut o discuţie cu 
domnul ambasador al SUA 
în România cu privire la 
implementarea Parteneria-
tului strategic, am abordat 
chestiunile legate de palie-
rul politic, cele legate de ce 
se întâmplă cu anumite modi-
ficări la Codul penal și la Codul 
de procedură penală cerute 
de directivele europene, dar 
și celelalte care pot să creeze 
regrese în progresele Româ-
niei, ce facem în chestiunile 
legate de modificările care pot 
lua din puterile Agenţiei Naţi-
onale pentru Integritate, alte 
proiecte de legi care sunt impor-
tante. Mulţumiri foarte oneste 
din partea domnului ambasa-
dor cu privire la Ordonanţa 109 

cu guvernanţa corporativă a 
instituţiilor publice și compa-
niilor publice, legile legate de 
achiziţiile publice, care creează 
deja un avantaj pentru toate 
societăţile care sunt în Româ-
nia, și stadiul transparenţei și 
predictibilităţii în adoptarea 
proiectelor de legi care se află 
pe agenda Camerei Deputaţi-
lor”, a spus Zgonea, la Palatul 
Parlamentului, după întâlnirea 
sa cu ambasadorul american.

El a adăugat că Hans Klemm 
este la curent cu faptul că nu 
mai face parte din PSD și că 
este posibil să nu mai ocupe 
funcţia de președinte al Came-
rei Deputaţilor și că i-a spus 
ambasadorului SUA că acum 

„este important pentru Româ-
nia ca pașii pe care i-a făcut 
în lupta anticorupţie să con-
tinue”, mai spun sursa citată.

„Lupta anticorupţie nu a apă-
rut de la partidele de dreapta în 

Europa, ci a apărut ca element 
de politică publică aparţinând 
partidelor de stânga, care întot-
deauna reprezintă pe cei mai 
puţin avantajaţi de societate, 
pe cei care sunt în clasa de mij-
loc, dar și sub clasa de mijloc.

Lupta anticorupţie gene-
rează o economie solidă, 
generează mai mulţi bani la 
bugetul de stat și generează 
încredere și stabilitate între 
raporturile dintre cetăţeni și 
politicieni. Poziţia mea a fost 
una de bun simţ, nu la adresa 
domnului președinte Dragnea, 
ci la adresa unor angajamente 
pe care noi le-am făcut ca 
societate românească credi-
bilă pentru partenerii noștri 
strategici, dar și pentru cetă-
ţenii cărora le cerem votul o 
dată la 4 ani.

Dacă în viaţă plătești pentru 
asta, îţi asumi ca politician un 
astfel de gest, dar este impor-
tant să arătăm că această clasă 
politică este una conștientă de 
mesajul pe care cetăţenii ni l-au 
dat în diferite manifestări din 
lunile trecute și care au cerut 
o reformă profundă a clasei 
politice”, a încheiat Zgonea.

ACTUALITATE

Zgonea și Klemm au discutat chestiuni politice, 
dar și despre modificări ale Codului penal

Premierul Dacian Cioloș, aflat în vizită oficială în Germania, s-a 
întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii sașilor ardeleni, cărora 
le-a transmis că „guvernul va încerca să reînvie și să îngrijească 
localităţile de unde au plecat și care fac parte din patrimoniul 
naţional”. „De 66 de ani, comunitatea sașilor ardeleni se întâl-
nește la Dinkelsbühl, un mic oraș bavarez care amintește de 
Sighișoara. Împreună cu ei la această sărbătoare m-am simţit 
alături de cei mai entuziaști ambasadori ai României în Germa-
nia”, a spus Cioloș, informează Mediafax.

Premierul a mai susţinut că actuala comunitate a sașilor 
ardeleni este „o resursă nepreţuită pentru consolidarea legă-
turilor cu Germania și Europa”. „Suntem datori să le spunem că 
sunt oricând bineveniţi acasă, în România și guvernul pe care 
îl conduc le promite că va încerca să reînvie și să îngrijească 
localităţile de unde au plecat și care fac parte din patrimoniul 
nostru comun. Invit toate asociaţiile săsești și mai ales tinerii 
care menţin tradiţia părinţilor lor să lucreze împreună cu noi 
pentru ca reînvierea locurilor natale să devină în scurt timp o 
realitate”, a mai spus Cioloș, conform sursei citate.

Dacian Cioloș: sașii 
ardeleni sunt ambasadori 
ai României în Germania
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Consilierul prezidenţial Leo-
nard Orban a declarat că 
aderarea la zona euro trebuie să 
fie pentru România un proiect 
de ţară, întrucât este vorba de 

„o chestiune fundamentală” de 
a fi sau a nu fi în „nucleul” dur 
al Uniunii Europene, inclusiv 
din punct de vedere decizional.

„E în interesul vital, strate-
gic, fundamental al României 
ca UE să se consolideze, nu 
să se slăbească. E în intere-
sul fundamental al României 
ca UE să fie din ce în ce mai 
puternică, să poată depăși 
momentele de criză cu care 
e confruntată. Tocmai de 
aceea acţionăm în sensul de 
a veni spre găsirea unor soluţii 
potrivite și, chiar dacă uneori 
votăm împotriva unor propu-
neri, nimeni nu poate să ne ia 
dreptul de a avea o opinie și 
de a o susţine până la momen-
tul în care se ia decizia la nivel 
european”, a spus Orban, în 
cadrul unei dezbateri organi-
zate cu ocazia Zilei Europei de 
Biroul de Informare al Parla-
mentului European în România, 
informează AGERPRES.

Consilierul prezidenţial 
a insistat asupra importan-
ţei continuării procesului de 
integrare europeană a Româ-
niei și menţinerii de obiective 
foarte clare precum integrarea 
în spaţiul Schengen și adera-
rea la zona euro.

„Aderarea la zona euro 
nu e doar o obligaţie prevă-
zută în tratat, e o chestiune 

fundamentală pentru Româ-
nia de a fi sau a nu fi în nucleul 
dur, inclusiv decizional, al UE. 
Aderarea la zona euro trebuie să 
fie un proiect de ţară, implică 
eforturi extraordinare care tre-
buie făcute de toate instituţiile 
românești, de întreaga socie-
tate”, a susţinut Leonard Orban.

El a arătat că interesul „vital, 
strategic” al României este 
ca Uniunea Europeană să se 
consolideze și nu să slăbească. 
Orban a explicat că, deși UE 
se află în faţa unei „provocări 

existenţiale”, nu există alter-
nativă la actuala construcţie 
europeană.

„Nu există alternativă la 
această construcţie, o reîntoar-
cere la o Europă a secolului 
XIX sau secolului XX, o Europă 
interbelică nu e o soluţie, o 
reîntoarcere la naţionalism, 
la o Europă cu frontiere nu e 
o soluţie din niciun punct de 
vedere. Își închipuie cineva că 
dacă ne întoarcem la o Europă 
fragmentată, la state naţionale, 
va exista un impact mai mare 

la nivel global decât există în 
momentul de faţă? Vor conta 
statele ele singure, mai multe, 
decât contează UE în momentul 
de faţă? Răspunsul e evident”, 
a declarat demnitarul, conform 
sursei citate.

În opinia sa, principalul risc 
pentru UE îl constituie „ten-
dinţele politice centrifugale, 
tentaţia unora a de spune că 
e mai bine în afara Uniunii”, 
gesturi care, consideră Orban, 
nu fac decât să slăbească această 
construcţie.

Aderarea la zona euro, o chestiune fundamentală 
pentru România de a fi sau nu în nucleul dur al UEAlimentele s-au ieftinit 

cu 7,39% în aprilie 2016

Prețurile produselor alimentare au scăzut cu 0,37% în apri-
lie, raportat la martie, și cu 7,39% față de luna similară din 2015, 
potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică 
(INS). La mărfurile nealimentare, prețurile au coborât în apri-
lie, față de martie, cu 0,10%, și cu 1% comparativ cu aprilie 2015, 
informează AGERPRES.

Tarifele la servicii s-au majorat în aprilie, cu 0,11%, față de 
luna martie, iar comparativ cu luna similară a anului trecut au 
scăzut ușor cu 0,43%. La grupa produselor alimentare, în apri-
lie față de martie, cel mai mult au scăzut prețurile la ouă, cu 
5,85%, și la fasole boabe și alte leguminoase cu 2,35%. Carto-
fii s-au ieftinit cu doar 0,05%, iar fructele proaspete cu 0,84%. 
Scumpiri s-au consemnat în aprilie la zahăr, pâine și speciali-
tăți de panificație, dar nu mai mult de 0,8%.

În privința produselor nealimentare, datele INS relevă ief-
tiniri de 2% la energie electrică, restul fiind irelevante situate 
între 0,1 și 0,5% la frigidere și congelatoare, mașini de spălat și 
medicamente. Creșteri de prețuri s-au înregistrat la combusti-
bili cu 0,75%, încălțăminte — 0,36%.

La servicii, majorări au consemnat tarifele la îngrijire medi-
cală, cu circa 0,19%, la telefon și transport aerian, cu 0,14%, iar 
scăderi ușoare s-au înregistrat la serviciile de igienă și cosme-
tică, conform sursei citate.

ACTUALITATE

Foto: dcnews.ro

Foto: economica.net
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Fibra de lana de cashmere.
Acolchados con esencia de VAINILLA 
que ayuda a la relajación
Tecnología Sanitized: anti-hongos, 
anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable: frescor en verano y calidez en invierno.

90X190�–�99€
135X190�–�159€
150X190�–�189€
Disponible en 
todas las medidas

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

90x190�–�139€
135x190�–�209€
150x190�–�239€
Disponible en 
todas las medidas

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

OFERTA 2X1 
ALMOHADA 70CM�–�36€

¡Oferta limitada! Garantía de 2 años.
PRECIOS CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDO A CASA DEL CLIENTE. ENTREGA A PIE DE CALLE.

Teléfono información y pedidos: 918 336 364 / 674 783 246 / 691 324 599

DESDE

99€
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Piaţa chineză este foarte mare 
și ne dorim să ajungem acolo 
cu o gamă de produse agroali-
mentare, a declarat ministrul 
Agriculturii, Achim Irimescu, în 
cadrul unei întâlniri cu o dele-
gaţie din Republica Populară 
Chineză condusă de Lin Keqing, 
viceprimarul Beijingului.

În intervenţia sa, ministrul 
Achim Irimescu a amintit de 
relaţiile îndelungate de cola-
borare între România și China, 
un accent deosebit fiind pus, pe 
lângă cercetarea în domeniul 
agricol, pe comerţul exterior 
între cele două părţi, potri-
vit unui comunicat al MADR, 
informează AGERPRES.

Ministrul român al Agricul-
turii a explicat că, în ultimul 
an, pe piaţa laptelui și a cărnii 
de porc s-au resimţit efectele 
reducerii ritmului crește-
rii economice a Chinei și în 
contextul menţinerii embargo-
ului impus Uniunii Europene 
de către Federaţia Rusă. „Din 
această perspectivă, ne dorim 
ca poporul chinez să importe 
din România cât mai multe pro-
duse agroalimentare. De aceea, 

sper ca, pe lângă transferul de 
cunoștinţe în cercetarea din sec-
torul agroalimentar, să reușim 
să intensificăm comerţul agro-
alimentar și fac apel la colegii 
noștri veterinari din România 
și China să accelereze procesul, 
pentru a permite celor două 
părţi să colaboreze mai bine 
și să înregistrăm o creștere a 
fluxului comercial agricol între 
părţi. Piaţa chineză este foarte 
mare și ne dorim să ajungem 
cu o gamă de produse agroali-
mentare”, a subliniat ministrul 
Agriculturii. La rândul său, 
Lin Keqing, viceprimarul 

Beijingului, a apreciat că nevoile 
celor două ţări — România și 
China — sunt complementare, 
ceea ce constituie o bună bază 
pentru colaborarea agricolă. În 
cadrul întâlnirii, oficialii chinezi 
au venit cu câteva propuneri 

— extinderea colaborării în 
domeniul agriculturii și promo-
vării diversificării comerţului 
agricol, sprijinirea investitorilor 
chinezi de a veni în România 
inclusiv în sectorul agricol, în 
special pentru viticultură, dar 
și pentru promovarea comer-
ţului cu produse lactate, fructe, 
legume etc. O altă propunere 

vizează stabilirea unor meca-
nisme regulate de coordonare 
pentru a valorifica potenţialul 
cooperării tehnico-știinţifice 
agricole.

Potrivit MADR, vicepri-
marul Beijingului i-a adresat 
ministrului Agriculturii invi-
taţia pentru participarea 
României la Expoziţia Inter-
naţională de Horticultură din 
2019 de la Beijing, ceea ce ar 
oferi oportunitatea de a face 
cunoscute tehnologiile folo-
site în România în domeniul 
horticulturii, în special în ce 
privește serele și solariile, mai 
spune sursa citată.

Din delegaţia chineză a făcut 
parte conducerea Academiei de 
Știinţe Agricole și Silvice din 
Beijing, care, la finalul întâlni-
rii, împreună cu președintele 
Academiei de Știinţe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Și-
șești” (ASAS), Gheorghe Sin, a 
semnat un document de cola-
borare între cele două instituţii.

Întâlnirea a avut loc la 
Ministerul Agriculturii, fiind 
prezent și ambasadorul Chi-
nei la București, Xu Feihong.

În acest an, Administraţia Fon-
dului pentru Mediu va derula 
Programul „Casa Verde” pri-
vind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează ener-
gie regenerabilă, pentru care 
s-au alocat 44 milioane lei pen-
tru finanţarea contractelor în 
vigoare și 95 milioane lei pentru 
contracte noi și se estimează că 
aproximativ 15.000 de persoane 
fizice vor beneficia de finanţare, 
a declarat în cadrul unui inter-
viu, István Jakab, președintele 

Administraţiei Fondului pen-
tru Mediu (AFM).

În acest moment, Ghidul de 
finanţare a programului „Casa 
verde” este în curs de elaborare. 
Se stabilesc criteriile de eligi-
bilitate, potenţialii beneficiari, 
modalitatea de implementare a 
acestuia, ţinând cont de nece-
sităţile actuale. Președintele 
AFM a spus că un obiectiv este 
o mai bună fluidizare și ușu-
rare a procesului de finanţare, 
informează AGERPRES.

„Astfel, în vederea deschi-
derii unei noi sesiuni pentru 
această categorie de program 
au fost alocate fonduri de peste 
90 milioane lei, fonduri de 
care vor beneficia aproxima-
tiv 15.000 de persoane fizice”, 
apreciază președintele AFM. 
Acesta a menţionat că moda-
lităţile de finanţare și criteriile 
pe care trebuie să le îndepli-
nească beneficiarii se vor regăsi 
în propunerea de ghid cu care 
vom veni în perioada imediat 

următoare, ghid care va fi supus 
dezbaterii publice pe site-ul 
ministerului. Proiectul ghidu-
lui va fi făcut public până la 
sfârșitul lunii mai, apreciază 
președintele AFM. În paralel 
se va derula și proiectul „Casa 
Verde plus”, care implică finan-
ţarea atât a caselor, cât și a 
blocurilor de apartamente, mai 
spune sursa citată.

Ne dorim să ajungem cu o gamă de 
produse agroalimentare pe piața chineză

Fostul ministru de Finanţe și al Fondurilor Europene, Eugen 
Teodorovici, susţine că acest an va fi „mort” în privinţa fon-
durilor europene, spunând că România s-a întors în perioada 
2009-2011, având avansuri primite de la CE de două miliarde de 
euro, „bani care zac în conturi”.

Eugen Teodorovici a declarat într-o conferinţă de presă, că 
există, totodată, mii de facturi pentru beneficiari, neplătite la 
Ministerul Fondurilor Europene, iar noul ciclu financiar nu este 
acreditat, informează Mediafax.

„În privinţa fondurilor europene, astăzi, România s-a întors 
în perioada 2009-2011, din păcate pentru noi ca ţară. România 
are avansuri primite de la CE de două miliarde de euro pen-
tru exerciţiul financiar 2014 – 2020, bani care zac în conturi și 
nu sunt puși la dispoziţia beneficiarilor. Sunt mii de facturi 
pentru beneficiari neplătite la Ministerul Fondurilor Europene. 
Noul ciclu financiar nu este acreditat, sistemul nu e confirmat 
de Curtea de Conturi. Avem trei probleme majore. Situaţia ne 
arată că acest an va fi un an mort în ceea ce înseamnă fon-
durile europene, lucrurile nu se vor mișca, eforturile nu sunt 
însoţite de măsuri complementare, de acţiuni care să ducă la 
creșterea economiei”, a spus Teodorovici.

Acesta a subliniat că fostul ministru al Fondurilor Euro-
pene, Aura Răducu, a fost „o catastrofă pentru ţară, o rușine 
naţională” și a apreciat faptul că actualul titular al portofoliului, 
Cristian Ghinea, l-a sunat pentru a discuta cu el.

„I-am spus domnului ministru ce priorităţi trebuie să 
urmeze până la final de an. Sunt trei priorităţi, respectiv plăţi la 
zi pentru toate facturile, să lanseze toate finanţările europene 
pentru noul ciclu financiar până la final de an și să acrediteze 
noul sistem pe 2014 – 2020”, a spus Eugen Teodorovici, con-
form sursei citate.

De asemenea, acesta a criticat situaţia din domeniul agri-
culturii, unde sunt mii de beneficiari neplătiţi, deși România 
are un premier care a fost comisar european pentru Agricul-
tură și un ministru de resort care a fost anterior secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii.

Anul 2016–mort în privinţa 
fondurilor europene, miliarde 
de euro zac în conturi

Foto: jurnaluldeilfov.ro
Foto: telegrafonline.ro

Foto: blogotainment.net

Bani de la stat pentru românii care își 
montează centrale sau panouri solare
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Guvernul italian depune efor-
turi pentru a asigura cel puţin 
1.500 de locuri în Centrele 
de Identificare și Expulzare 
(CIE) a imigranţilor ilegali, 
dar întâmpină dificultăţi din 
cauza numărului foarte mare al 
migranţilor, care în plus devas-
tează aceste tabere, a declarat 
un responsabil al executivu-
lui de la Roma, informează 
AGERPRES.

„Ne-am angajat faţă de 
Europa să menţinem 1.500 
de locuri în CIE și respectăm 
această promisiune, iar până la 
sfârșitul lunii mai va fi lansată 
o licitaţie pentru construirea 

unor tabere cu încă 5.000 de 
locuri”, a afirmat în faţa unei 
comisii parlamentare șeful 
departamentului pentru imi-
graţie din Ministerul italian 
de Interne, Mario Morcone.

„Este adevărat că locurile 
sunt puţine, mai ales pentru 
că aceste structuri sunt con-
stant devastate; cei care ajung 
acolo sunt cei mai răi. Noi le 
reconstruim, iar ei le incendiază. 
Este ca un circ cu cuști pentru 
lei”, a explicat responsabilul 
italian, conform sursei citate.

El a menţionat, de aseme-
nea, că numărul imigranţilor 
ilegali înregistrează o creștere 

exponenţială în Italia, iar guver-
nul de la Roma are posibilităţi 
limitate de a-i expulza pe cei 
care nu îndeplinesc condiţiile 
pentru a primi azil, principala 
problemă fiind lipsa de coo-
perare din partea ţărilor de 
origine ale acestora, state din 

Africa, Orientul Mijlociu și Asia. 
Reprezentantul Ministerului 
italian de Interne a precizat 
că în Italia au debarcat de 
la începutul acestui an circa 
31.000 de migranţi, majori-
tatea africani, număr cu 13% 
mai mic faţă de cel din peri-
oada similară a anului trecut. 
Dar evoluţia pentru perioada 
următoare este imprevizibilă, 
principalul factor fiind evolu-
ţiile din Libia, ţară marcată în 
continuare de haos politic și 
militar și de unde migran-
ţii proveniţi din ţările Africii 
sub-sahariene se îmbarcă pen-
tru a ajunge în Europa.

Agenţia europeană pentru 
cooperare în domeniul poli-
ţiei (Europol) va putea în 
curând să intensifice efortu-
rile pentru a lupta împotriva 
terorismului, criminalităţii 
cibernetice și a altor infrac-
ţiuni și să răspundă mai repede 
ameninţărilor, datorită noilor 
reguli de guvernare aprobate 
recent de Parlamentul Euro-
pean (PE), reunit în sesiune 
plenară la Strasbourg, relevă 
un comunicat al biroului de 
presă al PE. Noile puteri vor 
fi însoţite de asigurări solide 
privind protecţia datelor și de 
instrumente de control demo-
cratic, informează AGERPRES.

Propunerea legislativă, 
agreată de Parlamentul 
European și de Consiliul UE 
în noiembrie anul trecut, va 
consolida mandatul Europol, 
acordându-i toate instru-
mentele necesare pentru a 

contracara infracţiunile trans-
frontaliere și ameninţările 
teroriste tot mai mari, mai ales 
prin crearea mai ușoară a unor 
echipe specializate să răspundă 
imediat unor ameninţări exis-
tente. Regulile vor include și 
prevederi clare privind unită-
ţile sau centrele existente, cum 
ar fi Centrul European Împo-
triva Terorismului, înfiinţat la 
1 ianuarie 2016. „Noile reguli 
pentru Europol sunt un instru-
ment legislativ puternic care 
va ajuta la creșterea securităţii 
cetăţenilor europeni”, a spus 
raportorul Parlamentului Euro-
pean, Agustín Díaz de Mera, 
în timpul dezbaterii dinaintea 
votului. În unele cazuri, Europol 
va putea să schimbe informaţii 
direct cu entităţi private, cum 
ar fi companiile sau ONG-urile, 
pentru a lucra mai rapid. De 
exemplu, unitatea din Europol 
care se ocupă de internet va 

putea contacta un furnizor de 
servicii de reţele sociale, cum 
este Facebook, direct, pentru 
a cere ca o pagină de inter-
net administrată de ISIS să fie 
ștearsă, contracarând astfel răs-
pândirea propagandei teroriste.

Pentru a evita lipsa de infor-
maţii în lupta împotriva crimei 
organizate și terorismului, noile 
reguli prevăd ca statele mem-
bre UE să pună la dispoziţia 
Europol datele necesare. În 
vederea încurajării schimbu-
lui de informaţii, Europol va 
raporta anual Parlamentului 

European, Consiliului UE, 
Comisiei Europene și parla-
mentelor naţionale despre 
informaţiile oferite de statele 
membre, conform sursei citate. 
Eurodeputaţii s-au asigurat că 
noile puteri ale Europol vor 
fi dublate de prevederi solide 
privind protecţia datelor și 
controlul parlamentar. Supra-
veghetorul European pentru 
Protecţia Datelor va monito-
riza activitatea Europol și va 
exista o procedură clară de 
reclamaţii pentru cetăţeni, 
conform legislaţiei UE.

Activitatea Europol va fi 
supravegheată și de un grup 
comun de supraveghere par-
lamentară, cu membri din 
parlamentele naţionale și 
Parlamentul European. Regu-
lamentul va intra în vigoare 
în 20 de zile după publicarea 
sa în Jurnalul Oficial al UE și 
va avea efect de la 1 mai 2017.

Italia nu poate asigura numărul de 
locuri promis în taberele de refugiați

Eurodeputații au aprobat noi puteri 
pentru Europol în combaterea terorismului

Foto: ilsole24ore.com

Foto: ohrh.law.ox.ac.uk

Norvegia: controale la 
frontieră până la 11 iunie
Norvegia a anunțat recent extinderea până la 11 iunie, a con-
troalelor la frontiere pentru persoanele care sosesc dinspre 
Danemarca, Germania și Suedia, informează AGERPRES.

„Controalele au un efect preventiv”, a declarat ministrul 
norvegian al Justiției și Securității Publice, Anders Anundsen. 
Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte 
din spațiul Schengen de liberă circulație. „Există în spațiul 
Schengen mulți migranți neînregistrați care ar putea dori să se 
mute în alte țări”, a explicat Anundsen.

Controalele la frontiere au fost reintroduse în luna noiem-
brie, fiind ulterior prelungite. Potrivit Direcției norvegiene 
pentru imigrație, în intervalul 1 ianuarie — 31 martie au fost 
înregistrate 806 cereri de azil, comparativ cu peste 1.100 în ace-
eași perioadă din 2015, mai spune sursa citată.

Guvernul norvegian de dreapta a început să discute în 
decembrie înăsprirea regulilor de azil privind reîntregirea 
familială și șederea permanentă, astfel încât regatul scandi-
nav să devină „mai puțin atractiv” pentru cei care nu se află „în 
nevoie reală” de protecție, a indicat ministrul Imigrației și Inte-
grării, Sylvi Listhaug, membră a Partidului Progresului (FrP, 
anti-imigrație).

Ministrul german al Apărării, Ursula von der Leyen, a prezentat 
planul de recrutare a mii de soldați în următorii ani, punân-
du-se astfel capăt unei perioade de 25 de ani de reducere a 
bugetului apărării și a efectivelor militare ale Germaniei, infor-
mează AGERPRES.

Ursula von der Leyen a declarat că forțele germane trebuie 
suplimentate cu 14.300 de soldați și 4.400 de civili în următo-
rii șapte ani. Unele poziții urmează să fie ocupate în urma unui 
proces de restructurare internă a armatei.

Decizia a fost salutată de asociațiile veteranilor de război 
din Germania, care văd în ea o schimbare radicală a politicii 
Ministerului Apărării german cu privire la resursele umane ale 
armatei. „Această schimbare nu înseamnă vorbe goale; minis-
trul Ursula von der Leyen a prezentat o schimbare cu 180 de 
grade a politicii privind personalul militar”, a spus Andre Wust-
ner, șeful Asociației „Bundeswehr”.

De la reunificarea Germaniei, în 1990, armata germană 
(Bundeswehr) și-a redus efectivele de la 585.000 la 177.000 de 
militari. Anunțul Berlinului intervine în contextul sporirii pre-
zenței militare a Germaniei pe flancul estic al NATO și al unei 
atitudini tot mai agresive a Rusiei în această regiune, mai 
spune sursa citată. În ultimele luni, sute de militari germani au 
fost desfășurați în întreaga țară pentru a ajuta la gestionarea 
afluxului de refugiați și migranți.

EXTERNE

După 25 de ani, armata 
germană va face noi recrutări
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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo, nr. 21
Tel. 918 816 016 / 662 160 160
www.restaurantacasa.com

ALCALÁ

Festive
Mese

NunţiBotezuri
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Alcalá de Henares�Paseo de la Estación N07 Local
Tel. 642 872 442�Orar: Luni�–�Sâmbătă 1000–2000

A 150 años desde la llegada 
de Carlos I a Rumanía, la fun-
dación de la Dinastía Real y 
la promulgación de la Con-
stitución de 1866, el Palacio 
Real de Madrid, residencia 
oficial del Rey de España, ha 
acogido el 13 de mayo de 2016 
un excepcional concierto de 
música clásica al cual asistieron 
representantes del Gobierno 
español, embajadores, miem-
bros del cuerpo diplomático, 
personalidades culturales y 
periodistas, sumando más 
de 250 personas.

En el monumental Salón de 
Columnas, el Cuarteto Enesco 

– compuesto por Constantin 
Bogdănaș, Florin Szigeti, Vla-
dimir Mendelssohn y Dorel 
Fodoreanu – ha tocado obras de 
Ludwig Van Beethoven, Erwin 
Schulhoff, Joaquín Turina y 
una apreciada adaptación de 
la Rapsodia rumana nº 1 de 
George Enescu, realizada por 
uno de los miembros del Cuar-
teto Enesco – V. Mendelssohn, 
violinista y compositor.

El evento dedicado a la 
conmemoración de la Corona 
Rumana, que recibió una calu-
rosa acogida por parte del 
público, ha sido organizado 
por la Embajada de Rumanía 
en el Reino de España y la 
Representación del Instituto 
Cultural Rumano en Madrid, 
con el apoyo de Patrimonio 
Nacional. A través de este con-
cierto la Embajada rumana y el 
ICR Madrid se han unido a la 

serie de eventos conmemora-
tivos organizados en Rumanía 
y en la República de Moldavia, 
por la Casa de Su Majestad el 
Rey Miguel y distintas insti-
tuciones públicas, a lo largo 
del año 2016.

Asimismo, este concierto 

ha ofrecido la posibilidad de 
celebrar, en un ámbito muy 
distinguido, los 135 años de 
relaciones diplomáticas entre 
Rumanía en España, eleva-
das recientemente al nivel 
de Asociación Estratégica 
en base tanto a los intereses 

políticos y económicos comu-
nes, como al importante puente 
entre los dos países represen-
tado por la comunidad rumana 
de España, según consta en la 
nota de prensa remitida por 
la Embajada de Rumanía en 
el Reino de España.

La conmemoración de los 150 años de 
realeza rumana en el Palacio Real de Madrid

Foto: Embajada de Rumanía en el Reino de España

Rumanía participa en la 
Exposición de fotografía 
“Construimos Europa”

El 17 de mayo, la Embajada de Rumanía ha participado en la 
inauguración de la Exposición de fotografías intitulada “Con-
struimos Europa” en el reconocido Palacio del Infante D. Luis 
en Boadilla del Monte, rehabilitado también con fondos euro-
peos FEDER. La muestra ha sido inaugurada por el Sr. Antonio 
Gonzalez Terol, Alcalde de Boadilla del Monte, y la Sra. Yolanda 
Ibarrola, Directora General de Asuntos Europeos y Cooper-
ación con el Estado en la Comunidad de Madrid. La embajada 
rumana ha sido representada en la inauguración por la Sra. 
Anamaria Almasan, Ministra consejera. Al acto han asistido 
diplomáticos de los países miembros de la UE, así como repre-
sentantes de las instituciones locales y regionales.

La muestra está compuesta por paneles que ilustran más 
de 40 proyectos realizados en la Comunidad de Madrid y dis-
tintos países de la Unión Europea, cofinanciados con fondos y 
programas europeos y relacionados entre otros con la investi-
gación, la rehabilitación del patrimonio artístico y cultural, las 
infraestructuras, la integración o la educación. En esta expo-
sición, Rumanía presenta el proyecto de modernización de 
la Estación de trenes de Bistrita Nord que ha sido finalizado 
en septiembre de 2014 como parte del Programa Operacio-
nal Sectorial – Transportes, Eje prioritario 2 – Modernización 
y desarrollo de la infraestructura nacional de transporte fuera 
de los ejes prioritarios TEN-T. El coste total del proyecto fue de 
8.368.483 euros y la financiación de la inversión se realizó con 
la ayuda de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y de 
los Presupuestos Generales del Estado.

Foto: Embajada de Rumanía en el Reino de España
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L’ Alcazaba
RESTAURANT FINCA

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

• Nunţi, botezuri, onomastice 
și alte evenimente

• Meniu evenimente 
de la 33€ până la 115€

• Pentru nunţi includem 
tortul, fântâna de ciocolată 
cu fructe, covor roșu 
și porumbei

• Pentru botezuri includem 
DJ, tortul, bar liber la bere 
și vinul alb și roșu

• Vinerea și duminica, 
evenimentele au o reducere 
de 10% la meniul ales

• Saloane individuale, exlusiv 
pentru un singur eveniment

• Ora fi nală eveniment: 
4.30-6.00 a.m. 
(în funcţie de meniul ales)

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

Tel.: 916 236 579 sau 689 823 735
www.facebook.com/fi nca.alcazaba

www.fi ncalcazaba.es

Organizado por el Doctorado 
en Estudios Literarios de la 
Universidad Complutense de 
Madrid y el grupo de investi-
gación GILAVE, el Congreso 
«Reflejos de la guerra: ante-
cedentes y consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial 
en la literatura y en las artes» 
propone el estudio de obras 
literarias, cinematográficas, 
musicales y artísticas relaci-
onadas con la Segunda Guerra 
Mundial y las consecuencias 
que de ella se derivaron. De 
naturaleza interdisciplinar, pre-
tende ser lugar de encuentro 
entre especialistas en litera-
tura y en distintas artes para 
fomentar el diálogo y el debate 
en torno a las representaciones 
artísticas relacionadas con la 
Segunda Guerra Mundial. De 
este modo, se proponen nue-
vos acercamientos a un hecho 
histórico que ha tenido un gran 
impacto no solo en la socie-
dad, la política y la historia, 
sino también en la literatura 
y las artes.

Además de las sesiones de 
comunicaciones, el congreso 

incluirá conferencias a cargo 
de especialistas en la materia 
y mesas redondas, entre otras 
actividades.

En este marco, con el apoyo 
del Instituto Cultural Rumano, 
estarán presentes los profesores 
Luminiţa Marcu (Universidad 
de Bucarest/ Universidad de 
Salamanca) y Mihai Moraru 
(Universidad de Bucarest), 
el viernes, 20 de mayo, en la 

Facultad de Filología:
10:00 horas. Sesión de 

comunicaciones
Mesa C (Aula 318).
Preside Luminiţa Marcu
Mariano Martín Rodríguez 

(Investigador independiente): 
Reflejos de la Segunda Guerra 
Mundial en la novela utópica 
española: Los días están con-
tados (1944), de Cecilio Benítez 
de Castro

Luminiţa Marcu: Del 
Armisticio de 1944 hacia el 
nacimiento de la censura 
comunista. Límites y liber-
tades en la prensa cultural 
de la Rumanía comunista (el 
caso de la revista cultural más 
importante de la época, Gazeta 
literară 1954-1968)

Lavinia Dragota (Universi-
dad Complutense de Madrid): 
Romper el espejo: la mujer y 
la transgresión de código en 
la literatura rumana

Angelica Lambru (Univer-
sidad de Valencia): La poesía 
como lección de historia: Matei 
Vișniec, La masă cu Marx (En 
la mesa con Marx)

12:30 Mesa redonda. Formas 
y escrituras del exilio (Salón 
de Actos, Edificio D)

Modera: Aurora Conde 
(Universidad Complutense 
de Madrid)

Participa: Mihai Moraru, 
Mariano Martín Rodríguez, 
Barbara Fraticelli (Universi-
dad Complutense de Madrid), 
Francisco Javier Juez Gálvez 
(Universidad Complutense de 
Madrid).

Congreso Internacional Reflejos de la 
Guerra en la literatura y en las artes

Cae el número de estudiantes 
un 30 por ciento desde la 
caída del comunismo
La radiografía del sistema universitario rumano que realizó el 
Tribunal de Cuentas rumano revela una situación desastrosa 
de la calidad de la enseñanza universitaria del país. A día de 
hoy hay un 30% menos estudiantes que en 1990, a pesar de 
que hay más universidades. Actualmente, en Rumanía hay 
103 instituciones de enseñanza superior, informó el Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una noticia 
de Blag.ro. En el periodo 2011-2015 el número de estudiantes 
registró una fuerte caída a causa de la disminución de la nata-
lidad. El nivel de preparación de los alumnos es cada vez peor 
y esto se nota en el momento en el que ingresan en la univer-
sidad. Esto se debe también al hecho que actualmente no hay 
exámenes de acceso a la misma.

La enseñanza superior no responde a la demanda proce-
dente del mercado laboral y a las necesidades económicas 
actuales. Según prognosis de Eurostat, la población con eda-
des comprendidas en el intervalo 20-64 años se reducirá en 
2 millones en 2040 con respecto al 2015. En estas condicio-
nes, cifras como los 907.353 estudiantes matriculados en el 
año universitario 2007/2008 e incluso la de 433.234 estudian-
tes matriculados en el año universitario 2013/2014 serán un 
mero recuerdo. En 2014, el 18% de la población con edades 
comprendidas entre los 18 y 24 años tenía solo el título de gra-
duado de enseñanza secundaria. El Tribunal de Cuentas llama 
la atención sobre el enorme retraso respecto al objetivo de 
reducción de este indicador hasta el 11,3% que fue asumido 
por Rumanía en el marco de la Estrategia Europa 2020.

Además, en los test PISA (sistema estandarizado de la OCDE 
para evaluación de las competencias básicas de los alumnos 
de 15 años), los alumnos rumanos han obtenido siempre muy 
malos resultados.

ESPAÑOL

Foto: Instituto Cultural Rumano
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CSA Steaua București a câștigat titlul de campioană națională 
pe echipe la floretă feminin, în Sala de Scrimă Floreasca din 
Capitală, după ce a câștigat toate cele trei meciuri disputate, 
conform AGERPRES.

CSA Steaua, în componența Maria Boldor, Mălina Călu-
găreanu, Maria Udrea și Ioana Mistric, a trecut de CSU Poli 
Timișoara, CSTA București și CS Farul Constanța, potrivit site-
ului Federației Române de Scrimă.

Locul al doilea a fost ocupat de CSU Poli Timișoara (Ana 
Boldor, Petra Magyar, Teodora Sîrbu, Isabelle Stan), iar pe locul 
al treilea s-a clasat CS Farul Constanța (Teodora Băloiu, Raluca 
Drăghici, Raluca Văcărașu).

CSA Steaua a cucerit titlul național în ultimii patru ani la 
floretă feminin pe echipe, mai spune sursa citată. La floretă 
individual, titlul a fost adjudecat anul acesta de Maria Udrea.

Membrii Consiliului World 
Rugby, forul internaţional 
suprem în sportul cu balonul 
oval, au decis, recent, accepta-
rea a trei noi federaţii, cele din 
România, Georgia și SUA, scrie 
site-ul Federaţiei Române de 
Rugby, informează AGERPRES.

Toate cele trei naţiuni au 
îndeplinit criteriile stipulate 
de World Rugby pentru a avea 
reprezentanţi în Consiliul WR.

De asemenea, Argentina 
și Italia, reprezentate deja în 
Consiliu, au mai primit și un 
al doilea loc. „Este o zi isto-
rică pentru rugbyul mondial 
care reflectă eforturile aces-
tui sport de a se dezvolta și 
de a susţine naţiunile care 

cunosc o creștere a jocului de 
rugby. Urăm bun venit Româ-
niei, Georgiei și Statelor Unite, 
cele trei federaţii aducându-și 
aportul la promovarea jocului 
și făcând progrese importante 
în acest sport atât pe teren, cât 

și în afara lui. Încurajăm toate 
federaţiile să aibă ca model 
aceste trei ţări, să își revizu-
iască structurile și să ajungă, în 
timp, să îndeplinească criteri-
ile de reprezentare în Consiliu”, 
a declarat Bernard Lapasset, 

fostul președinte al WR, care 
i-a predat ștafeta englezului 
Bill Beaumont, conform sur-
sei citate. Președintele FRR, 
Haralambie Dumitraș, a apre-
ciat acceptarea ţării noastre 
în conducerea WR drept un 

„moment important”.
„Este un moment important 

pentru rugbyul românesc, pen-
tru Europa și naţiunile care își 
doresc să aibă reprezentanţi în 
Consiliul World Rugby. Sun-
tem onoraţi și mândri că am 
fost aleși în Consiliu și vom 
face totul pentru a ajuta, dez-
volta și promova jocul de rugby, 
un sport aparte care clădește 
caractere și valori”, a decla-
rat Dumitraș.

SPORT

K1: Bogdan Stoica a cucerit 
titlul de campion mondial

Fraţii Gabriel și Andrei Tomescu 
au dominat etapa de debut a 
Campionatului Naţional de 
Karting Dunlop, organizată de 
Federaţia Română de Auto-
mobilism Sportiv pe circuitul 
Academiei Titi Aur, și care a 
adus la start piloţi cu vârste 
cuprinse între 5 și 61 de ani, 
informează AGERPRES.

Andrei Tomescu a obţinut 
prima poziţie la clasa KZ, acolo 
unde un kart poate atinge și 
viteza de 220 de km/h, în timp 
ce fratele său Gabriel Tomescu 
și-a adjudecat titlul de cam-
pion al etapei FreeWheel la 
clasa KFJ. O performanţă 
notabilă a fost realizată și de 
familia Kohler, tatăl Philipp 
câștigând clasa KR Masters, 
în timp ce fiul său Robin s-a 
impus la KR Mini.

De altfel, în etapa de la ATA 
au mai existat două cazuri de 

tată-fiu care au concurat. Pilotul 
de drift Gabi Imre a participat 
la clasa KR DD2, clasându-se 
pe poziţia secundă, la fel ca 
și fiul său, Gabi Imre Jr., la 
clasa Mini. De asemenea, Mir-
cea Muncean a participat la 
clasa KR Masters, în timp ce 
mezinul familiei, Mihai, a fost 
al patrulea la KFJ. La start au 
luat parte și doi fraţi italieni, 

Gianluigi și Stefano Fran-
ceschini, aceștia concurând 
la aceeași clasă.

„Nu este o premieră pentru 
noi, am avut numeroase etape 
când doi membri ai aceleiași 
familii au câștigat la categoria 
la care au participat. Într-ade-
văr, kartingul a devenit o mare 
familie și ne bucură fiindcă pen-
tru asta am militat și noi de-a 

lungul anilor. În primul rând, 
distracţie, iar în al doilea rând, 
o rampă de lansare a tinerilor 
piloţi spre automobilismul spor-
tiv. Mulţi dintre părinţi, chiar 
ei piloţi profesioniști, aleg să îi 
aducă pe cei mici aici pentru 
o experienţă unică și să con-
cureze împreună pe circuit. 
Vorbim nu doar de creșterea 
încrederii de sine, ci și de res-
ponsabilitate, kartingul este 
locul ideal de a începe o carieră 
în motorsport”, a spus preșe-
dintele FRAS, Norris Măgeanu, 
conform sursei citate.

La celelalte clase s-au impus 
Darius Bota (Kid), Octavian 
Costache (Mini jr.), Horia Roca 
(Mini) și Robert Barabas (KR 
DD2). Următoarea etapă a Cam-
pionatului Naţional de Karting 
Dunlop este programată pen-
tru 4-5 iunie pe circuitul de la 
Prejmer, judeţul Brașov.

Bogdan Stoica a câștigat confruntarea din Germania împotriva 
lui James Phillips. Românul a reușit victoria, prin KO, în repriza 
a doua a galei care s-a desfășurat în Germania, conform 
Mediafax. Românul a obţinut astfel titlul de campion mondial 
în Showdown Fight Night 2, la GBG-Halle Mannheim.

„Sunt fericit. Am muncit enorm pentru acest titlu și am 
reprezentat România cu mândrie. Aduc din nou titlul mondial 
acasă. De zilele viitoare mă întorc în sală pentru că urmează și 
alte meciuri importante în următoarele luni”, a declarat Bog-
dan Stoica.

Bogdan Stoica (26 de ani) are în palmares 46 de victorii și 
doar 8 înfrângeri, fiind faimos pentru loviturile cu genunchii 
de tip „genunchi zburători” care l-au făcut să fie unul dintre 
favoriţii pasionaţilor acestui sport, mai spune sursa citată.

Și pe 19 martie, la Madrid, Bogdan Stoica a câștigat specta-
culos în faţa sârbului Bojan Dzepina, după numai 3 minute de 
luptă. O lovitură de genunchi și un croșeu l-au obligat pe doc-
torul galei să oprească meciul de la categoria 91 kg.

Auto: Frații Tomescu au dominat prima 
etapă a Campionatului Național de karting

Moment important pentru rugbyul românesc: 
România a devenit membră a Consiliului World Rugby

Foto: simracingpaddock.com

Foto: bzi.ro

Foto: proalpin.ro

www.facebook.com/RiaSpain

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

Cod Promoţie: RIAHUELVA

CSA Steaua, campioană 
națională la floretă feminin
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TRADUCERI�•�OMOLOGĂRI�•�APOSTILE�•�DOSARE CREDITE�| ROMANĂ�•�SPANIOLĂ�•�GERMANĂ�•�FRANCEZĂ�•�ENGLEZĂ�•�RUSĂ�•�BULGARĂ�•�ITALIANĂ�•�PORTUGHEZĂ�•�CHINEZĂ�•�ARABĂ

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

670 555 865

CEL MAI
MIC PREŢ

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.

MUNCĂ

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

Domn de 63 de ani, văduv, fără obligații, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată și fără 
obligații pentru a ne continua viața. Nu doresc 
aventuriere. Persoanele interesate pot suna la tel: 
642508300, între orele 20 și 24.

Domn de 56 de ani caut o doamnă fără copii 
pentru prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt 
prieten cu alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, 
încredere, seriozitate, armonie, înțelegere, respect 
și recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

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.

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.

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.

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.

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.

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).
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100%carne

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


