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El homenaje a los 
diplomáticos C. Karadja 
y José de Rojas y Moreno

„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți
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EXTERNE 15

Putin: România și 
Polonia, în raza de 
acțiune a rachetelor ruse

Ambasada Franței: Dispozitivul francez de securitate 
pentru Euro 2016 consolidat de 44 de polițiști români

Prin semnarea unui aranjament cu privire la consolidarea cooperării polițienești pentru Campionatul 
European de fotbal găzduit din 10 iunie până în 10 iulie 2016, Franța va putea conta pe sprijinul 
asigurat de 44 de polițiști români care vor consolida dispozitivul de securitate al Euro 2016. 8
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Tribunalul București a respins 
luni contestația procurorilor 
și a decis ca directorul gene-
ral Hexi Pharma, Flori Dinu, 
să rămână în arest la domici-
liu, în dosarul dezinfectanților 
diluați din spitale în care este 
acuzată de 128 de infracțiuni 
de înșelăciune, informează 
AGERPRES.

Tribunalul București a men-
ținut decizia luată pe 28 mai de 
Judecătoria sectorului 5, când 
a fost respinsă cererea procu-
rorilor de la Parchetul General 
de arestare preventivă a direc-
torului general Hexi Pharma, 
Flori Dinu, iar aceasta a fost 
plasată în arest la domiciliu.

La ieșirea de la tribunal, 
Flori Dinu a spus că speră să 
se afle adevărul în acest caz și 
i-a rugat pe jurnaliști să nu-i 
mai pună întrebări, deoarece nu 

vrea să aibă probleme având în 
vedere că este o anchetă penală 
în curs.

Flori Dinu este acuzată de 
săvârșirea a 99 de infracți-
uni de înșelăciune în formă 

continuată, 29 de infracțiuni 
de înșelăciune și participație 
improprie la infracțiunea de 
zădărnicire a combaterii bolilor.

Parchetul General susține 
că Flori Dinu, în calitate de 

director general al Hexi Pharma, 
având atribuții în special pe 
partea de vânzări desfășurată 
de societate, la instigarea lui 
Dan Condrea și cunoscând 
că produsele comercializate 
nu respectă specificațiile din 
etichete, a coordonat întreg 
personalul care le-a promo-
vat și a intermediat activitatea 
de negociere și încheiere de 
contracte de furnizare, indu-
când în eroare reprezentanții 
unităților medicale.

„Faptele au fost comise prin 
utilizarea de mijloace fraudu-
loase, reprezentate de etichetele 
produselor neconforme, pre-
cum și ofertele transmise 
unităților înșelate, direct sau 
prin intermediul portalului e-li-
citatii.ro”, mai spun procurorii.

Prejudiciul produs în acest 
dosar se ridică la peste 28 

milioane de lei, fiind aferent 
produselor constatate ca fiind 
neconforme, furnizate de Hexi 
Pharma, în intervalul iunie 2012 

— aprilie 2016, către numeroase 
unități sanitare, conform sur-
sei citate.

„Probatoriul administrat în 
cauză până la acest moment a 
relevat faptul că Flori Dinu, prin 
activitatea sa de conducere și 
coordonare a departamentului 
de vânzări al Hexi Pharma și 
asigurarea vânzării către mai 
multe unități sanitare a unor 
produse neconforme, a împie-
dicat în intervalul menționat 
luarea de către persoanele vătă-
mate a măsurilor privitoare la 
prevenirea și combaterea boli-
lor infectocontagioase, faptă ce 
a avut ca urmare răspândirea 
unor asemenea boli”, au mai 
constatat procurorii.

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

Tribunalul București: Flori Dinu, directorul 
Hexi Pharma, rămâne în arest la domiciliu

Foto: AGERPRES
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Costul orar al forței de muncă a crescut cu 9,73%, în 
primul trimestru din acest an comparativ cu T1 2015

Costul orar al forței de muncă a 
înregistrat o scădere de 2,87%, 
în primul trimestru față de tri-
mestrul anterior, și o creștere 
de 9,73% față de aceeași peri-
oadă a anului precedent, se 
arată într-un comunicat de 
presă al Institutului Națio-
nal de Statistică (INS) remis, 
luni (6 iunie a.c.), AGERPRES.

„În trimestrul I 2016, cos-
tul orar al forței de muncă în 
formă ajustată (după numărul 
zilelor lucrătoare) a înregis-
trat o rată de scădere de 2,50% 
față de trimestrul precedent și 
o rată de creștere de 10,36% 
față de același trimestru al anu-
lui anterior. În formă brută 
(neajustată), față de aceleași 

perioade de comparație, vari-
ația costului orar al forței de 
muncă a diferit nesemnifi-
cativ față de forma ajustată 
(-2,87%, respectiv 9,73%)”, 
se arată în comunicat. Față 
de trimestrul IV 2015, spune 
INS, costul orar al forței de 
muncă (în formă ajustată după 
numărul zilelor lucrătoare) a 
scăzut în majoritatea activi-
tăților economice. Astfel, cele 
mai semnificative scăderi s-au 
înregistrat în producția și fur-
nizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat (-11,12%), inter-
medieri financiare și asigurări 
(-11,10%) și alte activități de 
servicii (-10,17%).

Cele mai mari creșteri ale 
costului orar al forței de muncă 
(în formă ajustată după numărul 
zilelor lucrătoare) s-au înre-
gistrat în tranzacții imobiliare 
(5,84%), învățământ (4,71%) și 
hoteluri și restaurante (4,45%). 

„În trimestrul I 2016, scăde-
rea față de trimestrul anterior 
(pentru indicii în formă ajustată 
după numărul zilelor lucră-
toare) a componentei privind 
cheltuielile directe (salariale) cu 
forța de muncă a fost de 2,49%, 
iar cea a cheltuielilor indirecte 
(non-salariale) de 2,53%. Scă-
derile înregistrate de cele două 
componente — pentru indicii în 
formă brută (neajustată) — au 
fost de 2,86%, respectiv 2,90%”, 

se mai arată în comunicat. În 
primele trei luni din acest an 
comparativ cu aceeași peri-
oadă din 2015, pe principalele 
activități economice, cele mai 
mari creșteri ale costului orar 
al forței de muncă (în formă 
ajustată după numărul zilelor 
lucrătoare) se observă în învă-
țământ (23,07%), sănătate și 
asistență socială (22,30%) și 
tranzacții imobiliare (19,12%). 
Creșterea cea mai mică a avut 
loc în activitatea de producție 
și furnizare de energie electrică 
și termică, gaze, apă caldă și 
aer condiționat (1,10%), mai 
informează sursa citată.

„Creșterile costului orar al 
forței de muncă din activitățile 
sectorului bugetar au fost influ-
ențate, în principal, de aplicarea 
prevederilor legale în dome-
niu (Legea 293/2015 privind 
aprobarea OUG 35/2015 pen-
tru modificarea și completarea 
OUG 83/2014 privind salari-
zarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015 
n.r.). Creșterea față de același 
trimestru al anului precedent 

— indici în formă ajustată după 
numărul zilelor lucrătoare — 
pentru componenta privind 
cheltuielile directe (salari-
ale) cu forța de muncă a fost 
de 10,38%, iar pentru indicii 
în formă brută (neajustată) de 
9,75%. Componenta privind 
cheltuielile indirecte (non-sa-
lariale) a înregistrat creșteri 
similare (10,33%, respectiv 
9,69%)”, informează INS.

Foto: trb.ro

Grila de salarizare din Educație este definită într-un mod simi-
lar cu cea din Sănătate, 50% din creșteri urmând să intre în 
vigoare la 1 august 2016, iar întreaga majorare va fi aplicată în 
decembrie 2017, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, 
luni, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria, după reuniu-
nea Consiliului Național Tripartit, informează AGERPRES.

„Ce se întâmplă de la 1 august 2016? (...) Intră în vigoare 
toate corecțiile disfuncționalităților în ceea ce înseamnă 
încadrarea în aceeași unitate, la aceeași funcție, vechime. 
(...) Persoane care sunt colegi de birou, cu aceeași funcție, 
vechime, au salarii diferite. Acest lucru se rezolvă. (...) Grila pe 
Sănătate, care presupune în ansamblul său (...) o masă salarială 
undeva spre 15% referitor la bugetul aferent în acest moment, 
intră în vigoare începând cu 1 august 2016, urmând ca sectorul 
de Sănătate să mai beneficieze de acel bonus de performanță 
de 2% de la 1 ianuarie 2017. În ceea ce privește grila pe Educa-
ție, ceea ce am făcut în textul ordonanței (...) am definit grila 
integrală într-un mod similar cu cea de pe Sănătate, dar (...) 
50% din aceste creșteri intră de la 1 august 2016, deci la un loc 
cu celelalte, dar majorarea ei la nivelul întreg pe care îl regă-
sim în grilă intră în decembrie 2017 și pe impact bugetar din 
2018 încolo”, a explicat Dragoș Pîslaru, vorbind despre ordo-
nanța privind salarizarea bugetarilor, conform sursei citate.

50% din creșterile salarizare 
din Educație, la 1 august

Foto: ziuaconstanta.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

Femeile au mai multă grijă la 
felul în care pot fi percepute 
din postările pe care le fac și 
folosesc cuvinte mai blânde 
pentru a-și impune ideile în 
conversațiile online, chiar dacă 
sunt la fel de dornice ca băr-
bații să-și sublinieze opiniile, 
informează Adevărul.

Un studiu care a presu-
pus analizarea a 10 milioane 
de postări pe Facebook, rea-
lizat de oamenii de știință din 
SUA, a relevat comportamen-
tul bărbaților și femeilor prin 

prisma interacțiunii pe rețe-
lele sociale.

Cercetarea amplă desfă-
șurată în cadrul Universității 
Stony Brook din SUA a pus 
accentul pe modul în care 
comunică bărbații și femeile 
în mediul online, media de vâr-
stă fiind de 26 de ani.

În timp ce postările feme-
ilor au indicat compasiune 
și dorința de a fi pe placul 
celorlalți utilizatori, bărba-
ții se dovedesc mai ostili și 
postările lor sunt destul de 

impersonale. Femeile au mai 
multă grijă la felul în care pot 
fi percepute din postările pe 
care le fac și folosesc cuvinte 
mai blânde pentru a-și impune 
ideile, pe de altă parte bărba-
ții simt nevoia să recurgă la 
insulte ca să-și argumenteze 
opiniile sau ca să-și exprime 
dezaprobarea sau furia.

Conform cercetătorilor, 
femeile sunt la fel de dornice 
ca bărbații să-și impună păre-
rile, chiar dacă într-un mod 
mai diplomat, iar acest lucru ar 

reflecta modul în care utilizarea 
mediului online aduce schim-
bări la nivel social și cultural.

„Regulile de conversație 
s-au schimbat în timp. Pe 
Facebook, oamenii au ten-
dința să pună semnul egal 
între ei, sunt mai dornici să 
se împrietenească, încearcă 
să nu-și vorbească de sus”, a 
punctat unul dintre autorii stu-
diului, H. Andrew Schwartz, 
mai spune sursa citată.

În ceea ce privește temele 
de discuție, femeile sunt mai 
interesate de subiecte legate 
de familie și de viața socială, 
folosind preponderent cuvinte 
care descriu emoții pozitive, în 
timp ce bărbații sunt mai atrași 
de subiecte legate de muncă 
sau bani, politică, sporturi și 
jocuri video, în care se repetă cel 
mai des cuvinte ca „libertate”, 

„câștig”, „luptă”, „pierdere” și 
„inamic”.

Dincolo de faptul că femeile 
sunt mai decise să-și impună 
punctul de vedere în conver-
sațiile desfășurate pe rețelele 
sociale, cele două sexe își păs-
trează atributele de gen, au 
subliniat oamenii de știință.

Cum comunică bărbaţii și femeile pe reţelele 
sociale și ce subiecte le stârnesc interesul?

Spitalul Universitar din Torrejón, centrul rețe-
lei publice de spitale din Comunitatea Madrid, 
în colaborare cu Asociația Spaniolă Împotriva 
Cancerului, a înmânat premiul pentru cel mai 
bun desen din cadrul celei de a 4-a ediții a con-
cursului școlar de desen organizat cu ocazia 
Zilei Mondiale fără Tutun.

Juriul a selecționat 30 de desene dintre toate 
desenele primite și le-a expus în sala de așteptare 
a spitalului timp de 10 zile pentru ca pacienții 

și familiile acestora să poată vota desenele pre-
ferate. „Alegerea câștigătorului este în fiecare 
an mai complicată, deoarece efectele negative 
ale fumatului sunt tot mai cunoscute, partici-
panții transmit mult mai bine acest lucru în 
desenele lor și din acest motiv toate desenele 
prezentate de școlile care aparțin Coridorului 
de Henares aveau un nivel de realizare artis-
tic foarte ridicat. În cele din urmă, pacienții și 
familiile acestora au decis ca marele premiu să 

fie pentru Bernaza Paula Brown, elevă a cole-
giului „Escuelas Pías” din Alcalá de Henares”, 
a declarat dr. Ignacio Martínez Jover, directo-
rul Spitalului Universitar din Torrejón.

Paula Bernaza, câștigătoarea celei de a 4-a 
ediții a concursului școlar de desen organizat 
de Spitalul Universitar din Torrejón, a primit 
o consolă Wii, iar Colegiul Public „Escuelas 
Pías” din Alcalá de Henares, unde eleva învață, 
a primit un proiector. În plus, toți finaliștii au 
primit câte o diplomă de participare, iar Aso-
ciația Spaniolă Împotriva Cancerului (AECC) 
le-a oferit câte un cadou în semn de mulțu-
mire pentru participarea și colaborarea în lupta 
împotriva fumatului.

Spitalul Universitar din Torrejón face parte 
din categoria „de aur” a rețelei de spitale fără 
fum de tutun din Comunitatea Madrid, distincție 
primită pentru îndeplinirea tuturor standar-
delor. Printre acestea se enumeră: facilitarea 
respectării legislației în vigoare; sensibilizarea 
persoanelor fumătoare cu privire la benefici-
ile pe care le au dacă se lasă de fumat, oferind 
ajutor celor care doresc să renunțe la fumat; 
informarea și educarea angajaților/-telor, paci-
enților și vizitatorilor cu privire la fumatul pasiv, 
consecințele acestuia și importanța de a trăi 
într-un mediu fără fum de tutun; sau, printre 
altele, să încurajeze formarea profesioniștilor 
din sănătate în prevenirea, controlul fumatu-
lui și tratarea fumătorilor.

De Ziua Mondială fără Tutun, Spitalul Universitar 
din Torrejón a organizat un concurs școlar de desen

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: blogs.amdocs.com

Nu mai folosi lumânări 
odorizante, sunt toxice!

Fiecare casă are mirosul ei, plăcut, sau nu. În primul rând, casa 
trebuie să fie curăţată periodic și aerisită zilnic. Apoi, pentru 
un plus de prospeţime, o poţi parfuma, dar natural. Evită toate 
lumânările aromate sau dispozitivele artificiale. Sunt doar chi-
micale care îţi afectează organismul. Iată două soluţii simple și 
ușor de realizat. Ai nevoie de un pahar vechi de lumânare, un 
borcan cu gura largă și capac, o șurubelniţă cu cap în formă de 
floare, un ciocan, o furculiţă, bicarbonat de sodiu, ulei esenţial 
de plante sau fructe, după preferinţă și o lumânare mică, tip 
candelă, fără miros, dacă se poate din ceară de albine sau de 
soia. Sunt naturale și nu elimină miros, conform Libertatea.

Prima variantă. Umple paharul cu bicarbonat de sodiu, 
cam un sfert. Adaugă apoi 10 picături de ulei esenţial de brad, 
de portocale, lavandă, sau altele, după preferinţă. Amestecă 
ingredientele cu furculiţa. Dacă vrei poţi pune o candelă mică 
în interior. Este un odorizant ideal pentru dormitor sau baie. A 
doua variantă. Ia borcanul cu capac și cu ajutorul șurubelniţei 
și al ciocanului, fă cinci orificii în capac. Apoi, pune bicarbo-
nat de sodiu, ulei esenţial, amestecat cu furculiţa și lumânarea. 
Înfiletează capacul. Această variantă se poate folosi în orice 
cameră, mai spune sursa citată.

Foto: libertatea.ro

O elevă a Colegiului „Escuelas Pías” din Alcalá de Henares este câștigătoarea celei de a 4-a 
ediții a concursului organizat de Spitalul din Torrejón, cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun.
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Județul și municipiul Sibiu 
vor fi conduse, în premieră, 
de două femei, Daniela Cîm-
pean (PNL)–prima femeie 
președinte de Consiliu Jude-
țean (CJ) din România–și 
Astrid Fodor, care a câștigat 
fotoliul de primar, fiind sus-
ținută de Forumul Democrat 
al Germanilor din România 
(FDGR), potrivit AGERPRES.

Avocata Daniela Cîmpean, 
fostă consilieră județeană, îi 
urmează la conducerea CJ 
Sibiu, colegului ei de partid, 
Constantin Șovăială, care a con-
dus interimar. Practic, Daniela 
Cîmpean este cea care a înce-
put demersurile legale, în urma 
cărora a fost demis fostul pre-
ședinte social-democrat, Ioan 
Cindrea.

Noul președinte a CJ a 
declarat, joi, că aștepta ca 
votul cetățenilor să confirme 
că PNL este „principala forță 
politică din județul Sibiu”.

„Electoratul sibian este un 
electorat de Dreapta. Și în cur-
sul campaniei electorale am 
știut că suntem principala forță 
politică din județul Sibiu, era 

de așteptat acest rezultat, însă 
așteptam ca și votul sibienilor 
să ne confirme”, a spus Dani-
ela Cîmpean. Aceasta promite 
sibienilor că vor avea parte de 
dezvoltare economică și că 
va susține proiectul privind 

construirea unui spital jude-
țean nou. „O să le fac sibienilor 
fix ce le-am propus din pro-
gramul nostru la Consiliul 
Județean Sibiu. O să fac un pas 
spre o administrație modernă, 
profesionistă, dinamică, mai 

aproape de cetățean. Toate 
proiectele sunt proiecte care 
să vizeze în primul rând dez-
voltarea economică a județului 
Sibiu. Toate promisiunile pe 
care le-am asumat, ni le-am 
asumat și le vom duce la bun 
sfârșit. Este cunoscut proiectul 
nostru pentru un spital județean 
nou, îl susținem în continu-
are așa cum am declarat de la 
începutul campaniei, este un 
proiect prioritar pentru Consi-
liul Județean Sibiu”, a promis 
Daniela Cîmpean.

Ea va conduce CJ Sibiu, 
împreună cu vicepreședin-
tele PNL, Marcel Luca și cel 
de la FDGR, Wiegand Fleischer, 
au anunțat luni seara, liderul 
județean al PNL Sibiu, Raluca 
Turcan, respectiv cel al FDGR, 
Martin Bottesch.

Dacă la CJ Sibiu, liberala 
Daniela Cîmpean preia con-
ducerea pentru prima dată, în 
fruntea Primăriei Municipiului 
Sibiu rămâne economista Astrid 
Cora Fodor (FDGR), care, până 
la alegeri, a îndeplinit funcția 
de primar interimar, conform 
sursei citate.

Județul și municipiul Sibiu vor fi 
conduse, în premieră, de două femei

Foto: presalibera.net

Cameră: Proiectul care 
modifică stema țării – adoptat

Foto: turnulsfatului.ro

J&L

Pladur�–�13 mm
1.85€�/�m2

Montantes�–�3m
1.50€�/�ud.

Canal�–�3m
1.20€�/�ud

Yeso negro
1.10€�/�sac

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care 
prevede readucerea coroanei pe capul acvilei de aur din stema 
țării, informează AGERPRES. Deputații au luat decizia cu 262 
voturi „pentru”. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, 
în sensul readucerii coroanei pe capul acvilei de aur din stemă.

„Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre 
dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile des-
chise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă 
o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan”, prevede proiectul 
de lege pentru modificarea legii nr. 102/1992 privind stema și 
sigiliul statului, adoptat miercuri de Camera Deputaţilor.

Potrivit proiectului, până la data de 31 decembrie 2018, 
autoritățile publice au obligația să înlocuiască stemele și sigi-
liile existente în prezent cu noile modele ale acestora. Până 
la această dată, cele două modele de stemă și de sigiliu pot fi 
folosite în continuare, conform sursei citate.

De asemenea, monedele și bancnotele emise de BNR ante-
rior datei de 31 decembrie 2018 vor continua să circule și după 
această dată, în paralel cu monedele și bancnotele cu stema 
nouă. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 15 februarie. 
Camera Deputaților este for decizional în acest caz.
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Solicit-o în centrul tău de telefonie, magazine Orange sau intră pe simmundo.es 
Include pe lună: Voce: 400 min. pentru apeluri naţionale şi pentru apeluri din Spania către telefoane fixe şi mobile din România şi Italia. Aceste minute sunt valabile şi în România pentru apeluri în 
teritoriul României şi către numere din Spania. Include şi 1.000 minute pentru apeluri între linii Mundo şi apeluri din Spania către linii Orange din România. (Max. de apeluri la 0€: 150 destinaţii 
diferite/ciclu de facturare.) După ce s-au consumat minutele, se va aplica tariful standard Mundo atunci când clientul se află în Spania. Numerele Premium nu sunt incluse în beneficiile tarifului. Date: 
1GB (2GB până la 31/08/2016 pentru contracte noi şi reînnoiri) valabil atât în Spania, cât şi în România, apoi, în Spania se va reduce viteza la 16Kb până la următoarea reîncărcare. Dacă nu se 
dispune de sold pentru reînnoirea cotei, tariful va fi cel standard de 50 eurocenţi €/zi/10 MB cu reactivare automată. După consumarea datelor, în România se va aplica tariful standard de roaming. 
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Un aranjament administra-
tiv cu privire la consolidarea 
cooperării polițienești operați-
onale și la primirea polițiștilor 
români trimiși în misiune în 
Franța a fost semnat de minis-
trul francez de Interne, Bernard 
Cazeneuve, și ministrul român 
al Afacerilor Interne, Petre 
Tobă, înainte de Euro 2016, 
informează Ambasada Fran-
ței, conform AGERPRES.

„Pentru Campionatul Euro-
pean de fotbal găzduit din 10 
iunie până în 10 iulie 2016, 
Franța va putea conta pe spri-
jinul asigurat de 14 polițiști 
români detașați pentru un an 
în serviciile de poliție și jandar-
merie și 20 de polițiști trimiși 
în misiune pe perioada esti-
vală. În același timp, pe durata 
competiției, 6 polițiști români 
specializați în supravegherea 
suporterilor vor fi trimiși în ora-
șele care vor găzdui competițiile 
și alți 2 se vor alătura serviciului 
Punctul Național de Informare 
despre Fotbalul Francez (PNIF), 
responsabil de asigurarea legă-
turii cu ansamblul autorităților 
străine în cadrul schimburi-
lor de informații operaționale 
în legătură cu violențele din 
zona sportivă. De asemenea, 
2 jandarmi români vor par-
ticipa la Senlis la înființarea 
unei brigăzi de jandarmerie 
europeană.

Așadar, 44 de polițiști 
români vor consolida dispo-
zitivul de securitate al Euro 
2016”, se arată într-un comu-
nicat de presă transmis, luni 

(6 iunie a.c.), AGERPRES. 
Potrivit sursei citate, din 2010, 
ministerele de Interne francez 
și român au pus în practică 
o cooperare consolidată care 
permite detașarea polițiștilor 
români în cadrul unităților de 
poliție și jandarmerie naționale 
franceze cu scopul de a lupta 
eficient împotriva criminali-
tății de origine română de pe 
teritoriul francez, mai infor-
mează sursa citată.

„Continuitatea acestor deta-
șări a fost consolidată, cu puțin 
înainte de Campionatul Euro-
pean de fotbal care va avea loc în 
Franța, prin semnarea acestui 

aranjament administrativ. Acest 
document ilustrează dorința 
fermă a celor două ministere 
de a lupta mai eficient împo-
triva criminalității organizate 
și de a consolida securitatea 
în zonele aglomerate pe peri-
oada anumitor evenimente, așa 
cum sunt și sectoarele dedi-
cate suporterilor Euro 2016”, 
se menționează în comunicat.

Echipa națională de fotbal 
a României, care va disputa 
meciul de deschidere de la Euro 
2016 cu selecționata țării gazdă, 
pe 10 iunie pe Stade de France 
(Grupa A), este prima reprezen-
tativă care a ajuns duminică în 

Franța, conform AGERPRES.
Campionatul European de 

Fotbal 2016 reprezintă ediția 
cu numărul 15 a competiției 
continentale și revine în Franța, 
țara unde a debutat în 1960 
sub denumirea de Cupa Euro-
pei pe Națiuni.

Va fi prima ediție cu 24 de 
participante, astfel că peste 40% 
din cele 53 de selecționate din 
preliminarii joacă la turneul 
final. Franța a primit dreptul 
de organizare în dauna Italiei 
și Turciei, Suedia și Norvegia 
retrăgându-și dosarul comun 
înainte de a se trece la runda 
de vot, conform sursei citate.

Ambasada Franței: Dispozitivul francez de securitate 
pentru Euro 2016 consolidat de 44 de polițiști români

Foto: qmagazine.ro
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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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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo, nr. 21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

2 saloane�–�150 persoane�/�50 persoane
Cort�–�70 persoane, ideal pentru petreceri restrânse
Terasa�–�400 de persoane, ideală atât pentru vară, 

cât și pentru anotimpul rece
Parcare proprie�–�200 de locuri

Părculeţ special amenajat pentru evenimente, ideal pentru fotografi i
Spaţiu special amenajat pentru copii

ALCALÁ
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Salamul de Sibiu de la Agricola a fost medaliat 
de Institutul Internațional de Gust și Calitate 
de la Bruxelles (ITQI) cu distincția „Superior 
Taste Award”, alături de alte 10 produse ali-
mentare românești, dintr-un total de peste 
1.300 de produse participante în competiție, 
informează AGERPRES.

La ediția din 2016, România a fost repre-
zentată de 11 produse, toate premiate cu 2 sau 
3 stele de Aur din maximum 3, respectiv Luna 
Solai cu uleiul de nucă obținut prin presare 
la rece cu 2 stele, Puiul Fericit și Ouăle de la 
găini fericite de la Agricola cu 2 stele, AUR'A 
de la Natural Gold Water cu 3 stele, Bergen-
bier ALE cu 2 stele, Pâinea lui Manole cu 2 
stele, Wembley Dry Gin cu 3 stele, pateul de 
păstrav afumat Trutta Dux cu 2 stele, Salamul 
de Sibiu Agricola cu 2 stele, Elixir — ulei de 
rapiță presat la rece și ulei de soia de prima 
presă de la Dachim cu 2 stele fiecare. În acest an 

au participat la această competiție peste 1.360 
de produse de pe toate continentele. Premiul 

— Superior Taste Award — este o recunoaș-
tere internațională unică care se bazează pe 

testarea în orb (fără a se cunoaște identitatea 
produsului — denumire, producător, etichetă 
etc.), efectuată de către bucătari și somelieri, 
experți în gust și calitate, cu stele Michelin și 
leaderi de opinie din 15 state.

În cadrul testelor, degustătorii sunt rugați 
să evalueze produsele ca și cum acestea ar fi în 
bucătăria lor, nu în conformitate cu standar-
dele restaurantelor. Fiecare produs evaluat este 
analizat în forma unui raport de analiză sen-
zorială pe baza unor criterii, cum ar fi mirosul, 
gust, impact vizual, textură etc. Toate aces-
tea sunt luate în considerare de către fiecare 
membru al juriului.

Printre produsele tradiționale românești 
care au participat și în anii trecuți la „Supe-
rior Taste Award”, enumerăm Magiunul din 
prune Topoloveni și dulcețurile din fructe din 
gama Topoloveana ale producătorului Sonim-
pex Topoloveni, conform sursei citate.

P remierul Dacian Cio-
loș a declarat, luni, că 
și-ar dori ca statul să se 

reformeze cu sprijinul societă-
ții civile, despre care spune că 
ar trebui să devină „un actor 
al schimbării din România”, 
potrivit AGERPRES.

Totodată, Dacian Cioloș 
a precizat că relația normală 
dintre stat și societatea civilă 
este, în primul rând, una de 
conlucrare.

„Guvernul pe care îl con-
duc (...) a făcut deja câțiva pași 
pentru a face să cadă anumite 
tabuuri că statul este pe de o 
parte, și societatea civilă, de 
partea cealaltă și că relația nor-
mală dintre stat și societatea 
civilă e una de confruntare. Eu 
aș vrea — și dacă asta rămâne 
ca moștenirea Guvernului pe 
care îl conduc și deja e sufici-
ent — ca să înțeleagă cât mai 
multă lume că relația normală 
dintre stat și societatea civilă 
este, în primul rând, una de 
conlucrare și cred eu că fie-
care are nevoie de celălalt”, a 
spus Dacian Cioloș, la Gala 
Societății Civile, desfășurată 
la Teatrul Național București.

El a mărturisit că și-ar dori 
ca statul să se reformeze cu 
sprijinul societății civile.

„Cred că avem în societatea 
românească prea multă divi-
ziune pentru a ne permite să 
mergem în continuare pe anta-
gonizare și nu pe conlucrare. 
Și eu asta mi-aș dori, ca sta-
tul să se reformeze cu sprijinul 
societății civile și ca societa-
tea civilă să devină un actor 
al schimbării din România, 

un actor cât mai profesiona-
lizat și cu sprijinul statului. Și 
facem acest lucru nu doar infu-
zând structuri ale statului cu 
oameni care vin cu experiență 
din societatea civilă, dar dorim 
să canalizăm și resurse, inclu-
siv resurse financiare, pentru 
a putea susține proiecte iniți-
ate de societatea civilă, care 
pot să schimbe în bine multe 
lucruri din societate și care, 
de ce să nu recunosc, în unele 
cazuri pot să ne schimbe mai 
repede și mai în bine decât pot 
să o facă anumite instituții ale 
statului, care înainte de a fi efi-
ciente au nevoie și de reformă 
și lucrăm și la acest lucru”, a 
declarat Cioloș. Premierul a 
mai spus că din ce în ce mai 

multă lume își dorește schim-
bare, însă, foarte multă lume 
așteaptă ca aceasta să vină „de 
undeva”.

„Tocmai pentru că am 
moștenit un aparat al statu-
lui care este mai inert (...) și 
mai puțin dinamic, câteodată 
e mai greu să schimbi lucrurile, 
însă, important este că există 
această energie și această dina-
mică. Deci, cu atât mai mult 
(...) prezența dumneavoastră 
(a societății civile, n.r.) și acți-
unea dumneavoastră în viitor 
va fi esențială, pentru că eu 
cred că dincolo de specificul 
diferitelor straturi ale societă-
ții românești din mediul urban, 
din mediul rural, tineri, per-
soane mai în vârstă, într-un 

fel sau altul, cu toții simțim 
nevoia de schimbare, de evo-
luție, vrem să trecem dincolo 
de niște complexe care ne-au 
ținut mulți ani de zile (...) izolați 
față de o dinamică a dezvoltării 
sociale, a dezvoltării econo-
mice. Din ce în ce mai multă 
lume își dorește schimbare, însă, 
foarte multă lume așteaptă ca 
schimbarea să vină de undeva. 
Așteptăm să vină schimbarea, 
eu știu, de la NATO, să vină 
schimbarea de la Uniunea 
Europeană, să vină schimba-
rea de la investițiile străine și 
mai puțin ne-am asumat noi 
înșine această schimbare, pe 
care o dorim probabil ca fiecare, 
în felul nostru”, a mai afirmat 
Cioloș, conform sursei citate.

Cioloș: Mi-aș dori ca societatea civilă să 
devină un actor al schimbării din România

IGPR: Sunt în curs de cercetare 
137 de infracțiuni privind 
coruperea alegătorului și 
20 pentru fraudă la vot

Polițiștii cercetează 137 de infracțiuni privind coruperea alegă-
torului și 20 pentru fraudă la vot, introducerea în urnă a mai 
multor buletine de vot, constatate la alegerile locale din acest 
an, potrivit unui comunicat al IGPR remis luni (6 iunie a.c.) 
AGERPRES. Conform sursei citate, din punct de vedere al ordi-
nii și siguranței publice, alegerile locale din acest an au fost 
cele mai sigure alegeri din ultimii ani, iar prezența activă a 
polițiștilor a făcut ca, în ziua procesului electoral, la nivel națio-
nal, să nu fie înregistrat niciun eveniment deosebit.

„Pentru siguranța cetățenilor, în ziua alegerilor locale, peste 
33.400 de polițiști au acționat în toată țara atât în preajma 
secțiilor de votare, cât și în zonele cu aflux mare de popula-
ție, pentru menținerea ordinii publice și pentru cercetarea cu 
celeritate a sesizărilor cu caracter electoral. Măsurile luate de 
polițiștii care au acționat pentru păstrarea ordinii și siguranței 
publice, siguranței rutiere și a transporturilor feroviare au făcut 
ca, în ziua alegerilor, să nu fie înregistrate situații grave, care să 
afecteze procesul electoral”, se arată în comunicat.

IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române) precizează 
că desfășurarea în siguranță a procesului electoral s-a datorat 
și cetățenilor, care au înțeles necesitatea adoptării unei con-
duite corecte în această perioadă. Conform comunicatului, 
polițiștii din întreaga țară desfășoară activități de cercetare cu 
privire la 245 de semnalări privind posibil vot multiplu, trans-
mise prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a 
prezenței la vot, mai informează sursa citată.

De asemenea, polițiștii au constatat 823 de fapte de natură 
contravențională, dintre care cele mai multe au constat în con-
tinuarea propagandei electorale, comercializarea, distribuirea 
și consumarea de băuturi alcoolice ori fotografierea sau filma-
rea, prin orice mijloace, a buletinelor de vot.

ACTUALITATE

Foto: AGERPRES

Foto: economica.net

Foto: Grupul Agricola

Salamul de Sibiu de la Agricola, dar și alte produse 
românești medaliate cu distincții la Bruxelles (ITQI)
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ACTUALITATE

Prăbușire elicopter SMURD: Cercetarea la fața locului, 
finalizată; la anchetă au participat și experți Eurocopter

Procurorii au finalizat cercetarea la fața 
locului în cazul elicopterului SMURD 
prăbușit în Republica Moldova, iar la 
anchetă au participat și experți ai compa-
niei Eurocopter din Germania, informează 
AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Parchetului 
General, anchetatorii au finalizat duminică 
cercetarea la fața locului a accidentului 
aviatic produs pe data de 2 iunie în loca-
litatea Haragîș din Republica Moldova, 
soldat cu decesul a patru persoane.

La activitatea de cercetare la fața locului, 
alături de autoritățile judiciare din Repu-
blica Moldova și de echipa de anchetă din 

România, au participat reprezentanți ai 
societății de asigurare la care era asigurată 
aeronava, precum și experți Eurocopter 

— Germania.
Epava elicopterului a fost ridicată și 

transportată la Chișinău într-un hangar 
aparținând Departamentului pentru Situ-
ații Excepționale din Republica Moldova, 
urmând a fi predată autorităților române 
împreună cu celelalte obiecte ridicate cu 
ocazia cercetărilor după finalizarea pro-
cedurii de preluare a cercetării de către 
autoritățile române.

De asemenea, în cauză s-a dispus 
efectuarea de către Institutul Național 

de Criminalistică al Poliției Române a 
unei expertize genetice judiciare cu pri-
vire la probele biologice ridicate cu ocazia 
cercetării la fața locului.

În urma accidentului aviatic produs 
pe 2 iunie, cei patru membrii ai echipaju-
lui au decedat: medicul Mihaela Dumea, 
asistentului medical Gabriel Sandu, coman-
dorul Doru Gavril și copilotul Voicu Șocae.

Elicopterul era de tip EC 135 și a fost 
achiziționat de Ministerul Sănătății în 
2014 pentru 5 milioane de euro. El se 
afla la SMURD Iași din 2014, ultima 
inspecție periodică fiind în 2016, potri-
vit sursei citate.

Foto: sputnik.md

Filmul „Câini”, al regizorului român Bogdan Mirică, este câș-
tigătorul competiției oficiale a TIFF. Premiul i-a fost înmânat 
regizorului sâmbătă seara (4 iunie a.c.) de ministrul Cultu-
rii, Corina Șuteu, în cadrul Galei de închidere, care a avut loc la 
Teatrul Național din Cluj-Napoca, potrivit AGERPRES.

Ministrul Culturii, Corina Șuteu, cea care a prezentat câști-
gătorul Trofeului „Transilvania”, a declarat, sâmbătă seara, pe 
scena Teatrului Național Cluj-Napoca, la Gala de închidere a 
TIFF, că filmul „Câini”, regizat de Bogdan Mirică, arată „un ade-
vărat talent”.

„Credem că acest film arată talent și că este foarte impresio-
nant, pentru că este și un film de artă”, a spus Corina Șuteu.

La rândul său, regizorul Bogdan Mirică le-a mulțumit 
părinților săi pentru că l-au lăsat să „hălăduiască” și nu l-au 
constrâns în anumite direcții, că l-au lăsat să greșească, să fie 
confuz, să își schimbe drumul în viață chiar și la 30 de ani, pen-
tru că acest gen de libertate l-a dus și către filmul pe care l-a 
făcut și care a câștigat trofeul TIFF.

„Genul ăsta de libertate creativă cred că m-a influențat și 
m-a format într-un fel, chiar dacă îl sun pe tata acum și-i spun 
că am luat premiu o să zică „hai că ți-o dau pe maică-ta”. Și 
mama să zică că e foarte mândră, deși după ce le-am ară-
tat filmul a fost puțin dezamăgită pentru că a crezut că este o 
comedie”, a spus Mirică.

Filmul „Câini” a fost singura peliculă românească din com-
petiția TIFF din acest an, iar premiul are o valoare de 15.000 de 
euro, conform sursei citate.

În cadrul Galei, un Premiu Special, numit „Trofeul Transil-
vania 15”, și creat cu doar cu puţin timp înaintea Galei a fost 
acordat regizorului Cristi Puiu pentru filmul „Sieranevada”.

Filmul „Câini” a câștigat 
Trofeul Transilvania, la 
cea de a XV-a ediție a TIFF
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317 tineri artiști s-au înscris la 
ediția din 2016 a Concursului 
Internațional George Enescu, 
cu aproape 40% mai mult decât 
la ediția din 2014, anunță orga-
nizatorii, într-un comunicat 
transmis luni AGERPRES.

Concurenții sunt din 48 de 
țări, ceea ce reprezintă o altă 
creștere, având în vedere că în 
2014 au fost 38 de state repre-
zentate, precizează sursa citată.

Cei mai mulți concurenți 
s-au înscris din Coreea de Sud 

— 71, urmată de Japonia — 33, 

România — 20, China — 19, 
SUA — 17, Franța — 17, Rusia 

— 17, Germania — 9, Marea Bri-
tanie — 8, Italia — 8 etc. S-au 
înscris și artiști din Afganistan 
(1 — pian) și Iran (2 — vioară 
și pian).

Repartiția candidaților pe 
secțiuni este următoarea: 139 
la vioară, 83 la violoncel, 64 la 
pian, 31 la compoziție.

Înscrierile s-au încheiat 
pe 1 iunie, iar membrii juri-
ilor vor finaliza preselecția 
până la data de 30 iunie, la 

fiecare secțiune urmând să 
rămână câte 50 de candidați. 
Câștigătorii altor concursuri 
din cadrul Federației Inter-
naționale a Concursurilor de 
interpretare muzicală și semi-
finaliștii edițiilor precedente 
ale Concursului Enescu care 
s-au înscris conform proce-
durilor sunt admiși din oficiu, 
fără a mai trece de preselecție, 
potrivit regulilor competiții-
lor de profil.

„Înscrierea unui număr 
atât de mare de concurenți 

dovedește o dată în plus corec-
titudinea deciziei de a separa 
Concursul de Festivalul Enescu. 
Am reușit astfel să consolidăm 
poziția concursului printre 
competițiile internaționale, să 
creăm o platformă mai bună 
pentru promovarea câștigăto-
rilor, iar acest lucru facilitează 
atragerea mai multor artiști 
tineri. Având în vedere tema 
din acest an, considerăm că 
sunt 317 tineri care, pentru 
a-și îndeplini visul de viață, 
au ales să se înscrie în Con-
cursul Enescu din 2016. Este o 
sursă de inspirație pentru noi 
toți”, afirmă Mihai Constan-
tinescu, directorul executiv al 
competiției, citat în comunicat.

Ediția 2016 a Concursului 
Internațional George Enescu, 
care se va deschide cu o gală 
extraordinară la care vor par-
ticipa laureați de la edițiile 
anterioare ale Concursului și 
Filarmonica „George Enescu”, 
va avea loc între 3 și 25 septem-
brie, publicul larg fiind invitat 
să participe la oricare din eta-
pele competiției, precum și la 
recitalurile extraordinare, mai 
informează sursa citată.

317 tineri artiști din 48 de țări s-au înscris 
la ediția 2016 a Concursului Enescu

Foto: oddsandnews.com

Foto: festivalenescu.ro

ACTUALITATE

Suporterii români vor avea pentru prima oară în istoria partici-
părilor echipei naționale de fotbal la turneele finale un sector 
propriu în cadrul Fanzone-ului de lângă Turnul Eiffel din Paris, 
loc unde aceștia vor putea urmări pe un ecran gigantic parti-
dele de la EURO 2016, informează, miercuri, site-ul oficial al FRF, 
preluat de AGERPRES.

Vineri, în ziua meciului de deschidere cu Franța, începând 
cu ora locală 16,00, dar și pe 15 iunie, când România va evo-
lua împotriva Elveției, fanii români se vor putea întâlni cu foștii 
internaționali Jean Vlădoiu și Miodrag Belodedici.

Primăria Parisului a pus la dispoziția organizatorilor EURO 
2016 parcul „Le Champ-de-Mars”, situat în spatele Turnului 
Eiffel. Aici se va afla, pe perioada turneului final, Fanzone-ul,  
locul în care toți fanii naționalelor calificate la Euro își pot da 
întâlnire, în timpul meciurilor, între 10 iunie și 10 iulie. Fan-
zone-ul din Paris are 130.000 de metri pătrați și va avea o 
capacitate de 92.000 de persoane, mai informează sursa citată.

Echipa națională de fotbal a României, calificată la un tur-
neu final după opt ani, va juca meciul de deschidere la EURO 
2016, contra Franței, echipa gazdă (10 iunie, ora 22,00, Stade de 
France). România va mai întâlni în Grupa A reprezentativele 
Elveției (15 iunie) și Albaniei (19 iunie).

EURO 2016: Suporterii români 
la Fanzone-ul din Paris
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P ersoanele fizice auto-
rizate, întreprinderile 
individuale și famili-

ale și/sau persoanele juridice 
plătitoare de TVA care au soli-
citat sprijin financiar pentru 
depozitarea privată a cărnii 
de porc au primit 309.500 
de euro ajutor de stat de la 
Guvern, informează Mediafax.

Decizia a fost luată de Execu-
tiv, iar suma alocată, respectiv 
309.500 de euro, se acordă ca 
sprijin din Fondul European de 
Garantare Agricolă și se pre-fi-
nanțează din sumele alocate 
Ministerului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale pe anul 2016 
din venituri din privatizare.

„De respectivul ajutor finan-
ciar beneficiază persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și familiale și/sau 
persoanele juridice, plătitoare 

de TVA, care îndeplinesc con-
dițiile prevăzute de legislația 
europeană în domeniu. Aju-
torul se acordă pentru cererile 
depuse începând cu data de 
4 ianuarie 2016. Cererile se 
raportează la o perioadă de 
depozitare de 90, 120 și 150 

zile. Fiecare cerere trebuie să se 
refere doar la una din catego-
riile de produse aflate în anexă 
și trebuie să acopere o cantitate 
minimă de cel puțin 10 tone 
produse dezosate și cel puțin 15 
tone pentru celelalte produse. 
După aprobarea cererii, plata 

se va face în contul beneficia-
rului, în termen de 5 zile de la 
alimentarea contului APIA cu 
suma solicitată și aprobată”, 
se precizează într-un comuni-
cat al Guvernului, mai spune 
sursa citată.

Sprijinul financiar se 
implementează de Ministe-
rul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, prin Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricul-
tură și rețeaua sa teritorială 
(APIA), instituție care va pune 
la dispoziția solicitanților for-
mularistica și documentația 
necesară aplicării corecte a 
măsurii de acordare a ajuto-
rului pentru depozitarea privată 
a cărnii de porc și elaborează 
metodologia de aplicare a 
măsurii și ghidul solicitan-
tului, documente afișate pe 
site-ul oficial al APIA.

Volumul comerțului cu amă-
nuntul în România a urcat cu 
20,1% în aprilie, comparativ 
cu perioada similară din 2015, 
aceasta fiind cea mai mare creș-
tere în ritm anual înregistrată 
de o țară membră a Uniunii 
Europene, arată datele publi-
cate recent de Oficiul European 
de Statistică (Eurostat), infor-
mează AGERPRES.

În zona euro, comerțul cu 
amănuntul a crescut cu 1,4% în 
ritm anual, în timp ce în Uniu-
nea Europeană s-a înregistrat 
un avans de 2,4%. Comerțul 
cu amănuntul în UE 28 a fost 
influențat de faptul că vânză-
rile de combustibili au urcat cu 
3,1%, cele de produse non-ali-
mentare au crescut cu 2,9%, în 

timp ce vânzările de alimente, 
băuturi și țigări s-au majorat 
cu 1,9%.

Cele mai mari creșteri au 
fost raportate în România 
(20,1%), Luxemburg (16,7%) 

și Polonia (6,6%), singurele 
scăderi fiind înregistrate în 
Belgia (minus 2,3%) și Ger-
mania (minus 0,6%).

Comerțul cu amănuntul a 
rămas stabil în zona euro și a 
crescut cu 0,5% în UE, în aprilie 
comparativ cu luna precedentă. 
Comerțul cu amănuntul în UE 
28 a fost influențat de faptul că 
vânzările de produse non-ali-
mentare au urcat cu 0,7%, cele 
de alimente, băuturi și țigări 
s-au majorat cu 0,5% în timp 
ce vânzările de combustibili 
au crescut cu 0,1%.

Cele mai mari creșteri în 
aprilie comparativ cu luna pre-
cedentă, au fost raportate în 
Danemarca (4,5%), Polonia 
(3,7%) și România (2,8%), sin-
gurele scăderi fiind înregistrate 
în Finlanda (minus 1,2%), Ger-
mania (minus 0,9%) și Malta 
(minus 0,1%), mai spune sursa 
citată.

ECONOMIE

Ajutor de stat de 309.500 euro pentru agricultorii 
care doresc să depoziteze carnea de porc

România, lider în UE la creșterea 
comerțului cu amănuntul

Președintele Klaus Iohannis, premierul Dacian Cioloș și guver-
natorul BNR Mugur Isărescu au convenit în cadrul unei discuţii 
la Palatul Cotroceni, ca strategia de dezvoltare elaborată de 
Guvern să fie supusă dezbaterii Academiei Române, partidelor 
politice și societăţii civile.

„Întâlnirea a avut drept scop prezentarea contribuţiei 
Guvernului în materie de politici și reforme economice, pe 
termen scurt și mediu, în contextul Strategiei de dezvoltare 
durabilă a României, care se elaborează în cadrul Academiei 
Române și sub Înaltul Patronaj al Președintelui României”, 
informează Administraţia Prezidenţială, conform Mediafax.

Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare este defi-
nirea unei viziuni și a unor direcţii de acţiune în anumite 
domenii–creșterea competitivităţii economice, stimularea 
productivităţii (agricultura, industria și sectoarele creative), a 
capitalului (investiţiile și exporturile, fondurile europene, piaţa 
de capital) și alte elemente care creează condiţiile dezvoltării 
capitalului românesc și a economiei, cu impact pozitiv asu-
pra forţei de muncă și a calităţii vieţii (educaţia, sănătatea, 
infrastructura și debirocratizarea administraţiei publice).

„În cadrul discuţiilor, s-a convenit ca proiectul propus de 
Guvern să fie supus dezbaterii, pe agenda Academiei Române. 
Prin implicarea institutelor economice și a cercetătorilor de 
specialitate în analiza și dezbaterea proiectului de Strategie, 
Academia Română va avea rolul de facilitator. În acest sens, s-a 
agreat lansarea acestei iniţiative, în vederea consultării și dez-
baterii publice, cu participarea partidelor politice și a societăţii 
civile, proces în urma căruia vor rezulta direcţiile de dezvoltare 
durabilă ale României”, mai precizează sursa citată.

La întrevedere au mai participat președintele Academiei 
Române, Ionel Valentin Vlad, vicepremierul Costin Borc și șeful 
Cancelariei prim-ministrului, Dragoș Tudorache. Din partea 
Administraţiei Prezidenţiale, a participat Cosmin Marinescu, con-
silier prezidenţial – Departamentul Politici Economice și Sociale.

Întâlnire Iohannis–Cioloș–
Isărescu: Strategia de 
dezvoltare a Guvernului, 
supusă dezbaterii publice

Foto: adevarulfinanciar.ro

Foto: m.stireazilei.com

Foto: economica.net
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Rusia intenționează să prelun-
gească până la finalul lui 2017 
embargoul alimentar impus 
țărilor occidentale din cauza 
crizei ucrainene, a declarat 
prim-ministrul Dmitri Med-
vedev, în contextul în care se 
profilează discuții încinse în 
Uniunea Europeană privind 
prelungirea sancțiunilor la 
adresa Moscovei, informează 
AGERPRES.

„Am dat dispoziții să fie pre-
gătite propuneri în vederea unei 
prelungiri a măsurilor de reto-
rsiune, dar nu pentru un an, 
ci până la finalul lui 2017”, a 
declarat Medvedev. O astfel de 
măsură, care trebuie validată 

de președintele Putin, ar viza 
să dea mai multă vizibilitate 
sectorului agricol rus.

Aceste măsuri de retorsi-
une interzic, din august 2014, 
importul majorității produselor 
alimentare din țările occiden-
tale, în principal din UE, care 
sancționează Rusia pentru ane-
xarea Crimeii în același an și 
susținerea separatiștilor din 
estul Ucrainei. Prelungite ini-
țial anul trecut, aceste măsuri 
expiră în luna august și au lovit 
în plin agricultorii europeni.

Avertismentul lui Medve-
dev intervine în contextul în 
care țările UE trebuie să dis-
cute în iunie despre o eventuală 

prelungire a sancțiunilor lor 
la adresa Moscovei, care afec-
tează băncile, sectorul apărării 
și al energiei și expiră în iulie. 
Până în prezent aceste măsuri 
au fost prelungite odată la fie-
care șase luni.

Șefa diplomației europene, 
Federica Mogherini, a decla-
rat recent că se așteaptă la o 
nouă prelungire a sancțiuni-
lor împotriva Rusiei. Totuși, 
șeful diplomației germane, 
Frank-Walter Steinmeier, a 
recunoscut existența unei 

„rezistențe în UE” în ceea ce 
privește o prelungire. „Va fi mai 
dificil ca anul trecut să găsim o 
poziție comună asupra acestei 

chestiuni”, a explicat el, con-
form sursei citate.

Europenii leagă ridica-
rea sancțiunilor de aplicarea 
acordurilor de la Minsk din 
februarie 2015, semnate între 
Ucraina și Rusia cu mediere 
franceză și germană, care 
vizează reinstituirea păcii în 
estul Ucrainei, unde conflic-
tul s-a soldat cu aproape 9.300 
de morți în doi ani.

Chiar dacă luptele au scăzut 
în intensitate, încălcările regu-
late ale armistițiului continuă să 
provoace victime. Negocierile 
trenează în chestiunea desfă-
șurării alegerilor locale în zona 
controlată de rebelii proruși.

N oul primar al Londrei, 
Sadiq Khan, a preferat 
să-și susțină „viziunea 

sa pozitivă” privind un vot favo-
rabil menținerii Marii Britanii 
în Uniunea Europeană la refe-
rendumul din 23 iunie decât 
să prezică infern și damnare 
în țară în caz de Brexit, infor-
mează AGERPRES.

„Vreau să împărtășesc vizi-
unea mea pozitivă privind 
menținerea (Marii Britanii) 
în UE. Am fost întotdeauna 
o națiune deschisă, îndreptată 
spre alții”, a declarat primarul 
laburist al Londrei, vizându-i în 
special pe cei „indeciși” și lan-
sându-și campania în timpul 
unei întâlniri cu tineri antrepre-
nori, în estul capitalei britanice.

„Vreau să le spun că a face 
parte din UE permite înregis-
trarea de progrese în ceea ce 
privește drepturile angajaților, 

lupta împotriva încălzirii glo-
bale și a poluării aerului, că UE 
ne ajută să ne păstrăm securi-
tatea și îi ajută pe tinerii noștri 
să aibă schimburi culturale și 
să studieze în străinătate”, a 
adăugat Khan, ales primar al 
Londrei la începutul lunii mai.

În acest fel, Khan încearcă 
să-și facă auzită vocea, 
într-o campanie concentrată 
până acum pe atenționări 

apocaliptice provenind dinspre 
tabăra „leave” (pro-Brexit) și 
mai ales dinspre tabăra „remain” 
(pro-UE).

„Pe de o parte, ni se spune 
că ieșirea din UE ar însemna 
sfârșitul lumii așa cum este 
ea acum. Pe de altă parte, se 
susține că menținerea (în UE) 
ar echivala cu sfârșitul acestor 
vremuri. Sincer, ambele tabere 
greșesc. Noi vom supraviețui în 

afara UE, însă vom fi diminu-
ați”, a conchis Khan în timpul 
discursului său.

Potrivit primarului Lon-
drei, „argumentul economic 
este unul clar” și el „îl împărtă-
șește”. Totodată, el face apel și 
la „argumente diferite”, care țin 

„mai degrabă de inimă, decât 
de creier”. „Alegerea în fața 
căreia ne aflăm nu este o pro-
blemă de bani. Ce fel de țară, 
ce fel de oameni vrem noi să 
fim? Valorile noastre, deschi-
derea noastră spre lume este 
cea care ne împiedică să facem 
altfel decât să ne unim cu veci-
nii noștri europeni”, a insistat 
el, conform sursei citate.

Potrivit mediei ultimelor 
șase sondaje de opinii, tabăra 
celor care doresc menținerea 
Marii Britanii în UE se situează 
la 53%, comparativ cu 47% cât 
întrunește tabăra pro-Brexit.

Rusia se pregătește să prelungească embargoul 
alimentar impus statelor UE până la finalul lui 2017

Ungaria va respinge până la 52.000 de cereri de relocare a 
imigranţilor din partea statelor membre ale Uniunii Euro-
pene, afirmă șeful de cabinet al premierului ungar Viktor 
Orbán, János Lázár, informează Mediafax. „Nimeni nu ar tre-
bui mutat în Ungaria, oamenii trebuie să fie trimiși în Grecia”, a 
mai declarat oficialul ungar. Statele membre au indicat că în 
total plănuiesc relocarea a 52.000 de imigranţi în Ungaria, cei 
mai mulţi din Germania. Ungaria a comunicat tuturor partene-
rilor săi că dacă acești imigranţi au ajuns în Europa prin Grecia, 
aceștia ar trebui să fie trimiși înapoi acolo, chiar dacă nu au fost 
înregistraţi de autorităţile de la Atena, mai spune sursa citată.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat România și 
Polonia că s-ar putea afla în raza de acțiune a rachetelor ruse, 
deoarece găzduiesc elemente ale scutului antirachetă ame-
rican pe care Moscova îl consideră o amenințare, informează 
AGERPRES. Vladimir Putin a făcut recent cele mai dure declara-
ții la adresa scutului american, atrăgând atenția că Moscova a 
afirmat în repetate rânduri că va lua măsuri de retorsiune, însă 
Washingtonul și aliații săi au ignorat avertismentele.

În cursul lunii mai, armata americană — care susține că 
scutul antirachetă este necesar pentru apărarea împotriva Ira-
nului, și nu amenință Rusia — a inaugurat la Deveselu (sudul 
României) prima unitate din Europa unde este operațională o 
componentă terestră a scutului antirachetă american. Acesta 
urmează să se extindă în Polonia. „Dacă ieri, în aceste zone 
din România oamenii pur și simplu nu știau ce înseamnă să fii 
în raza de acțiune, de astăzi suntem forțați să luăm anumite 
măsuri pentru a ne asigura securitatea”, a declarat Vladimir Putin 
la Atena într-o conferință de presă, organizată în comun cu pre-
mierul grec, Alexis Tsipras. „În aceeași situație se află și Polonia”, a 
continuat președintele rus, conform sursei citate. Vladimir Putin 
nu a specificat ce măsuri concrete va lua Rusia, însă a subliniat 
că nu va face primul pas și doar va răspunde la acțiunile Washin-
gtonului. „Nu vom acționa până când nu vom vedea rachete în 
zonele cu care ne învecinăm”, a mai spus președintele rus.

Ungaria va respinge cererile 
de relocare a imigranţilor

Putin: România și Polonia, în 
raza de acțiune a rachetelor ruse

Foto: zpravy.idnes.cz

Foto: africanspotlight.com

Brexit: Primarul Londrei, în campanie pentru 
a împărtăși „viziunea sa pozitivă” asupra UE
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La Embajada de Rumanía en Madrid y el Centro 
Sefarad-Israel han organizado el 2 de junio de 
2016 un seminario y una exposición de documen-
tos de archivo sobre los esfuerzos del diplomático 
rumano Constantin Karadja y del español José 
de Rojas y Moreno durante la Segunda Guerra 
Mundial para salvar a muchos judíos rumanos 
y españoles del Holocausto, informa la Emba-
jada de Rumania en una nota de prensa.

El acto de homenaje a los dos representan-
tes de las diplomacias rumana y española, que 
tuvo lugar en la sede del Centro Sefarad-Israel 
de Madrid, contó con la presencia del emba-
jador Mihnea Constantinescu, Presidente en 
ejercicio por parte de Rumanía de la Alianza 
Internacional para la Memoria del Holocausto 
(IHRA), del Sr. Tomás Poveda Ortega, direc-
tor general de medios y diplomacia pública, 
en calidad de representante del Ministerio 
español de Asuntos Exteriores y de Cooper-
ación, de la Sra. embajadora Belén Alfaro, jefa 
de la Delegación de España en la IHRA, del his-
tórico José Antonio Lisbona – autor del libro 

“Más allá del deber–La Respuesta Humanitaria 
del Servicio Exterior frente al Holocausto”, así 
como del ex ministro español de justicia Alberto 
Ruiz-Gallardón y de su tía Teresa Jiménez, des-
cendientes directos del diplomático español 
homenajeado. Asimismo, participaron espe-
cialistas en el tema tratado por el seminario, 
representantes de las comunidades rumana y 
judía, miembros del Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Madrid.

El seminario ha ofrecido al numeroso público 
presente la oportunidad de conocer detalles 
sobre la intensa actividad desarrollada por Con-
stantin Karadja, cónsul general de Rumanía en 
Berlín entre 1932-1941 y director del Departa-
mento Consular entre 1941-1944, para ofrecer la 

protección necesaria y la repatriación a Rumanía 
de los ciudadanos rumanos de origen judío 
que se encontraban en la Alemania nazi o en 
los países ocupados por ésta, con el objetivo 
de evitar su envío a los campos de exterminio.

Asimismo, se han presentado los esfuerzos 
realizados por el jefe de la Legación de España 
en Bucarest entre 1941-1943, José de Rojas y 
Moreno, para defender los derechos de los 110 
ciudadanos españoles sefardíes que residían 
en Rumanía durante la conflagración mun-
dial, y sus descendientes – su nieta Teresa 
Jiménez y su bisnieto Alberto Ruiz-Gallardón – 
han cerrado el seminario con un diálogo lleno 
de detalles inéditas e informaciones familia-
res del periodo del mandato del diplomático 
español en la capital rumana.

Al final del seminario el embajador de 
Rumanía en Madrid, Ion Vîlcu, y el director 
general de la Casa Sefarad-Israel, Miguel de 
Lucas, han invitado a los asistentes a visitar 
la exposición especial organizada para esta 
ocasión, que se basa en una serie de docu-
mentos inéditos de los archivos del Ministerio 
rumano de Asuntos Exteriores, documentos que 
demuestran la intensa actividad y los esfuerzos 
de los dos diplomáticos para salvar cuantas 

más vidas posibles del Holocausto, así como 
sobre los vínculos personales de José de Rojas 
y Moreno con Rumanía, que han perdurado 
incluso después de la finalización de su misión 
en Bucarest, a través del matrimonio de su 
hija María Victoria de Rojas Rosado con el 
príncipe Mihai Bibescu-Brâncoveanu y pos-
teriormente, después del fallecimiento de éste, 
con Eugen Prilogean.

Informaciones de contexto:
La Alianza Internacional para la Memoria 
del Holocausto (IHRA) es una organización 
intergubernamental constituida por 31 estados 
miembros, 11 estados observadores y 7 socios 
internacionales. Tanto Rumanía como España 
son miembros de pleno derecho de la orga-
nización. La actividad de la organización está 
construida entorno a los principios de la Decla-
ración de Estocolmo de 1998 y tiene tres pilares 

– la educación, la memoria y la investigación 
del Holocausto. La misión de la IHRA es la 
de asegurar la investigación no-distorsionada 
del Holocausto, la educación de las nuevas 
generaciones sobre el Holocausto y la con-
memoración de las víctimas del Holocausto 
con el debido honor y dignidad.

El elemento especial de esta organización 
es la combinación entre expertos y diplomáti-
cos, las decisiones tomadas en las reuniones 
plenarias basándose en un trabajo bien docu-
mentado de los expertos.

Un ejemplo en este sentido es la plenaria 
más reciente de la IHRA, que tuvo lugar en 
Bucarest, la semana pasada, durante la cual se 
adoptó la definición de trabajo del antisemitismo.

Rumanía ocupa la presidencia de la Alianza 
Internacional para la Memoria del Holocausto 
en el periodo marzo 2016 – marzo 2017.

Constantin Karadja y José de Rojas y Moreno, dos 
representantes de las diplomacias rumana y española
El homenaje a los diplomáticos Constantin Karadja y José de Rojas y Moreno, en el marco 
de la Presidencia de Rumanía de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Foto: Embajada de Rumania en Madrid
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Xavi Pascual será el 
nuevo seleccionador 
de Rumanía

RomâniaSpaniaacum înmărcile de calitate din

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

Este martes se ha conocido que el técnico 
azulgrana será el nuevo seleccionador de 
Rumanía. La Federación Rumana de balon-
mano ha valorado la trayectoria de Pascual 
en Barcelona para escoger el técnico catalán 
como nuevo entrenador de su selección 
para el próximo ciclo olímpico, informó la 
página web del FC. Barcelona.

Xavi Pascual llegó al banquillo azul-
grana en el mes de febrero de 2009. Desde 
entonces, el técnico catalán ha acumulado 
31 títulos en el banquillo. Dos Champions, 
dos Mundiales de Clubes y seis Ligas, éstas 
de manera consecutiva, son los títulos más 
destacados de Pascual como entrenador del 
FC Barcelona de balonmano.

El hecho de poder compaginar el trabajo 
a una selección y un club es una de las ten-
dencias actuales del mundo del balonmano. 
Los paros durante la competición de clubes, 
por diversas competiciones de selecciones, 
hacen que este hecho sea corriente en el 
balonmano europeo.

Casos como el de Manolo Cadenas, 
entrenador del Wisla Plock y la selección 
española, Talant Dusjhebaev, que entrena el 
Kielce y la selección de Polonia, y del catalán 
Xavi Sabaté, seleccionador de Hungría y 
entrenador del Veszprém, son ejemplos de 
cómo se trabaja al balonmano, se explica en 
la página web hotnews.ro.

Foto: fcbarcelona.com



Nr. 170 9 iunie 2016  | 17www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

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
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M ientras Taylor Swift y 
Gigi Hadid superan 
sus penas abraza-

das, Johnny Depp también 
ha decidido refugiarse en sus 
amigos tras el mediático quie-
bre con su (ex) esposa, Amber 
Heard. Después de ser acu-
sado por la actriz -con quién 
estuvo casado por sólo quince 
meses- de violencia doméstica, 
el protagonista de Black Mass 
ha optado por mantener un 
bajo perfil. Sin embargo, este 
fin de semana reapareció en 
las redes sociales con cinco 
instantáneas en el popular 
castillo de Drácula, junto su 
incondicional colega Tim Bur-
ton. Además, de publicar un 
vídeo promocional del conci-
erto de su banda en Rumanía.

Depp se encuentra desde 
este fin de semana en Buca-
rest -donde se presentará en 
el Romexpo Arena-, en el 
marco de la gira mundial de 
Hollywood Vampires, grupo 
musical que formó en 2015 
junto a Alice Cooper y Joe Perry 
(de Aerosmith). No obstante, 
su muy solicitada agenda no 
les había permitido disfru-
tar de la primavera europea 

hasta este domingo, cuando 
la banda visitó el Castillo de 
Bran -conocido por su rela-
ción con la novela de Bram 
Stoker, El conde Drácula- en 
Transilvania, acompañado por 
su compañero en la pantalla 
grande Tim Burton, con quien 
ha formado una amistad a la 
que los medios han descrito 
como “indestructible”.

Por otra parte, la tarde del 
viernes el artista grabó un vídeo 
para promocionar el concierto 
de Hollywood Vampires, donde 
invita a sus fans a asistir al 
evento, pero con una actitud 
muy poco positiva. A pesar de 
estar diciendo “espero verlos 
allí y que nos divirtamos en 

grande”, el músico se enfrenta 
a la cámara con los hombros 
caídos, una voz apagada y los 
ojos bastante exhaustos. Una 
postura que respondería a su 
agobio por la orden de alejami-
ento de Heard, el divorcio de 
ambos y la disputa legal por la 
custodia de las mascotas que 
compartían.

Se trata de los perros Boo 
y Pistol, a los que el actor ha 
mencionado abiertamente 
que no podía alejarse de ellos. 
No obstante, Pistol pertenece 
legalmente a su ex mujer, al 
haber sido un regalo de la ex 
novia de esta, la fotógrafa 
estadounidense Tasya van 
Ree. Sin embargo, fuentes 

cercanas al intérprete de Jack 
Sparrow comentan que no se 
detendrá hasta poder quedarse 
con ambos. “Son como sus hijos. 
Para Johnny, esto es guerra. 
Él quiere ser feliz y encuentra 
increíble que ella sugiera que 
tengan que separar a sus ani-
males. El dinero no significa 
nada cuando se trata de ellos”, 
explicó un amigo del artista al 
tabloide Daily Mirror.

Asimismo, la prensa sensa-
cionalista ha afirmado Johnny 
Deep se encuentra sumido en un 
desastre emocional a causa de 
Amber, Boo, Pistol y la muerte 
de su madre, quien falleció hace 
dos semanas. Una situación 
que preocupa a su banda y ami-
gos, optando por mantenerlo 
vigilado. “El equipo de trabajo 
siempre le está echando un ojo. 
Sí, ha estado bebiendo, no se ha 
salido de control. Precisamente 
porque los conciertos y el esce-
nario le hacen bien. Él no quiere 
defraudar a sus fans. El tour 
ha sido la mejor distracción”, 
aclaró un anónimo a People, 
quién también corrobora que 
Johnny se encuentra cada día 
mejor, según se detalla en la 
página web www.elmundo.es.

Johnny Depp se refugia en el castillo de Drácula junto a 
Tim Burton. Vídeo promocional de su banda en Rumanía

Foto: Instagram

Un gato rumano haciendo de 
modelo de joyas en Instagram

Modelo de joyas, ropa y hasta de pestañas postizas. De esta 
facha podemos ver Nebelung Pitzush, un gato rumano de 
tan solo ocho años de edad. Su propietaria, Roxana Dulama 
acostumbra a vestir y adornar a su animal con todo tipo de 
complementos y subir su fotos a Instagram. En esta red social 
ya tiene más de 14.000 seguidores a pesar de haber publicado 
solo 147 imágenes, según señala lainformacion.com.

La mujer ha decidido vestir a su gato de esta forma tan gla-
murosa para que todo el mundo vea que todos nos podemos 
sentir así si queremos. Roxana Dulama, de 35 años, adoptó al 
gato cuando era un bebé. En ese momento tenía varios pro-
blemas de salud que poco a poco fue superando.

“Las sesiones de foto con Pitzush suelen ser muy largas. El 
ponerle y quitarles las cosas me suele costar bastante tiempo. 
Tengo que darle golosinas antes de vestirle para engañarlo”, 
declaraba su dueña al Daily Mail.

Foto: lainformacion.com



18 |  Nr. 170 9 iunie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

CSA Steaua București a pus capăt dominației de opt ani a echi-
pei CSM Digi Oradea în poloul pe apă românesc și a câștigat 
titlul național, grație victoriei cu scorul de 12-5 (5-1 3-1, 2-0, 2-3), 
în ultimul meci al finalei Superligii, în propriul bazin, infor-
mează AGERPRES. După două victorii ale Stelei, la București, 
și două ale orădenilor, în Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu, 

„roș-albaștrii” și-au adjudecat titlul printr-o demonstrație de 
forță în Ghencea, în același timp CSM suferind unul dintre cele 
mai drastice eșecuri din ultimii ani.

Murisic (4 goluri), Filipovic (3), P. Ianc (2), Teohari, Cr. Călin 
și D. Goanță au marcat pentru Steaua, iar pentru CSM Digi au 
înscris M. Gheorghe, M. Chioveanu, T. Negrean, D. Markovic și V. 
Cupic. Noua campioană națională are un lot format din Mihai 
Drăgușin, Dragoș Stoenescu — portari, Djordje Filipovic, Petru 
Ianc, Nicolae Diaconu, Daniel Teohari, Andrei Bușilă, Nikola 
Murisic, Ivan Krizman, Pavel Popescu, Alexandru Ghiban, Dimi-
tri Goanță, Cristian Călin. Antrenori sunt Andrei Iosep și Răzvan 
Cristescu, iar manager Gelu Lisac.

Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua București a anunțat prin 
intermediul unui comunicat de 
presă postat pe site-ul oficial 
că echipa de fotbal finanțată 
de către George Becali poate 
folosi marca Steaua în schimbul 
sumei de 3,7 milioane de euro 
anual, informează Mediafax.

„Așa cum a evidențiat în mai 
multe rânduri prin comuni-
cate și informări de presă, 
Clubul Sportiv al Armatei 

„Steaua București” este obli-
gat de lege, ca titular al mărcii 

„Steaua București” – bun aflat 
în patrimoniul public – , să facă 
toate demersurile de punere 
în valoare a mărcii, inclu-
siv prin evaluarea brandului. 
Astfel, până la acest moment, 
au fost încheiate următoarele 
proceduri, derulate de evalua-
torul independent, competitiv 
selecționat:

• brand-ul „Steaua Bucu-
rești” a fost evaluat la suma 
de 57.306.150 euro;

• taxa de licență pentru fot-
bal a fost stabilită la valoarea 
de 3.694.220 euro/an fără TVA;

• prejudiciul pentru folosi-
rea mărcii fără acceptul CSA 

„Steaua București” a fost stabilit 

la valoarea de 36.826.310 euro.
În prezent, Clubul Sportiv 

al Armatei „Steaua București” 
derulează o serie de activități 
pentru valorificarea mărcii 

„Steaua București”, conform 
evaluărilor prezentate.

Prin urmare, măsurile 
promovate pentru susține-
rea optimă a fotbalului stelist 

se derulează în paralel cu 
demersurile de valorificare 
a patrimoniului propriu, pe 
care CSA „Steaua București” 
e obligat prin lege și hotărâ-
rile judecătorești pronunțate 
să le întreprindă. Prin dialog, 
comunicare și bună-credință 
a tuturor celor interesați, cele 
două piste de lucru ar trebui să 

conducă la soluții durabile și 
corecte, în interesul sportului”, 
se arată în comunicatul CSA 
Steaua București, mai spune 
sursa citată.

Finanțatorul echipei de fot-
bal, George Becali a anunțat în 
nenumărate rânduri că nu este 
dispus să plătească niciun leu 
pentru a utiliza marca Steaua.

SPORT

Kaiac-canoe: „Prima oară 
când aud de dopaj în grup”

Pugilistul Lucian Bute a fost 
depistat pozitiv la controlul 
anti-doping care a urmat luptei 
cu Badou Jack, din 30 apri-
lie, dar boxerul român neagă 
în continuare categoric că ar 
fi consumat substanțe inter-
zise. Într-un reportaj realizat de 
Radio Canada, care cuprinde 
și declarații dintr-o confe-
rință de presă organizată de 
român, el spune că va merge la 
Washington, pentru a fi de față 
la analizarea probei B, infor-
mează Libertatea.

„WBC a fost notificat de 
Comisia de Lupte și Box din 
DC în legătură cu descoperirea 
substanței interzise Ostarine, la 
testul anti-doping al lui Lucian 
Bute”, se arată într-un comu-
nicat al WBC.

„Nu am luat niciodată sub-
stanțe interzise, în peste 20 de 
ani de carieră, la amatori sau 
profesioniști. Singurul lucru 
pe care l-am luat au fost sup-
limentele care m-au ajutat la 
refacere. De ce aș începe să iau 
la 36 de ani?”, a declarat Bute.

„Nu acuz pe nimeni, dar mi 
se pare foarte surprinzător ca 
lucrurile să se întâmple ast-
fel”, a spus românul, pentru 

sursa citată. În lupta sa ante-
rioară, cu James DeGale, din 
Quebec, Bute a fost supus la 
nouă teste anti-doping, înainte 
și după meci, toate fiind nega-
tive. Acum el intenționează să 
meargă la Washington, pentru 
a asista la analizarea probei B.

„De când s-a făcut anunțul, 
m-am interesat în legătură 

cu această substanță. Docto-
rii mi-au spus că dispare din 
corpul uman după 24 de ore. 
Ar fi fost fără sens să iau înainte 
de luptă, n-are niciun efect”, a 
mai spus Bute, care n-a dorit să 
arunce vreo vină asupra noului 
său antrenor de fitness, Angel 
Heredia, conform sursei citate. 
În fine, boxerul nu s-a ferit să 

spună că e posibil ca rezulta-
tul probei A să fie o eroare a 
Comisiei Anti-Doping din DC: 

„Nu vreau să arăt pe nimeni cu 
degetul. Dar, din experiență, 
Comisia din Washington nu 
pare prea serioasă. Poate că 
nu incompetentă, dar cu sigu-
ranță nu la fel de riguroasă ca 
cea din Quebec”.

Aceasta este declarația Elisabetei Lipă, Ministrul Tineretului 
și Sportului, după ce s-a anunțat că toți componenții lotului 
național de kaiac-canoe al României au fost depistați pozitiv 
la meldonium. „E pentru prima oară în viața mea când aud de 
dopaj în grup. Dacă se confirmă, voi cere o analiză completă 
tuturor celor implicați, pentru a găsi vinovații”, a afirmat Elisa-
beta Lipă, conform AGERPRES.

În cadrul lotului național de kaiac-canoe intră componenții 
celor patru bărci calificate la Jocurile de la Rio de Janeiro.

Leonid Carp (caiac simplu și caiac dublu), Andrei Ștefan 
Strat (canoe dublu), Elena Meroniac (kaiac dublu) și echipa-
jul de canoe 4 format din Traian Neagu, Cătălin Turceag, Daniel 
Burciu și Petruș Gavrilă sunt sportivii care au fost depistați 
pozitiv când au fost controlați anti-doping. Cu toții obținu-
seră calificări la Jocurile Olimpice 2016, dar le-au pierdut, după 
acest moment.

Această veste vine după ce sportivul Liviu Dumitrescu, mul-
tiplu campion mondial și european alături de Victor Mihalachi 
în barca de canoe dublu, a fost depistat pozitiv la hormoni de 
creștere cu prilejul unui control antidoping inopinat efectuat 
pe 6 aprilie de ANAD (Agenţia Naţională Anti-Doping), mai 
spune sursa citată.

Nu doar cei opt calificați la jocurile de la Rio au luat mel-
donium, ci toți componenții loturilor feminine și masculine de 
seniori. Acesta este cel mai mare scandal de dopaj care a lovit 
vreodată sportul românesc.

Bute, depistat pozitiv: „De când s-a făcut anunțul, 
m-am interesat în legătură cu această substanță”

CSA Steaua București cere 36.826.310 euro 
daune pentru folosirea mărcii Steaua

Foto: libertatea.ro

Foto: ziare.com

Foto: h2opolo.ro

Foto: reporterntv.ro

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

670 555 865

CEL MAI
MIC PREŢ

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.

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

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

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

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

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită.  
Tel: 697726258.

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.

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

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

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

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

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.
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100%carne
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Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și 

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!


