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La policía rumana incautó 
2,5 toneladas de cocaína

„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți
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Polonia în alertă maximă 
își restabilește controalele 
la frontierele sale

La 5 iulie 2016, premierul Dacian Cioloș a anunțat că o propune pe Maria Ligor pentru 
portofoliul de Ministru Delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni. Între 
iulie 2006 – august 2011, a fost ambasador al României în Regatul Spaniei.

ESPAÑOL 16

În 2012, Regele Spaniei i-a conferit Marea Cruce a Ordinului Isabel la Católica / WWW.MAE.RO

Maria Ligor, propusă pentru portofoliul de Ministru 
Delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni
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Românii din Spania au petrecut pe muzică românească 
în cadrul unui Târg de produse tradiționale românești
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Președintele Asociației Comu-
nelor din România, Emil 
Drăghici, propune un pact nați-
onal pentru autonomie locală 
care să conducă la reducerea 
decalajelor condițiilor de trai 
dintre mediul urban și cel rural.

În proiectul acestui pact 
— prezentat la Forumul Admi-
nistrației Publice Locale — se 
stipulează printre obiective 
modernizarea statului prin 
descentralizare, ceea ce nu 
determină înființarea de noi 
instituții publice, ci aduce-
rea instituțiilor statului către 
cetățean, întărirea capacității 
administrative a autorităților 
administrației publice locale 
prin acordarea dreptului de a 
decide structurile lor adminis-
trative interne adaptate nevoilor 
specifice, informează AGER-
PRES. Drăghici mai propune 
ca autoritatea locală să poată 

administra patrimoniul uni-
tății administrativ teritoriale 
în limitele și în condițiile legii, 
fără să fie supusă obligației de 

a obține avize, autorizații sau 
acorduri de la alte autorități.

Printre alte obiective ale 
pactului, Drăghici a menționat 

elaborarea codului finanțelor 
publice locale și recunoașterea 
capacității depline a autorității 
administrației publice locale de 
a-și exercita inițiativa în toate 
domeniile ce nu sunt excluse 
din cadrul competențelor ei.

„Avem tot felul de reglemen-
tări neaduse laolaltă și ne este 
greu să le urmărim chiar noi, 
care am participat la elaborarea 
lor. Actuala legislație condi-
ționează dreptul la inițiativă 
al autorității administrației 
publice locale de existența unei 
legi, în absența căreia auto-
ritățile neputând începe vreo 
acțiune, ce frânează spiritul 
novator și emulația în dezvol-
tarea capacității administrative. 
Legea trebuie să spună ce nu 
poate să facă o autoritate”, a 
adăugat Drăghici.

De asemenea, el a propus 
modificarea și completarea 

Legii administrației publice 
locale, în sensul ca în comu-
nitățile mici, consilierii locali 
să fie aleși prin vot uninominal, 
iar ședințele Consiliilor locale 
să fie conduse de primar, fără 
drept de vot, reducerea numă-
rului de consilieri locali și ca 
numirea viceprimarilor să aibă 
loc prin dispoziția primarului.

„Nici nu vă închipuiți câte 
frecușuri se realizează în 
țară la ora asta când ajunge 
să fie primar contracandida-
tul primarului și acolo numai 
administrație publică locală nu 
se face. Se fac numai săpături. 
Unii contra altora”, a spus Dră-
ghici, conform sursei citate.

Forumul Administrației 
Publice Locale a fost organi-
zat la Palatul Parlamentului 
de Guvern, prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Admi-
nistrației Publice.

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

Președintele Asociației Comunelor din România 
propune un pact național pentru autonomie locală

Foto: adevarul.ro
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Avocații români sunt conști-
enți că de reușita „schimbării 
la față” a justiției atârnă inte-
rese esențiale ale statului, a 
declarat președintele Uniu-
nii Naționale a Barourilor din 
România, Gheorghe Florea.

„Noi, avocații, suntem con-
știenți că de reușita schimbării 
la față a justiției atârnă interese 
esențiale ale statului, dar și ale 
profesiei de avocat. Munca în 
justiție, indiferent de nivel, știm 
că se desfășoară zilnic sub pre-
siunea mediului social a cărei 
evoluție înlătură tot mai mult 
tradiția instituțională a fiecă-
ruia dintre profesiile juridice. 
Realitatea nu poate fi negată, 
însă Justiția este un dome-
niu în care compromisul are 
efecte ireparabile”, a declarat 
președintele UNBR, informează 
AGERPRES.

El a vorbit și despre nece-
sitatea de a crede în dreptatea 
bazată pe lege și a subliniat că 
justiția este făcută de „oameni 
respectați pentru munca și echi-
librul de care dau dovadă spre 
binele public”.

„Viața a demonstrat că dialo-
gul, tactul, felul în care fiecare 
dintre noi ne facem datoria, 
măsura în care reușim să pri-
vim realitatea fără pasiuni, fără 
interese străine de imperati-
vul respectării regulilor ne dă 
speranța că vom avea zilnic 
o zi în care justiție este tot-
deauna în ziua ei, adică este 
înțeleasă de cei în slujba cărora 
ea se face, este prietenoasă și 

este făcută de oameni respec-
tați pentru munca și echilibrul 
de care dau dovadă spre binele 
public. Tradiția demonstrează 
că e o zi în care munca tutu-
ror judecătorilor, procurorilor 
grefierilor, dar și a avocaților, 
consilierilor juridici, executo-
rilor judecătorești, notarilor, 
practicienilor în insolvență, este 
o muncă ce trebuie să fie pri-
vită ca fiind cea care pe altarul 
justiției nu poate să facă alt-
ceva decât lucruri care sunt 
folositoare oamenilor. Dacă 
vom avea cu toții puterea și 
tăria de a crede în dreptatea 
bazată pe lege, dacă vom avea 

permanent conștiința curată, 
vom avea credința că ceea ce 
facem ne dă tăria să sperăm în 
mai bine spre binele oamenilor 
pe care îi slujim”, a mențio-
nat Florea.

Laurenția Badiu, repre-
zentant al Uniunii Naționale 
a Notarilor Publici, consideră 
că societatea ar trebui să învețe 
cetățeanul o serie de principii 
care în prezent nu mai există, 
printre care și bunul-simț.

„Un simplu cetățean poate 
că ar putea spune că societatea 
noastră suferă la acest moment, 
în primul rând, de o lipsă de 
educație juridică. Cetățeanul 

obișnuit nu este învățat că 
democrația se bazează nu 
numai pe apărarea dreptu-
rilor proprii, dar mai ales pe 
cunoașterea și respectarea 
drepturilor celorlalți. Acesta 
este un lucru pentru care, cre-
dem noi, că magistratul este 
supus la o puternică presiune 
mediatică. Societatea ar trebui, 
pe de o parte, să învețe cetă-
țeanul, principii care acum pur 
și simplu nu mai există — îngă-
duință, respect, bunul—simț. 
Societatea ar trebui să acorde 
cetățeanului sprijinul nece-
sar pentru a fi educat juridic. 
Societatea ar trebui să pună la 
dispoziția sistemului judiciar 
din România resurse materi-
ale, ar trebui să îl determine pe 
judecător și să asigure cadrul 
necesar pregătirii sale profe-
sionale. Avem o multitudine 
de legi, în fiecare zi apar regle-
mentări legislative noi pe care 
toți profesioniștii din dome-
niul dreptului trebuie să le 
asimileze. Este practic cva-
si-imposibil să asimilezi și să 
transpui în practică în termen 
scurt tot ce se reglementează 
juridic”, a spus Laurenția Badiu, 
conform sursei citate.

Ea a pledat, în mesajul său, 
pentru constituirea unei soci-
etăți în care judecătorul să 
fie poziționat în locul care i 
se cuvine, precum și pentru 
o societate în care actul juri-
dic, așa cum este el exprimat 
în sentința judecătorească, să 
fie predictibil.

Gheorghe Florea: De reușita „schimbării la față” 
a justiției atârnă interese esențiale ale statului

Foto: oradestiri.ro

Uniunea Muncitorilor Români din Spania a desfășurat, pe 
parcursul zilelor de 2 și 3 iulie 2016, un Târg de produse tradiți-
onale românești acompaniat de muzică românească populară 
și de petrecere. Târgul de produse tradiționale românești, pro-
gramat pentru sâmbătă și duminică, între orele 12-24, a avut 
loc în Antiguo Recinto Ferial, Paseo de Aguadores din Alcalá 
de Henares (Madrid).

Românii, în cadrul Târgului de produse tradiționale 
românești, au putut consuma cele mai gustoase preparate tra-
diționale românești, preparate din carne rumenite la grătar, 
alte produse din carne și mâncăruri după rețete din gastrono-
mia românească, alături de multe alte deserturi tradiționale 
românești. Seria concertelor de muzică românească a debutat 
pe 2 iulie, românii având ocazia de a petrece un sfârșit de săp-
tămână minunat în compania celor dragi, dar și a altor români 
aparținători ai comunității românești din Spania.

În ziua de 3 iulie, interpretul de muzică Nicu Paleru a pregă-
tit un concert deosebit pentru românii din Spania prezenți la 
eveniment, artistul având bucuria să cânte alături de români 
diferite piese din repertoriul său. Distracția a fost la cote mari, 
participanții în număr mare, români, dar și spanioli, întinzând 
hore printre spectatori în mai multe locuri prin mulțime.

Vremea frumoasă din cele două zile a făcut ca românii să 
petreacă până în noapte încântați de muzica și mâncarea gus-
toasă pe placul lor. Românii așteaptă cu nerăbdare diferite 
evenimente de acest gen, dedicate tradiției și culturii româ-
nești. Intrarea la acest eveniment a fost gratuită.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și organizatoare a acestui 
eveniment dorește să mulțumească colaboratorului Primăria 
din Alcalá de Henares și partenerilor media: Agenția Națio-
nală de Presă AGERPRES www.agerpres.ro, Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM Spania) și Ziarul El Rumano en 
España www.periodicoelrumano.es.

Românii din Spania au petrecut 
pe muzică românească în 
cadrul unui Târg de produse 
tradiționale românești
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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

Vara e în toi, iar fața ta e 
deja plină de pistrui? Până 
se termină sezonul cald și se 
domolește soarele, nu prea 
poți face mare lucru. Oricât 
ai decolora pistruii, ei apar 
la loc. Însă unele remedii au 
efect pe o perioadă mai lungă 
de timp.

Conform Click, sunt și per-
soane care se mândresc cu ei, 
dar majoritatea ar prefera să 
scape de petele presărate pe 
toată fața, pe decolteu, spate 
și brațe. De obicei, aceste pete 
pigmentare se înmulțesc când 
intră în contact cu soarele și 
își intensifică culoarea.

Cei mai mulți pistrui au 
caracter ereditar, așa că orice 
ai face nu poți scăpa defini-
tiv de ei. Poți încerca, însă, 
cu creme special concepute 
pentru estomparea pistruilor 
și cu remedii naturiste, care 
pot „șterge” temporar petele. 
Adică până vara viitoare. Merită 
încercate!

Pătrunjelul estompează 
petele maronii
Pătrunjelul este un ingredient 

esențial în măștile și prepa-
ratele care combat pistruii și 
petele maronii de pe față. În 
plus, redă pielii elasticitatea și 
are acțiune hidratantă. Dacă 
pistruii sunt mai pigmentați, 
ai nevoie de un remediu foarte 
eficient. În acest caz, folosești 
rădăcină de pătrunjel.

Torni 500 ml de apă rece 
peste o lingură de plantă și, 
după câteva ore, pui ameste-
cul pe foc și-l fierbi un sfert 
de oră. La final, răcești și stre-
cori, apoi îl amesteci cu sucul 
unei lămâi. Dimineața și seara, 
ștergi pielea curată cu o dis-
chetă din bumbac înmuiată 
în suc de pătrunjel și lămâie.

Păpădia are efect 
de decolorare
Proprietățile de albire pe care 
le are păpădia o recomandă 
în remediile pentru estompa-
rea petelor pigmentare de pe 
față și corp. Efect de decolorare 
are ceaiul de păpădie, pentru 
care ai nevoie de două linguri 
de rădăcină uscată de păpă-
die și 300 ml apă, pe care le 
fierbi 15 minute. Spală fața și 

decolteul cu acest ceai și nu te 
clăti decât după ce au trecut 
30 de minute.

Lămâia și apa oxigenată, 
inamicii pistruilor
Dacă ai în casă lămâie, folo-
sește-o și vei scăpa de pistrui. 
Adevărat agent de curățare, 
lămâia tăiată felii subțiri, apli-
cate pe față, estompează petele 
galben-brune.

Poți aplica pe zonele pătate 
și suc proaspăt stors de la o 
lămâie, pe care îl lași pe piele 
până se usucă, aproximativ 10 
minute. Apoi clătești cu apă 
rece și hidratezi tenul cu crema 

ta obișnuită. Sau poți șterge 
fața cu o dischetă demachiantă 
înmuiată în lapte rece.

De ajutor este și soluția din 
50 ml de alcool, de 70% con-
centrație, 50 ml oțet, 10 ml apă 
oxigenată și 100 ml zeamă de 
lămâie. Amestecă totul într-un 
flacon de sticlă cu dop etanș și 
agită bine. Cu această soluție 
ștergi în fiecare seară obrazul 
și insiști în zonele cu pistrui.

Știi că în lume sunt de câteva 
ori mai multe femei cu pistrui 
decât bărbați? Petele de pe față 
apar de obicei pe obraji, frunte, 
buza superioară, nas și bărbie, 
mai spune sursa citată.

Remedii naturiste care șterg pistruii 
pentru o perioadă mai lungă de timp

Unitatea de Îngrijire la Domi-
ciliu a Spitalului Universitar 
din Torrejón, centru public 
integrat în rețeaua de spitale 
a Comunității Madrid, a depășit 
cifra de 3.000 de internări de 
la deschiderea sa, la sfârșitul 
anului 2011. Această unitate 
a fost înființată cu scopul de a 
trata pacienții cronici cu diferite 
patologii în casele lor proprii, 
oferindu-le asistență medicală 
fără a necesita internarea în 
spital. „Gama de pacienți care 
beneficiază de serviciul nos-
tru este foarte mare, tratăm 
de la pacienți paliativi până la 
pacienți cu patologii cronice, 
infecții urinare, respiratorii 
sau pacienți care au suferit 
operații chirurgicale, printre 
altele. Părăsind mediul spitali-
cesc, pacienți prezintă un risc 
mai mic de a contracta infec-
ții, precum și efecte adverse, 
cum ar fi dezorientarea, de care suferă în spe-
cial persoanele în vârstă”, explică Dr. Manuel 
Mirón, șeful Unității de Îngrijire la Domiciliu.

Pentru a primi serviciile oferite de Unita-
tea de Îngrijire la Domiciliu, pacienții trebuie 
să îndeplinească o serie de cerințe: stabilitate 
clinică, diagnostic confirmat, să aibă un însoți-
tor și să aparțină ariei de acoperire a Spitalului 
Universitar din Torrejón, printre altele.

„Unitatea de Îngrijire la Domiciliu a Spi-
talului Universitar din Torrejón mi-a permis 
tratarea bolii mele având comoditatea de a 
fi acasă la mine, am evitat să stau internată, 
lucru care nu este niciodată plăcut. M-am inter-
nat de două ori din cauza unei diverticulite, o 
tulburare digestivă și am primit, în ambele oca-
zii, îngrijire excelentă”, ne povestește Maria 
Isabel Navarro, pacientă UHD (n. red. – în 

spaniolă Unidad de Hospitalización a Domi-
cilio). Spitalul Universitar din Torrejón este 
unul dintre cele cinci centre de sănătate din 
Comunitatea Madrid, care dispune de Uni-
tate de Îngrijire la Domiciliu. Celelalte spitale 
sunt Clínico San Carlos, Spital Móstoles, Spi-
tal Gregorio Marañón și Spital Infanta Leonor. 
Pe parcursul lunii iunie, s-a depășit cifra de 
3.000 de internări de la deschiderea ei, în 2011.

De la debut, Unitatea de Îngrijire la Domiciliu (UHD) a 
Spitalului din Torrejón a tratat peste 3.000 de pacienți

Foto: doctorulzilei.ro

Cum e bine să bei cafeaua?
Un grup format din 23 de specialiști din 10 ţări s-au întâlnit 
în luna mai la Lyon, Franţa, în cadrul Agenţiei Internaţionale 
pentru Studiul Cancerului (IARC) subordonată Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, pentru a evalua potenţialul cancerigen al 
cafelei și al băuturilor fierbinţi. Analiza a avut rezultate surprin-
zătoare, informează Adevărul.

Anterior, Agenţia încadrase cafeaua laolaltă cu băutu-
rile posibil cancerigene, însă cea mai recentă analiză arată că 
nu există dovezi consistente care să susţină acest lucru și că, 
de fapt, unele studii menţionează faptul că această băutură 
foarte populară ar proteja în faţa anumitor tipuri de cancer.

Conform aceleiași surse însă există dovezi știinţifice potri-
vit cărora băuturile consumate foarte fierbinţi (la temperaturi 
de 65 de grade Celsius sau mai mari) – fie că e vorba despre 
apă, ceai, cafea sau orice altceva – pot cauza cancer de eso-
fag. Studiile făcute pe șoareci au arătat că aceste băuturi foarte 
fierbinţi duc la dezvoltarea de tumori.

Cancerul de esofag se situează pe locul opt în topul forme-
lor de cancer, la nivel mondial înregistrându-se peste 400.000 
de decese din această cauză.

Purtătorul de cuvânt al OMS, Gregory Hartl, a menţio-
nat că evaluarea privind băuturile fierbinţi a fost realizată pe 
dovezi limitate pe oameni și animale, fiind necesare mai multe 
cercetări în acest sens. El a sfătuit populaţia să nu consume 
mâncăruri sau băuturi atunci când acestea au temperaturi 
foarte ridicate, ci să le lase să se mai răcească.

Anterior, cafeaua fusese clasificată de IARC în categoria 2B 
alături de cloroform, plumb și alte substanţe, iar schimbarea 
clasificării a fost primită de Asociaţia naţională a cafelei din 
SUA drept o știre extraordinară pentru consumatorii de cafea.

Agenţia este cea care, anul trecut, a făcut anunţul potrivit 
căruia carnea procesată poate duce la cancer, concluzie rezul-
tată în urma examinării a peste 1.000 de studii pe oameni și 
animale, conform sursei citate.

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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La 5 iulie 2016, premierul 
Dacian Cioloș a anunțat că o 
propune pe Maria Ligor pentru 
portofoliul de Ministru Dele-
gat pentru Relațiile cu Românii 
de Pretutindeni, informează 
AGERPRES.

Maria Ligor s-a născut la 1 
ianuarie 1967, la București. A 
absolvit Universitatea Politeh-
nică, în 1990, apoi cursurile 
postuniversitare de Relații 
Internaționale la SNSPA, în 
1993. S-a specializat în afa-
ceri politice și administrative 
europene la Colegiul Europei 
din Bruges, Belgia și în științe 
politice la Université Libre de 
Bruxelles și la Institutul Euro-
pean de la Geneva. Totodată, a 
urmat cursuri de leadership și 
management guvernamental 
organizate de Harvard Univer-
sity, programul Kokkalis, Atena.

În 1996, a fost stagiar la 
Consiliul Europei, Strasbo-
urg; în 1997, a obținut bursa 
Robert Schuman la Parlamen-
tul European. Maria Ligor este 
diplomat de carieră din 1996. 
A lucrat la Ambasada Româ-
niei la Luxemburg (1997) și la 
Bruxelles, în cadrul Misiunii 
României pe lângă Uniunea 

Europeană (1998-2002). 
În perioada 2003-2006, a 
deținut funcția de director 
general pentru afaceri euro-
pene în Ministerul Afacerilor 
Externe, în timpul negocierilor 
de aderare la UE (a contribuit 
la finalizarea negocierilor și la 
pregătirile pentru semnarea 

Tratatului de Aderare). Între 
aprilie și mai 2012, a fost secre-
tar general ad interim al MAE. 
A fost ambasador al României 
în Regatul Spaniei, între iulie 
2006 – august 2011, perioadă 
în care a deținut și calitatea de 
Reprezentant Permanent pe 
lângă Organizația Mondială a 

Turismului. În perioada ianu-
arie 2012 – mai 2013, a fost 
ambasador cu însărcinări spe-
ciale — Reprezentant special 
pentru promovarea democrației. 
Este reprezentant al României 
în Consiliului Guvernatorilor 
și membru ales al Comitetului 
Executiv al Fondului European 
pentru Democrație din noiem-
brie 2012. La 30 mai 2013, a 
preluat postul de ambasador 
al României în Canada. Din 
același an, este Reprezen-
tant Permanent al României 
la Organizația Aviației Civile 
Internaționale.

A fost distinsă cu Ordinul 
Național Pentru Merit, în grad 
de Cavaler (2004); Ordinul pen-
tru Meritul Diplomatic în grad 
de Ofițer (2007); Crucea Casei 
Regale a României și Ordinul 
Sfinții Împărați Constantin 
și Elena acordat de Patriar-
hul Daniel (2010). În ianuarie 
2012, Regele Spaniei i-a con-
ferit Marea Cruce a Ordinului 
Isabel la Catolica.

Vorbește fluent limbile 
engleză, franceză și spaniolă 
și are cunoștințe de italiană. 
Este căsătorită și are o fiică, 
conform sursei citate.

Maria Ligor, propusă pentru portofoliul de Ministru 
Delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni

Foto: dejeanul.ro

Impactul inundaţiilor în 
2016, de 61 milioane de lei

Foto: digi24.ro

J&L

Pladur�–�13 mm
1.85€�/�m2

Montantes�–�3m
1.50€�/�ud.

Canal�–�3m
1.20€�/�ud

Yeso negro
1.10€�/�sac

Ministrul Mediului, Cristiana Palmer, a declarat că impactul 
inundaţiilor din acest an, fără a lua în calcul terenul agricol 
pierdut, a fost de 61 de milioane de lei, informează Mediafax. 

„Pot să vă spun că dintr-un studiu făcut la Ministerul Mediului, 
doar până în mai și iunie, impactul inundaţiilor pe infrastruc-
tura noastră de inundaţii, pe diguri și toată infrastructura de 
inundaţii, costă 61 de milioane de lei. Asta fără a lua în cal-
cul terenul agricol pierdut. Din fericire, până acum nu am 
avut pierderi de vieţi omenești în România, în inundaţiile din 
acest an, dar s-a întâmplat în anii trecuţi. Anul trecut, inun-
daţiile din Marea Britanie au costat șase miliarde de euro”, a 
declarat Palmer. Vicepremierul Vasile Dâncu le-a solicitat auto-
rităţilor locale, într-o videoconferinţă cu prefecţii să depună în 
timp util solicitările pentru obţinerea banilor necesari în vede-
rea recuperării pagubelor cauzate de inundaţii. „Au transmis 
documente complete solicitate șase judeţe până acum: Buzău, 
Caraș-Severin, Prahova, Sibiu, Vâlcea și Vrancea, în sumă de 
aproximativ 100 de milioane de lei. Au transmis documente 
incomplete sau care necesită refacere patru judeţe: Alba, Con-
stanţa, Suceava și Vaslui. Judeţul Caraș-Severin a informat că 
se va reface situaţia transmisă iniţial ca urmare a înregistră-
rii unor noi calamităţi severe”, a spus purtătorul de cuvânt al 
Guvernului, Liviu Iolu, conform sursei citate.
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Ordonanța de urgență care 
stabilește noi modalități de 
înregistrare a nașterii copi-
lului, printre noutăți fiind 
termenul de 30 de zile în care 
trebuie finalizate demersurile, 
față de 15 cât este în prezent, 
a fost publicată în Monitorul 
Oficial, anunță, MAI, conform 
Mediafax.

În situația în care este 
depășit termenul de 30 de 
zile, procedura va continua pe 
cale administrativă, fără a fi 
aplicată procedura de înregis-
trare tardivă a nașterii pe cale 
judecătorească, anunță MAI.

„Astfel, înregistrarea naș-
terii se va face cu aprobarea 
primarului unității adminis-
trativ-teritoriale și cu avizul 
prealabil al serviciului public 
comunitar județean de evidență 
a persoanelor sau, după caz, 
al municipiului București. 

În vederea înregistrării naș-
terii se vor efectua, după caz, 
o serie de activități de către 
autoritățile statului (verificări 
în registrele de stare civilă, în 
evidențele cazierului judiciar 
și în evidențele operative, lua-
rea unor declarații etc.)”, se 
notează în comunicat.

Tot ca noutate, nu va 
mai fi solicitată expertiza 

medico-legală, obligatorie 
până acum în cazul înregis-
trării tardive a nașterii. Potrivit 
Ordonanței, aceasta poate fi 
solicitată acum numai dacă 
nu există un certificat medi-
cal constatator al nașterii.

Prevederile noului act 
normativ se aplică și în cazul 
copiilor mai mari și a adulți-
lor a căror naștere nu a fost 

înregistrată în registrele de 
stare civilă. În cazul copiilor 
instituționalizați în actele 
de identitate eliberate se va 
înscrie domiciliu sau reșe-
dința la adresa instituției sau a 
centrului unde sunt instituțio-
nalizați, mai spune sursa citată.

„De asemenea, persoanele 
care sunt internate într-o 
unitate sanitară pot solicita 
eliberarea unui nou act de 
identitate serviciului public 
comunitar de evidență a per-
soanele pe raza căruia se află 
instituția sanitară”, precizează 
reprezentanții ministerului.

Ordonanța de urgență a fost 
aprobată de Guvern și face parte 
din seria de măsuri propuse 
de Executiv și implemen-
tate de Ministerul Afacerilor 
Interne pentru debirocratizarea 
și simplificarea procedurilor 
administrative.

Programul de burse de studiu 
online „Antreprenori români 
de pretutindeni” este derulat 
de către Departamentul Politici 
pentru Relația cu Românii de 
Pretutindeni în colaborare cu 
Fundația Națională a Tinerilor 
Manageri și fundația Romanian 
Business Leaders, informează 
AGERPRES.

Programul constă în acor-
darea a 300 de burse de studiu 
online pentru tineri români care 
vor să își deschidă o afacere și 
sunt interesați de antrepreno-
riat. Programele e-Learning, 

dezvoltate de Fundația Națio-
nală a Tinerilor Manageri, pun 
la dispoziția tinerilor interesați 
trei specializări: Antreprenor, 
Manager și Întreprinzător în 
turism.

Valentin Miron, reprezen-
tantul Fundației Naționale a 
Tinerilor Manageri (FNTM), 
a afirmat că Fundația asigură 
contravaloarea acestor cursuri.

„Contribuția pe care Funda-
ția o aduce în cadrul acestui 
program o reprezintă con-
travaloarea acestor cursuri, 
totalizând 90 de mii de lei, 

pe care FNTM o pune la dis-
poziția acestor români prin 
programul desfășurat în par-
teneriat cu MAE și reprezintă 
o investiție minoră în raport 
cu beneficiile pe termen lung, 
și anume: dezvoltarea antre-
prenorială duce la dezvoltarea 
economiei, la crearea de noi 
locuri de muncă”, a declarat 
Miron.

Directorul executiv Repa-
triot, Ramona Chirilă, a 
precizat că Repatriot vine în 
acest proiect cu expertiza deja 
dovedită de mentorat pentru 

antreprenori, cu o platformă 
de contact și un ghid prac-
tic pentru antreprenori. Ca 
premii, primii trei candidați 
vor beneficia de programe de 
mentorat, le vor fi transmise și 
aceste ghiduri și le vor fi oferite 
și vouchere pentru sejururi în 
diverse zone ale țării.

„Ne-am alăturat inițiativei 
„Antreprenori români de pre-
tutindeni” pentru că valoarea 
creată de activitatea antre-
prenorială a românilor din 
diaspora se va reflecta instanta-
neu, pozitiv asupra economiei 
și business-ului din Româ-
nia, indiferent dacă românii 
din diaspora aleg să activeze 
ca și antreprenori în țările de 
adopție sau să revină și să o 
facă acasă”, a menționat Chirilă.

Înscrierile în programul 
„Antreprenori români de pretu-
tindeni” se fac până la 31 iulie 
2016 prin completarea unui for-
mular electronic disponibil pe 
site-ul FNTM (www.fntm.ro). 
Cursurile se vor desfășura în 
perioada 1 august — 15 noiem-
brie 2016. Cei mai buni dintre 
cursanți vor primi premii care 
constau în mentorate de afa-
ceri, sejururi în Delta Dunării 
și cărți de antreprenoriat din 
partea programului Repatriot 
al Romanian Business Leaders.

Mai multe informații despre 
programul de burse pot fi acce-
sate pe site-ul DPRRP: www.
dprp.gov.ro sau site-urile misiu-
nilor diplomatice ale României, 
conform sursei citate.

Foto: televiziunea-medicala.ro

Noi modalităţi de înregistrare a nașterii copilului, 
în 30 de zile de la naștere, faţă de 15 zile

Burse de studiu online, gratuit, pentru românii din străinătate 
prin programul „Antreprenori români de pretutindeni”

Foto: www.dprp.gov.ro

Ministerul Afacerilor Externe salută împlinirea a 135 de ani de 
relaţii diplomatice cu Regatul Spaniei, conform unui comuni-
cat de presă.

Bazate pe profunde legături istorice, culturale și umane, 
relaţiile de cooperare dintre România și Regatul Spaniei din 
ultimele decenii au cunoscut o evoluţie remarcabilă, favorizată 
și de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană și NATO, pro-
cese pe care Spania le-a susţinut în mod constant.

România și Regatul Spaniei împărtășesc viziuni și obiec-
tive într-o arie largă de domenii, iar apartenenţa comună a 
celor două state la spaţiul european și euro-atlantic consti-
tuie un fundament solid, care contribuie în mod substanţial la 
accelerarea și diversificarea cooperării bilaterale, în beneficiul 
cetățenilor ambelor state.

În ultimii ani, relaţiile dintre România și Regatul Spaniei au 
cunoscut o dezvoltare constantă, inclusiv în ceea ce privește 
dialogul politico-diplomatic, favorizat de contactele frecvente 
la nivel înalt.

Totodată, au avut loc numeroase întrevederi ale miniștrilor 
de resort din cele două ţări, care au contribuit la amplifica-
rea și diversificarea cooperării în domenii de interes prioritar 
pentru cele două părţi, printre care agricultura, economia și 
comerţul, munca și afacerile sociale, justiţia, afacerile interne, 
turismul.

Schimburile comerciale și cooperarea economică bilaterală 
au constituit un domeniu de referinţă pentru aprofundarea 
relaţiilor bilaterale de-a lungul timpului. Chiar și în contex-
tul crizei economico-financiare globale, autorităţile române 
și spaniole și actorii economici din cele două ţări au reușit să 
genereze și să fructifice oportunităţile oferite de cele două 
economii în acţiuni importante de cooperare. Stau mărtu-
rie în acest sens dublarea schimburilor comerciale în perioada 
2009-2015, nivelul atins în 2015 fiind de circa 3,2 mld. euro, și 
dublarea volumului investițiilor cu capital spaniol în România, 
în aceeași perioadă.

Un element de importanță aparte pentru apropierea din-
tre cele două ţări îl reprezintă comunitatea română din Spania, 
cea mai numeroasă dintre cele străine, veritabilă și solidă 

„punte de legătură” între cele două societăţi. Spania a fost una 
dintre primele ţări în care s-a implementat proiectul privind 
predarea cursului de limbă, cultură și civilizație românească 
în state membre UE (LCCR). Cetăţenii români din Spania au o 
contribuţie însemnată în dezvoltarea economiei spaniole, dar 
și a celei românești, fiind apreciaţi și respectaţi pentru nivelul 
ridicat de integrare.

Ca reflectare a acestor evoluții pozitive, cele două ţări au 
decis, în 2013, ridicarea relaţiei bilaterale la nivel de Parteneriat 
Strategic, marcând voinţa comună de a trece la o etapă superi-
oară în planul relaţiilor și cooperării bilaterale. Acest nou statut 
permite conferirea unui ritm susținut și a unui plus de sub-
stanță dialogului interguvernamental bilateral, consolidând 
tendinţa de aprofundare a cooperării în domeniile de interes 
comun și reflectând, astfel, voinţa politică comună de valo-
rificare deplină a potențialului cooperării dintre România și 
Regatul Spaniei, conform comunicatului citat.

Aniversarea a 135 de ani 
de relaţii diplomatice 
între România și 
Regatul Spaniei
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ACTUALITATE

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

Premierul Dacian Cioloș a 
declarat că este nevoie de 
mai multă claritate în privința 
modului în care sunt folosite 
resursele financiare la nivelul 
autorităților locale, precizând 
că există exemple de risipă, de 
incompetență, chiar de corupție, 
care duc la utilizarea ineficientă 
a acestor fonduri, informează 
AGERPRES.

„Avem constrângeri bugetare 
evidente, care nu vin din aust-
eritate, așa cum le place unora 
să spună că din nou Guvernul 
vine cu politici de austeritate. 
Nu e vorba de asta. E vorba că 
avem resurse bugetare care sunt 
limitate pentru că am luat și 
anumite măsuri de relaxare fis-
cală, care să stimuleze mediul 
economic. Dar, în general, ori-
cât de multe resurse financiare 
ar fi la nivelul Guvernului, ele 
trebuie cheltuite în mod efici-
ent și în mod transparent. Și 

de aceea avem nevoie de mai 
multă claritate în modul în care 
resursele pe care le avem la 
dispoziția Guvernului le repar-
tizăm la nivelul autorităților 
locale și mai ales cum urmă-
rim utilizarea lor eficientă. Și 
vedem că sunt exemple, din 
păcate, de risipă, de incompe-
tență, chiar de corupție, care 
duc la utilizarea ineficientă a 
acestor fonduri”, a spus pre-
mierul Cioloș la deschiderea 
Forumului Administrației 
Publice Locale, care a avut 
loc la Palatul Parlamentului.

Prim-ministrul a precizat 
că în privința cheltuirii banilor 
publici trebuie avute în vedere 
patru principii, respectiv echi-
tate, eficiență, transparență și 
responsabilitate, mai spune 
sursa citată.

„Eu vă propun să discutăm 
asupra a patru principii, pe de-o 
parte echitate, să oferim resurse 

proporțional județelor și loca-
lităților în funcție și de gradul 
lor de dezvoltare sau, altfel 
spus, acolo unde este nevoie 
de mai multă resursă pentru 
dezvoltare să putem aloca mai 
multă resursă. Dar să legăm 
alocarea acestei resurse și de 
eficiență, să stimulăm nu doar 

cheltuirea eficientă a banilor 
care pleacă de la nivel central, 
dar să stimulăm și o mai bună 
colectare la nivel local, în func-
ție de potențialul pe care îl are 
fiecare unitate administrativ-te-
ritorială, însă să încercăm să 
folosim alocările bugetare 
de la nivel central în așa fel 
încât să stimulăm și la nivel 
local mai multă eficiență atât 
în colectarea fondurilor, cât 
și în utilizarea lor. Apoi un al 
treilea principiu pe care îl pro-
pun este cel al transparenței 

— să avem reguli clare, stabile 
și publice legat de cheltuirea 
banilor și din acest punct de 
vedere noi v-am propus deja 
anumite instrumente, dar și un 
al patrulea principiu — cel al 
responsabilității în cheltuirea 
acestor fonduri”, le-a mai spus 
premierul Cioloș participanți-
lor la Forumul Administrației 
Publice Locale.

Vicepremierul Vasile Dîncu a 
încheiat, marți, lucrările Foru-
mului Administrației Publice 
Locale recomandând construc-
ția unui nou proiect de țară, 
pornind de la capitalul de încre-
dere de care beneficiază primarii, 
dar a sugerat totodată și un 
management care să valorifice 
calitățile oamenilor, informează 

AGERPRES. „Am auzit de la 
un primar un lucru foarte înțe-
lept pe care eu, ca specialist în 
marketing, nu l-am uitat nici-
odată, față de multe cărți pe 
care le-am uitat. Mi-a spus: „îmi 
place să îi conduc pe oameni 
pornind de la calitățile lor”. (...) 
Mulțumindu-vă pentru această 
minunată ocazie de a schimba 

idei și a de pune fundamentul 
unui nou mandat, dați-mi voie 
să folosesc un mesaj pe care 
să îl înțeleagă și nepoții noștri 
și copiii noștri. Mi l-a spus un 
copil azi dimineață: „Haideți 
să dăm un „like” României”, a 
declarat ministrul Dezvoltă-
rii Regionale și Administrației 
Publice, la încheierea forumului. 

Pe de altă parte, vicepremierul 
a apreciat că în aceste zile s-a 
consolidat încrederea între cei 
din administrația centrală și cei 
din administrația locală. El a 
adăugat că încrederea, care „e 
un animal fricos” și riscă să fie 
pierdută foarte repede, poate 
fi consolidată prin leadership, 
conform sursei citate.

Cioloș: Există exemple de corupție care 
duc la utilizarea ineficientă a fondurilor

Vasile Dîncu: Haideți să dăm un „like” României

Foto: europafm.ro
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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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Elevii din lotul olimpic de informatică al României s-au întors 
cu patru medalii–două de aur și două de argint–de la cea de-a 
XXIV-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică, desfășu-
rată la Nicosia, Cipru, în perioada 27 iunie–2 iulie, informează 
AGERPRES. Echipa României s-a clasat, astfel, pe locul 2, după 
Bulgaria, dintr-un total de 11 țări participante, se arată într-un 
comunicat. Potrivit sursei citate, medaliile de aur au fost 
câștigate de Andrei Costin Constantinescu, de la Liceul Inter-
național de Informatică București și Costin Andrei Oncescu, de 
la Liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung, iar cele de argint de 
către Popa Andrei, elev la Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Vas-
lui și Nakajima Tamio-Vesa, de la Liceul pedagogic „Nicolae 
Bolcaș” din Beiuș. Costin Andrei Oncescu a reușit performanța 
de a câștiga primul loc absolut, obținând 554 de puncte, se 
arată în comunicat. Inițiativa organizării Olimpiadei Balcanice 
de Informatică a aparținut României, care a și găzduit în 1993, 
la Constanța, prima ediție a competiției. De atunci, Balcaniada 
de Informatică s-a mai desfășurat în România de două ori: în 
2003 la Iași și în 2011 la Bistrița.

România: 4 medalii la 
Olimpiada de Informatică

Foto: fortech.ro

Europarlamentarul Monica 
Macovei afirmă că a câștigat 
parțial procesul cu Autoritatea 
Electorală Permanentă (AEP), 
justiția hotărând însă că fostul 
candidat la prezidențiale tre-
buie să mai plătească o dată 
suma de 10.000 de euro, bani 
din economiile personale cu 
care Macovei și-a început Cam-
pania, informează Mediafax.

„Tribunalul București a decis 
să admită în parte apelul făcut 
de Autoritatea Electorală Per-
manentă (AEP) și să îi dea 
câștig de cauză pe un singur 
punct: să îmi confiște suma 
de 10.000 euro pe care eu am 
donat-o din economiile mele, 
bani personali, în perioada 
anterioară începerii campaniei 
pentru alegerile prezidențiale 
din 2014. Neavând bani înainte 
de începerea campaniei, am 
luat 10.000 de euro din eco-
nomiile mele, adică am adus 
bani de acasă, iar acum tre-
buie să îi mai plătesc o dată. 
Acești bani au fost înregistrați 
în mod transparent, ca împru-
mut, de la mine, ca persoana 
fizică, către candidat. Având 
în vedere că persoana care a 
împrumutat candidatul sunt tot 

eu, operațiunea a fost, practic, 
o donație, permisă de lege”, a 
precizat Macovei.

Ea a explicat că mandata-
rul financiar a declarat la AEP 
și sumele primite înainte de 
începerea campaniei, deși legea 
spune că se aplică numai în 

timpul campaniei electorale. 
„De pildă, declararea legală a 
împrumutului de 10.000 de 
euro s-a făcut pe 14 august 2014, 
deci înainte de începerea cam-
paniei electorale, un alt motiv 
pentru care AEP nu trebuia să 
ceară confiscarea acestor bani. 

Am fost mult mai transparentă 
decât prevede legea”, sublini-
ază Macovei.

Conform sursei citate, ea a 
arătat că în octombrie 2015 a 
câștigat pe fond procesul cu 
AEP, cu excepția unor mate-
riale de campanie donate pe 
baza unor contracte semnate 
de mandatarul financiar, iar 
mandatarul financiar răspunde 
pentru asta, potrivit legii.

„Ceea ce am făcut în cam-
pania electorală de la alegerile 
prezidențiale a fost, de fapt, să 
mutăm finanțarea electorală 
de la baroni la cetățeni. Și asta 
în condițiile în care legea era 
gândită pentru donatori puțini 
și mari, adică să mențină și 
încurajeze clientela politică. 
Desigur, respect decizia jude-
cătorească”, conchide Macovei, 
conform sursei citate. Maco-
vei a contestat în procesul cu 
AEP decizia acestei instituții 
din 2015 privind confiscarea a 
291.415 lei din sumele destinate 
campaniei de la prezidențialele 
din 2014, ea arătând că „AEP 
nu a ținut seama de procedura 
sistemului PayPal și a decis 
să confiște sume care au fost 
primite legal și transparent”.

Monica Macovei: Am adus bani de acasă pentru 
campanie, iar justiţia a decis să îi mai plătesc o dată

Foto: activenews.ro
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Din 2017, sumele de bani 
sechestrate sau cele obținute 
prin valorificare bunurilor de 
la persoanele cercetate vor fi 
depuse, pe timpul procesu-
lui penal, într-un cont bancar 
unic, al Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor Indis-
ponibilizate (ANABI), a declarat 
directorul instituției, Cornel 
Călinescu.

Începând cu anul 2017, Agen-
ția Națională de Administrare 
a Bunurilor Indisponibilizate, 
aflată în subordinea Minis-
terului Justiției, va putea 
administra, pe timpul proce-
sului penal, bunurile mobile 
cu valoare de peste 15.000 de 
euro, găsite și sechestrate de 
la persoanele acuzate de fapte 
penale, a anunțat directorul 
instituției, Cornel Călinescu, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, informează Mediafax.

Potrivit acestuia, a fost 
demarată procedura de inven-
tariere a bunurilor mobile 
sechestrate, aflate în acest 
moment în România, pentru 
a fi mai ușor de valorificat, înce-
pând cu 2017 când va deveni 
operațională Agenția.

Pentru a putea avea o ima-
gine clară asupra sumelor aflate 
efectiv la dispoziția statului 
român, în vederea confiscă-
rii sau reparării prejudiciilor, 
va fi creat un cont bancar unic 
unde vor fi depuși banii, până 
la decizia definitivă a instanței.

„Sumele care până acum se 
puneau în contul unei unități 
bancare, în apropierea uni-
tății de parchet, se vor pune, 
începând cu operaționaliza-
rea agenției, în contul unic al 
agenției. Inspectorul de admi-
nistrare va trebui să aibă o 
evidență foarte clară a tutu-
ror intrărilor și ieșirilor din 
acest cont, pentru că va fi o 
situație care va avea o fluctuație 

în timp. Măsurile asigurato-
rii nu sunt definitive, e foarte 
posibil să ne aflăm în situa-
ția în care această măsură se 
ridică și atunci suma trebuie 
restituită”, a declarat Cornel 
Călinescu.

Potrivit sursei citate, în cazul 
valorificării bunurilor mobile 
sechestrate atribuțiile le revin 
inspectorilor de administra-
ție, agenția propunându-și la 
acest moment angajarea a 30 
de specialiști.

„Avem spre exemplu un 
autovehicul de peste 20.000 
de euro. Acest autovehicul tre-
buie preluat, trebuie evaluat la 
momentul zero și depozitat în 
condiții care să nu genereze un 
prejudiciu cu trecerea timpu-
lui. Inspectorul poate formula 
o propunere procurorului de 
caz pentru a dispune valorifi-
carea anticipată a acestui bun”, 
a declarat Cornel Călinescu.

„În cazul în care, am un 
tablou de Grigorescu probabil 
că nu o să-l vând la momen-
tul în care îl confisc, pentru a-i 
conserva valoarea. De la inspec-
torul fiscal se așteaptă să facă 
o evaluare de piață. Propune-
rea e cenzurată de procurorul 
de caz, în cele din urmă de un 
judecător”, a explicat ministrul 

Justiției, Raluca Prună. Pe lângă 
activitatea de administrare 
a bunurilor mobile seches-
trate, în cadrul agenției va fi 
și un departament de coope-
rare internațională. „O faptă 
săvârșită, spre exemplu, de un 
cetățean român pe teritoriul 
unui stat membru al Uniunii 
Europene, o infracțiune de pre-
judiciu. Colegii noștri din țara 
respectivă ne contactează, noi 
fiind punctul național în acest 
domeniu, și în limite de schimb 
foarte scurte, între șapte zile 
și opt ore, avem obligația de a 
formula un răspuns preliminar 
cu privire la bunurile, activele 
pe care respectiva persoană le 
deține pe teritoriul României”, 
a mai spus directorul ANABI.

Potrivit ministrului Raluca 
Prună, într-o primă etapă, în 
luna septembrie, la Agenție vor 
fi opt astfel de inspectori de 
urmărire și administrare, deta-
șați de la Ministerul Finanțelor 
Publice, ANAF și Ministerul 
de Interne.

„Ei pot proveni din rân-
dul ofițerilor de poliție aflați 
la Ministerul de Interne și a 
specialiștilor în Economie 
care se regăsesc cu precădere 
la Ministerul Finanțelor. Tot 
într-o primă etapă vom avea 

opt posturi de magistrați deta-
șați și vom solicita în acest sens 
avizul CSM-ului”, a adăugat 
ministrul.

Oficialii din Ministerul Jus-
tiției au subliniat că ANABI are 
exclusiv rolul de administrare 
a bunurilor sechestrate, în cur-
sul procesului penal, după o 
hotărâre de condamnare defi-
nitivă acesta încetând.

Bugetul Agenției pentru 
anul 2016 este de aproxima-
tiv 10 milioane de lei, numărul 
total de angajați urmând să 
ajungă la 80 de persoane. În 
acest moment, ANABI îl are 
în funcția de director general 
pe Cornel Călinescu, urmând 
ca un director general adjunct 
să fie propus până la finalul 
acestei săptămâni de ministrul 
Finanțelor Publice, conform 
sursei citate.

Din Consiliul de Coordonare 
al Agenției fac parte Dana Bur-
duja, din partea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție, Marius Voineag din 
partea DIICOT, Marius Bulan-
cea de la DNA, Antoine Avram 
din partea ANAF, Lucia Nego-
iță de la Ministerul de Finanțe, 
Aurel Dobre de la MAI, Sorin 
Tănase de la Ministerul Justi-
ției și Andreea Uzlău de la CSM.

Cont bancar unic pentru banii sechestrați 
de la suspecţi în timpul procesului penal

Foto: 81px.com

Președintele Klaus Iohannis a declarat că este nevoie de un 
nou proiect de țară pentru România, precizând că toți liderii 
politici care au fost invitați la consultările de la Palatul Cotro-
ceni au fost de acord să participe la acest proiect, informează 
AGERPRES.

„Este nevoie de un nou proiect de țară, un proiect de țară 
pentru România, pentru România viitorului în UE. Acesta a fost 
mesajul meu către liderii cu care m-am întâlnit”, a spus șeful 
statului la Palatul Cotroceni, după cea de-a doua rundă de con-
sultări cu premierul Dacian Cioloș, guvernatorul BNR, Mugur 
Isărescu, și cu liderii formațiunilor parlamentare pe tema situa-
ției create în urma referendumului din Marea Britanie.

El a subliniat că toți liderii au fost de acord să participe la 
acest proiect post-aderare, arătând că acesta va fi elaborat 
într-un grup pe lucru care va funcționa pe lângă Președinție.

„Acest proiect de țară va fi elaborat într-un grup de lucru, 
care va funcționa pe lângă Președinția României. Acest grup 
de lucru poate să funcționeze în variantă optimală aici, la Pre-
ședinție, chiar și într-un an electoral”, a afirmat șeful statului. 
Iohannis a subliniat că un astfel de proiect poate deveni func-
țional dacă este susținut consensual, mai spune sursa citată.

„Un astfel de proiect de țară poate să devină funcțional 
numai în situația în care este adoptat, aprobat, susținut con-
sensual. Din păcate, în România am avut destul de multe așa 
numite proiecte de țară, strategii care nu au fost nici imple-
mentate, nici nu au dăinuit fiindcă a lipsit consensul politic. 
De data aceasta, vom elabora împreună acest proiect de țară, 
care va ajuta mersul României pentru viitorul mediu și lung 
în UE, vom stabili care este locul României, rolul României și 
nivelul de ambiție al României în Uniunea Europeană”, a con-
chis șeful statului.

Iohannis: Este nevoie de 
un nou proiect de țară 
pentru România, pentru 
România viitorului în UE

ACTUALITATE

Foto: paginadepolitica.ro
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Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a declarat recent că va 
declanșa o dezbatere publică pe tema problemelor din închi-
sorile românești, precizând că nu exclude un proiect de lege 
privind amnistia sau graţierea, informează Mediafax.

Raluca Prună a anunţat că în perioada următoare va 
declanșa o dezbatere publică privind condiţiile de detenţie din 
penitenciare și că va face o propunere de lege, „dacă din dez-
batere reiese sprijinul popular pentru măsuri, inclusiv radical”. 
Ministrul a precizat că nu exclude măsuri precum amnistia sau 
graţierea.

„Cert este că dacă avem decizia pilot, pe care au primit-o 
Italia și Bulgaria, vine cu un cost foarte mare, de zeci de mili-
oane de euro. Eu cred că este o alegere de societate, declanșez 
o dezbatere publică și spun ce anume avem de făcut. Nu 
exclud niciun fel de plan, nu exclud niciun fel de măsură. Poate 
fi amnistie, pot fi graţieri, pot fi așa numitele recursuri com-
pensatorii în care, dacă se constată că îţi execuţi pedeapsa în 
condiţii precare, la un număr de zece zile primești o zi liberă, 
cum a făcut Italia. Aceste lucruri trebuie analizate. Dacă din 
dezbatere reiese un larg sprijin popular pentru măsuri, inclusiv 
radicale, de diminuare a supraaglomerării, voi face o pro-
punere de lege și o voi depune Parlamentului. Dacă este o 
problemă naţională, trebuie să-și asume răspunderea”, a decla-
rat Raluca Prună în cadrul unei conferinţe de presă, conform 
sursei citate.

În anul 2015 România a fost obligată să plătească 460.000 
de euro, în urma plângerilor soluţionate de CEDO pentru con-
diţiile precare din penitenciare. Ministerul Justiţiei a cerut 
în luna martie la CEDO amânarea luării unei decizii pentru 
situaţia din penitenciare, decizie care ar obliga România să 
plătească aproximativ 80 de milioane de euro pentru întreţi-
nerea deţinuţilor.

Dezbatere publică pentru 
problemele din penitenciare. 
Raluca Prună nu exclude 
amnistia sau graţierea
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P remierul Dacian Cio-
loș a anunțat marți că 
ministrul Transportu-

rilor, Dan Costescu, ministrul 
Comunicațiilor, Marius Bostan, 
ministrul Educației, Adrian 
Curaj, și ministrul delegat 
pentru relația cu românii de 
pretutindeni, Dan Stoenescu, 
au fost schimbați din funcție, 
informează AGERPRES.

„După o perioadă de pre-
gătire, Guvernul intră într-o 
etapă nouă, aceea a livrării 
rezultatelor. (…) Am decis 
astăzi să operez câteva schim-
bări în Guvern. (…) Vreau să 
mulțumesc domnilor miniștri 
Adrian Curaj, Dan Costescu, 
Marius Bostan și Dan Stoe-
nescu”, a declarat Cioloș la 
Palatul Victoria.

Premierul a mai anunțat 
că la Educație îl va propune 
miercuri pe Mircea Dumitru, 
la Transporturi pe Sorin Bușe, 
la Departamentul pentru Rela-
țiile cu Românii de Pretutindeni 
pe Maria Ligor, iar la Ministe-
rul Comunicațiilor va fi numit 
interimar șeful Cancelariei pre-
mierului, Dragoș Tudorache. 
Premierul Cioloș a spus că a 
decis să opereze aceste schim-
bări „pentru un suflu nou” în 
echipa guvernamentală.

„Și miniștrii pe care-i schimb 
și-au făcut în mare parte treaba. 
La fiecare din cele patru minis-
tere (…) sunt lucruri care au 
progresat bine, doar că (…) 
vreau un nou imbold, un 
nou impuls. Prioritatea noilor 
miniștri pe cele patru domenii 
va fi (…) să accelereze livra-
rea de rezultate pe proiecte 
care au fost începute și care 
din punctul meu de vedere nu 
au avansat suficient de rapid. 
Deci, pe de o parte, accelerarea 
acestor proiecte și, pe de altă 
parte, vreau să vină și oameni 

cu un suflu nou, cu un mod de 
abordare un pic diferit, care să 
permită valorificarea timpului 
pe care-l mai avem la dispo-
ziție pe câteva lucruri pentru 
care Guvernul s-a angajat”, a 
explicat Cioloș.

În ceea ce privește Ministe-
rul Transporturilor, premierul 
Cioloș a spus că vrea să fie acce-
lerată activitatea pe execuția 
proiectelor de autostrăzi, dar 
și reforma la Compania Națio-
nală de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale.

„La Transporturi, vreau să 
accelerăm activitatea (…) pe 
execuția proiectelor de auto-
străzi, proiectele care sunt acum 
în execuție și unde lucrurile 
n-au evoluat suficient de bine. 
Reforma la Compania Națională 
de Autostrăzi și de Drumuri 
pe care o cer de câteva luni, 
unde știu că s-au făcut pro-
grese, dar nu suficient de rapid 
și totodată pregătirea de noi 
proiecte. Suntem aici tocmai 
pentru că am preluat guver-
narea fără proiecte pregătite 
pentru perioada bugetară 2014-
2020. Sunt unele proiecte care 
au început să fie pregătite, dar 
trebuie să accelerăm aici rit-
mul tocmai ca în anii următori 
să avem ce să implementăm”, 
a precizat Cioloș.

Totodată, prim-ministrul 
Cioloș a arătat că își dorește 
de la noul ministru delegat 
pentru Relația cu Românii 
de Pretutindeni o accelerare 
a activităților pentru pregă-
tirea alegerilor parlamentare.

„Îmi doresc o accelerare a 
activităților acestui minister 
pentru pregătirea alegerilor, 
pentru informarea româ-
nilor din diasporă legat de 
posibilitatea de a vota prin 
corespondență, de a pregăti 
cât mai bine alegerile chiar și 

pentru voturile în circumscripții 
(…) Îmi doresc și câteva pro-
iecte care au început, e adevărat, 
(…) care să faciliteze reconec-
tarea românilor din diasporă 
cu țara. Vrem să oferim cât 
mai multe posibilități pentru 
cei care doresc să se întoarcă 
în țară sau cei care doresc să 
lucreze și în mediul de busi-
ness cu România”, a adăugat 
Cioloș.

În cazul Ministerului Edu-
cației, Cioloș a explicat că își 
dorește mai multă consistență 
pe partea de învățământ preu-
niversitar, precizând că și-ar fi 
dorit o activitate mai accelerată 
pentru clarificarea situației refe-
ritoare la plagiate.

„La Ministerul Educației, 
(…) lucrurile au progresat aș 
spune chiar foarte bine, mai 
ales pe partea de cercetare și 
pe partea de învățământ uni-
versitar s-au întâmplat multe 
lucruri bune.

Îmi doresc mai multă consis-
tență pe partea de învățământ 
preuniversitar. Mi-aș fi dorit 
o activitate mai accelerată a 
pregătirii intrării în funcție a 
noului CNATDCU (Consiliul 
Național de Atestare a Titluri-
lor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare) și a întregului 
acest proces de clarificare a 
situației cu plagiatele, pentru că 
dincolo de persoane (…), atâta 
vreme cât planează suspiciuni 
asupra sistemului doctoral al 
nostru, asta ne afectează din 
punct de vedere al credibili-
tății în general și mai ales din 
punct de vedere al credibilită-
ții sistemului universitar și al 
domeniului cercetării. Activi-
tatea a intrat acum pe un făgaș 
normal, însă mi-aș fi dorit ca 
acolo lucrurile să meargă un 
pic mai repede”, a mai afir-
mat Cioloș.

Referitor la Ministerul 
Comunicațiilor, premierul 
Cioloș a subliniat că există în 
prezent mai multe sisteme IT în 
diferite instituții care nu sunt 
compatibile între ele.

„Pentru Ministerul Comu-
nicațiilor, decizia mea este să 
propun pentru câteva săp-
tămâni un interimat, o să-l 
propun pe domnul ministru 
Dragoș Tudorache, șeful Can-
celariei, cu atât mai mult cu cât 
(…) Guvernul a luat decizia să 
creeze un post de coordonator 
pentru Tehnologia Informa-
ției, care să pregătească câteva 
măsuri care să asigure o mai 
bună coordonare a proiecte-
lor de IT, la nivelul Guvernului. 
Avem multe situații în multe 
instituții în care avem platforme, 
sisteme IT care nu sunt com-
patibile între ele. Avem nevoie 
de coerență pentru viitor.

În mod formal, în structura 
Guvernului actual, Ministerul 
Comunicațiilor are această 
responsabilitate pe care a 
acoperit-o din punctul meu 
de vedere mai mult sau mai 
puțin bine și aici avem nevoie 
de o evoluție și de asta am luat 
și această decizie de creare 
a acestei poziții în interio-
rul Guvernului și mi-aș dori 
ca ministrul pe care o să-l 
numesc pentru următoarele 
luni la Comunicații să poată să 
facă această tranziție pentru a 
consolida și a întări acest post 
pe care l-am creat, în așa fel 
încât, sper eu, de la următorul 
Guvern, instalarea următoa-
rei echipe guvernamentale, să 
avem din acest punct de vedere 
o claritate mai bună în ceea 
ce privește modul în care la 
nivelul Guvernului se coordo-
nează aceste platforme IT”, a 
mai explicat Dacian Cioloș, con-
form sursei citate.

Cioloș: Am decis schimbarea miniștrilor 
Costescu, Bostan, Curaj și Stoenescu

ACTUALITATE
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Menținerea ritmului de creștere 
a exporturilor din ultimii ani 
presupune ca mărfurile româ-
nești să fie comercializate și în 
alte zone decât cele tradițio-
nale, precum Orientul Mijlociu, 
Asia, Africa și America Latină, 
zone în care, astăzi, vindem 
cu precădere produse agroa-
limentare și băuturi, mobilă și 
alte produse cu valoare redusă 
și de calitate medie, a decla-
rat Costin Borc, vicepremier și 
ministru al Economiei, Comer-
țului și Relațiilor cu Mediul 
de Afaceri, prezent la Forumul 

„Exporturile–motor de creștere 
pentru România”, informează 
AGERPRES.

„Privit prin prisma diversi-
ficării și orientării geografice, 
comerțul exterior al României 
s-a desfășurat, cu precădere, 
cu țările europene (86% din 
total export și 89% din total 
import), iar în acest cadru 
comerțul intracomunitar a avut 
ponderea de 76,1% la export 
și 78,1% la import. Eficiența 
ridicată a exporturilor româ-
nești este confirmată atât de 
creșterea ponderii în total înre-
gistrată la grupele de produse 
cu valoare adăugată mare, cât 
și de scăderea la grupele pro-
duse minerale și materii prime. 
Pentru o abordare unitară pe 
palierul activităților de promo-
vare a exporturilor și atragerii 
de investiții străine, Ministerul 
Economiei a creat Departa-
mentul pentru Promovarea 
Investițiilor și Comerțului”, 
a spus Costin Borc.

În 2015, exporturile FOB ale 
României au fost de 54,6 mili-
arde de euro, mai mari cu 4,1% 
decât volumul total al expor-
turilor din anul 2014, „un 
record istoric absolut”, potri-
vit ministrului citat. În același 
timp, volumul importurilor a 
fost de 62,9 miliarde euro, cu 
7,6% mai mult decât în 2014.

Vicepremierul Borc a remar-
cat că această tendință s-a 
menținut și în primele 4 luni 
din 2016, creșterea exporturi-
lor fiind de 4,4% față de aceeași 
perioadă din 2015, în timp ce 
importurile au consemnat un 
avans de 7,8%. În luna aprilie 
2016, exporturile României au 
fost de 4,7 miliarde de euro, 
în creștere cu 6,9% față de 
aprilie 2015. Comerțul exte-
rior românesc cu servicii a avut 
o dinamică pozitivă, înregis-
trând un sold favorabil de circa 
7 miliarde euro în 2015 (16,8 
miliarde euro exporturi și 9,8 
miliarde euro importuri) și de 
2,3 miliarde euro în primele 
4 luni din acest an (5,3 mili-
arde euro export și 3 miliarde 
euro importuri).

„Eficientizarea dialogului cu 
mediul de afaceri autohton este 
foarte importantă, deoarece ne 
dorim întărirea reprezentati-
vității Consiliului de Export în 
plan sectorial și regional prin 
implicarea mai activă a confede-
rațiilor patronale reprezentative 
la nivel național, precum și a 
Camerei de Comerț și Indus-
trie a României, în formarea 
organizatorică, structurală și 

conceptuală a unui nou Consi-
liu de Export, prin desemnarea 
de către mediul de afaceri de 
ambasadori, pe modelul olan-
dez, ca interlocutori recunoscuți 
de comunitatea de afaceri din 
sector, pe bazele practicii de 
consultare în comitete sectori-
ale deja instituite în programul 
de promovare existent și prin 
crearea de Consilii de Export 
Regionale, cu implicarea rețe-
lei teritoriale a ministerului”, 
a precizat Costin Borc.

Vicepremierul a apreciat 
că actuala eficiență scăzută, 

„chiar ineficiență” a Consiliu-
lui de Export în implementarea 
Programului de Promovare a 
Exportului este ilustrată de 
două cifre edificatoare: din 
bugetul alocat Programului de 
Promovare a Exporturilor în 
anul 2015, respectiv din 55,28 
milioane de lei, au fost cheltuiți 
doar 37,81 milioane de lei (exe-
cuție bugetară sub 70%), iar 
numărul de firme care au parti-
cipat la acest program național 
a fost de doar 430, în condițiile 
în care numărul total al firme-
lor exportatoare din România 
este de peste 22.000, ceea ce 
arată că mai puțin de 2% din 
firmele exportatoare nu sunt 
beneficiarele acestui program 
național.

Pentru a diversifica, efici-
entiza și simplifica Programul 
de Promovare a Exporturilor, 
Ministerul Economiei a dema-
rat un proces de consultare cu 
confederațiile patronale repre-
zentative la nivel național, dar 

se are în vedere și introducerea 
unui sistem de plăți directe pen-
tru participarea la manifestări 
expoziționale internaționale 
agreate în consultare cu Con-
siliul de Export.

Una dintre soluțiile de 
promovare a exporturilor 
o reprezintă și deschiderea 
căii spre o nouă cultură pen-
tru exportatorii români în 
domeniul abordării piețelor 
externe.

„Prioritatea noastră este să 
sprijinim firmele să producă 
mai mult, să creeze locuri de 
muncă, să fie mai competitive și 
să abordeze cu mai mult curaj 
piețele externe, internaționa-
lizarea afacerilor fiind de o 
însemnătate decisivă pentru 
viitorul acestora. Instrumentul 
strategic care ne ajută să atin-
gem acest obiectiv este exportul, 
iar IMM-urile, al căror rol în 
economia românească este și va 
fi determinant, își aduc o con-
tribuție directă și indirectă la 
realizarea exporturilor”, apre-
ciază Borc.

Dezbaterile din cadrul foru-
mului au adus în prim plan 
aspecte privind zona de expor-
turi în Strategia Națională de 
Export, evoluția exporturilor 
în 2016 și domeniile „vedetă” 
care vor excela în acest an în 
condițiile în care diversificarea 
exporturilor atât prin recupe-
rarea unor piețe pierdute, cât și 
prin identificarea de noi piețe 
sunt percepute ca oportunități 
pentru România, mai spune 
sursa citată.

F ermierii vor încasa în 
acest an aproximativ 
400 de euro pe hecta-

rul de lucernă, fiind o creștere 
extrem de consistentă a cuan-
tumului pentru această cultură, 
în timp ce pentru soia cuantu-
mul a scăzut la 269 de euro pe 
hectar, a anunțat Florin Faur, 
directorul general al Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA), conform 
Adevărul.

„Pentru lucernă va fi o creș-
tere extrem de consistentă a 
cuantumului. Este posibil să 
ajungem undeva la peste 400 
de euro pe hectar. Sunt ferme 
care au făcut export și pentru 
că nu mai pot să o facă, par-
tea de comercializare trebuie 
să fie pe un circuit național. 
Până la urmă noi ne bucurăm 
pentru că lucerna impactează 

automat și sectorul zootehnic, 
iar cei care au lucernă au și 
zootehnie. Cumva vine bine 
pliat pe sectorul zootehnic”, 
a spus Faur.

Cuantumul inițial pentru 
lucernă era de numai 58 de 
euro/ha. Faur susține că APIA 
a inițiat plățile pentru patru 
scheme de sprijin cuplat în 

vegetal, respectiv pentru soia, 
sfeclă, orez și hamei, fiind emise 
deja și primele ordine de plată.

„La soia cuantumul este 
269,06 euro/hectar. Suprafața 
de referință de la care s-a ple-
cat a crescut, iar acum după 
toate verificările administrative, 
am ajuns la 110.000 hectare 
cu soia, de aceea am ajuns la 

acest cuantum cu care au ple-
cat deja ordinele de plată. La 
orez avem 649,43 euro/hec-
tar, la hamei 584,17 euro/ha, 
iar la sfeclă de zahăr a crescut 
cuantumul la 786,3 euro/hec-
tar”, a precizat Faur.

Inițial, la soia, cuantumul 
prevăzut era de 325 de euro pe 
hectar, dar pentru o suprafață 
mai mică, de numai 90.000 de 
hectare. China s-a arătat inte-
resată de importul de lucernă 
din România, însă acest lucru 
nu va fi posibil decât după fina-
lizarea certificatului fitosanitar 
agreat cu experții Administra-
ției Generale pentru Controlul 
Calității, Inspecției și Caran-
tinei (AQSIQ) din Republica 
Populară Chineză, care se află 
în aceste zile într-o misiune 
de audit în țara noastră, mai 
informează sursa citată.

Fermierii vor putea încasa în acest an 
400 de euro pe hectarul de lucernă

Inspecția Muncii desfășoară, în perioada 1 iulie–1 septembrie 
2016, Campania Națională privind identificarea și combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării pre-
vederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în 
unități care desfășoară activitate pe litoralul românesc al Mării 
Negre, potrivit unui comunicat al instituției, informează AGER-
PRES. Activitatea de control va fi concentrată pe respectarea 
prevederilor legale cu privire la relațiile de muncă, securitatea 
și sănătatea în muncă. Inspecția Muncii precizează că o aten-
ție deosebită va fi acordată legalității contractelor de muncă și 
respectării timpului de muncă și al celui de odihnă.

Inspectorii de muncă, împreună cu cei antifraudă, din 
cadrul ANAF, vor efectua controale comune prin operațiunea 
Cronos, gândită special pentru prevenirea și combaterea mun-
cii la negru și a celei subdeclarate. „Campania pe care o lansăm 
prin Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța și planul 
comun pe care îl avem cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală, 
prin operațiunea deja anunțată, Cronos, vor contribui la dimi-
nuarea efectelor nocive pe care munca la negru și, mai nou, la 
gri le provoacă societății și membrilor ei. Suntem preocupați 
de stabilirea unui nivel real de salarizare și respectarea legii. 
Mirajul muncii de sezon pe litoral face an de an victime prin-
tre cei care speră să obțină venituri nebănuite. Ne propunem 
protejarea acestora și asigurarea de locuri de muncă sigure 
și sănătoase. Inspectoratul teritorial de muncă Constanța va 
monitoriza activitățile specifice sezonului estival, inspectorii 
de muncă fiind pe teren zi și noapte”, a declarat Dantes Nicolae 
Bratu, inspector general de stat, conform sursei citate.

Proiectul legii care reglementează cumpărarea de terenuri 
agricole de către străini a fost elaborat de Ministerul Agricultu-
rii, dar aplicarea actului normativ va fi posibilă după finalizarea 
planului cadastral, informează Mediafax. „Cred că pentru legea 
vânzării terenurilor la nivel european trebuie să ne orientăm 
către modelul francez pentru că respectă toate reglementă-
rile europene. Chiar îmi amintesc că un parlamentar german 
a dorit să cumpere teren agricol în Franţa și nu a reușit. Din 
această cauză este foarte important cum redactăm această 
lege și să trasăm obiective clare, ca să nu păţim la fel ca Bulga-
ria care a făcut o astfel de lege acum câţiva ani, iar apoi a fost 
nevoită să o retragă pentru că nu respecta normele europene”, 
a declarat ministrul Achim Irimescu într-o conferinţă de presă.

Actul normativ impune o suprafaţă maximă de 50 de hec-
tare pentru fiecare solicitant, însă reglementarea va suporta 
modificări, având obiective clare de atins, cu o serie de condiţii 
însă. Prima condiţie ar fi realizarea planului cadastral, plan pe 
care actualul ministru al Agriculturii susţine că-l va realiza și cu 
sprijinul notarilor publici, precum și al altor instituţii cu atribu-
ţii în acest sector de activitate, inclusiv cu fermierii. „România 
are un total de 14 milioane de hectare de teren agricol, din 
care 3,8 milioane hectare organizate în ferme, 9,3 milioane de 
hectare de teren arabil, teren din care doar 3 milioane de hec-
tare au și cadastrul făcut”, a precizat ministrul Achim Irimescu, 
conform sursei citate.

Inspecția Muncii a lansat 
o campanie de control 
pe litoralul românesc

Străinii vor cumpăra cel 
mult 50 ha de teren arabil
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Costin Borc: Mărfurile românești trebuie comercializate 
și în Orientul Mijlociu, Asia, Africa și America Latină
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Ministrul francez al apărării, 
Jean-Yves Le Drian, a dat asi-
gurări că votul britanic privind 
Brexitul nu va afecta coopera-
rea militară franco-britanică, 
exprimându-și în același timp 
dorința pentru consolidarea 
apărării europene, informează 
AGERPRES.

„Brexitul nu afectează cu 
nimic cooperarea extrem de 
puternică pe care o avem cu 
Marea Britanie în domeniul 
apărării”, le-a declarat Jean-Y-
ves Le Drian jurnaliștilor în 
cursul unei deplasări la Aix-
en-Provence (sud). „Acest 

parteneriat există și va con-
tinua să existe. Ministrul 
britanic (Michael Fallon), cu 
care m-am întâlnit, a confir-
mat voința noastră comună de 
a continua această cooperare 
foarte puternică”, a adăugat el.

„Prim-ministrul (Manuel 
Valls) a reamintit în cursul 
intervenției sale în fața Adu-
nării Naționale, că Marea 
Britanie este un aliat istoric 
și că vom continua să dez-
voltăm această cooperare în 
domeniul apărării cu Regatul 
Unit”, a subliniat Jean-Yves Le 
Drian. El a reamintit că acest 

„parteneriat bilateral” include 
constituirea unui organism ope-
rațional, precum și cooperări 
în domeniul industrial, nuclear 
și al informațiilor. „În aceste 
domenii, cooperarea va con-
tinua”, a insistat demnitarul 
francez.

„Și apoi, pe masă se află acum 
consolidarea apărării europene, 
în prezent în stadiu embrionar, 
dar, în opinia mea, sunt două 
sau trei subiecte asupra cărora 
putem avansa”, a mai afirmat 
Jean-Yves Le Drian, mai spune 
sursa citată. Ministrul apărării 
s-a referit la dosarul financiar: 

„cum putem folosi cel mai bine 
cooperarea noastră operațio-
nală? Sunt unele subiecte în 
curs de a fi examinate și va tre-
bui să le accelerăm”, a pledat el.

De asemenea, trebuie orga-
nizată mai eficient prezența pe 
teren a țărilor europene „pen-
tru a asigura o coordonare mai 
bună și, mai ales, a permite sta-
telor în care intervenim — și 
mă gândesc în special la Africa 

— să obțină singure propriile 
mijloace de securitate cu aju-
torul Europei, pentru că este 
vorba totodată despre apăra-
rea europeană”.

Guvernul de la Praga a respins 
ferm sugestia președintelui ceh 
Miloš Zeman ca și în Cehia să 
se organizeze un referendum 
pe tema apartenenței în conti-
nuare la Uniunea Europeană, 
după modelul Brexitului, infor-
mează AGERPRES.

Într-o declarație, Zeman a 
spus că nu este de acord cu cei 
care susțin ieșirea din Uniu-
nea Europeană, dar a adăugat 
că ar „face orice pentru ei, ast-
fel încât, să se poată exprima 
printr-un referendum” atât 
în ceea ce privește UE, cât și 
în privința NATO. În replică, 
premierul Bohuslav Sobotka 
a afirmat prin intermediul 

purtătorului său de cuvânt că 
„apartenența la aceste organiza-
ții este o garanție a stabilității 
și securității” și a asigurat că 
guvernul său nu are în vedere 
să întreprindă niciun demers 
care să pună sub semnul între-
bării în vreun fel menținerea 
Cehiei în cele două organizații 
sau direcția politicii externe 
pe termen lung.

Președintele Zeman nu are 
atribuții care să-i permită con-
vocarea unui referendum, dar 
el este un lider influent într-o 
țară unde euroscepticismul este 
larg răspândit. Conform unui 
sondaj publicat în luna aprilie, 
numai 25% dintre cehi sunt 

mulțumiți de apartenența la 
UE, procent care cu un an în 
urmă era de 32%.

În Slovacia vecină, Partidul 
Poporului, formațiune de extre-
mă-dreapta, a lansat o petiție 
pentru un referendum pentru 
părăsirea UE și a NATO, iar 
în Ungaria șeful de cabinet 
al premierului Viktor Orbán, 
János Lázár, a declarat că dacă 
s-ar organiza un referendum 
cum a fost cel din Marea Bri-
tanie el ar vota pentru ieșirea 
din UE ori s-ar abține, asigu-
rând însă că executivul de la 
Budapesta nu are nicio inten-
ție să convoace un asemenea 
referendum. Modul în care 

blocul comunitar a gestionat 
criza migrației a nemulțumit 
multe state est-europene, unele 
guverne ale acestora respingând 
cotele obligatorii de migranți 
cerute de executivul comunitar, 
mai spune sursa citată.

Președintele Zeman se află 
din anul 2013 la primul său 
mandat, astfel că ar putea 
candida din nou în 2018. El 
a stârnit îngrijorări în cance-
lariile occidentale după ce, în 
timpul conflictului din Ucraina, 
a manifestat opinii favorabile 
Rusiei. Pe plan intern, relațiile 
sale cu premierul Sobotka sunt 
tensionate, deși amândoi sunt 
politicieni de stânga.

Polonia își suspendă micul tra-
fic frontalier cu enclava rusă 
Kaliningrad și restabilește con-
troalele la frontierele sale, în 
așteptarea summitului NATO 
ce se va desfășura în perioada 
8-9 iulie la Varșovia și a Zilelor 
Mondiale ale Tineretului (ZMT), 
care vor avea loc între 27 și 31 
iulie, a anunțat guvernul polo-
nez, informează AGERPRES.

Cele două măsuri vor intra 
în vigoare începând cu 4 iulie, 
a anunțat Ministerul de Interne 
al Poloniei într-un comunicat 
publicat pe site-ul său.

Restabilirea controalelor la 
frontiere, dispozitiv prevăzut 
de Spațiul Schengen, va viza 
frontierele Poloniei cu Germa-
nia, Republica Cehă, Slovacia 
și Lituania, precum și porturile 

maritime și aeroporturile inter-
naționale. Această măsură va 
fi ridicată abia după ZMT, în 
2 august.

Regimul de mic trafic fronta-
lier cu enclava rusă Kaliningrad, 
introdus în 2012, permite unui 
milion de locuitori ai acestei 
enclave și locuitorilor din 

nord-estul Poloniei să treacă 
frontiera fără viză.

Suspendarea acestui regim 
va afecta viața acestor oameni, 
care efectuează în mod regulat 
drumuri dus-întors, mai ales 
cetățenii ruși, care vin în masă 
să se aprovizioneze în Polo-
nia, unde prețurile la produsele 

alimentare și la alte bunuri de 
consum sunt mai mici decât 
cele din Rusia.

Serviciile de securitate ale 
Poloniei sunt plasate în stare de 
alertă maximă cu ocazia sum-
mitului NATO și a ZMT. Se 
așteaptă ca circa un milion de 
tineri din întreaga lume să vină 
aici pentru a se întâlni cu Papa 
Francisc, mai spune sursa citată.

În cadrul summitului NATO, 
Varșovia va primi peste 50 de 
delegații naționale conduse 
de șefi de stat și de guverne, 
printre care și președintele 
american Barack Obama. La 
summit urmează să fie aprobată 
întărirea militară fără prece-
dent a NATO în estul Europei, 
începută după conflictul din 
Ucraina.

Ministrul francez al apărării: Cooperarea militară 
franco-britanică nu este amenințată de Brexit

Guvernul ceh respinge apelul președintelui Zeman 
privind un referendum pe tema apartenenței la UE

Premierul de la Kiev, Vladimir Groysman, a declarat că este 
convins că Ucraina va adera la Uniunea Europeană în decurs 
de zece ani, adăugând că ţara sa continuă să creadă în pro-
iectul european, în pofida deciziei Marii Britanii de a părăsi 
Blocului comunitar, informează Mediafax.

Groysman a declarat că acordul de asociere cu UE a fost 
un factor cheie în demararea reformelor la Kiev, adăugând că 
Ucraina trebuie să se alinieze la standardele UE într-o serie de 
chestiuni, cum ar fi corupţia.

Pe de altă parte, oficialii UE s-au arătat nemulţumiţi de rit-
mul lent al reformelor, cât și de situaţia politică volatilă de la 
Kiev, mai spune sursa citată.

Oficialul ucrainian a mai spus că regretă rezultatul referen-
dumului din Marea Britanie, adăugând că „respectă dreptul 
suveran al unui stat de a lua o astfel de decizie”.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a expri-
mat nemulţumire, că există numeroase voci care solicită 
reforme însă fără a face propuneri concrete după ieșirea Marii 
Britanii din UE, subliniind că deja sunt aplicate modificări, dar 
că aspectele pozitive nu se vor schimba, informează Mediafax.

„Trebuie să explicăm agenda reformistă care este deja în 
curs”, a declarat Juncker în cursul unei conferinţe de presă 
organizate în Slovacia, care a preluat recent Președinţia semes-
trială a Consiliului UE.

„Combatem birocraţia. Modernizăm economia europeană–
uniunea digitală, uniunea energetică, continuarea integrării în 
domeniul pieţei interne, uniunea pieţelor de capital, uniunea 
bancară”, a adăugat Juncker.

„Toată lumea spune «Vrem mai multe reforme». Nimeni 
nu spune de ce fel de reforme avem nevoie în plus faţă de 
cele care sunt în curs, inclusiv măsurile aplicate în domeniul 
dimensiunii sociale a pieţei comunitare”, a subliniat președin-
tele Comisiei Europene.

„Nu spun că nu trebuie să se schimbe nimic. Dar lucrurile 
care merg în direcţii bune nu se vor schimba”, a insistat Junc-
ker, conform sursei citate.

După decizia cetăţenilor britanici de ieșire din Uniunea 
Europeană, numeroase voci, inclusiv ale unor ţări central și 
est-europene, au cerut reforme în sistemul comunitar, fără 
însă a face propuneri concrete.

Ucraina va adera la Uniunea 
Europeană în zece ani

Toată lumea vrea reformarea 
UE, fără propuneri concrete

Foto: powerpolitics.ro

Foto: adevarulfinanciar.ro

Foto: dailyhellas.com

Summit NATO: Polonia în alertă maximă își 
restabilește controalele la frontierele sale
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Oso pardo–14.000 ejemplares en la Comunidad 
Europea. En Rumania, 6.000 ejemplares

ESPAÑOL

La policía rumana incautó 
2,5 toneladas de cocaína

La policía rumana incautó 2,5 toneladas de cocaína proce-
dentes de Colombia en una operación en la que detuvo a 
cinco personas, mientras que el supuesto líder de la banda 
fue arrestado en España, según informó el pasado viernes la 
Brigada contra el crimen organizado de Rumania, informó la 
agencia EFE.

“El valor estimado de mercado de los 2,5 toneladas de 
cocaína, que tenía una pureza del 90 por ciento, ronda los 625 
millones de euros”, señaló en un comunicado esa fuente. La 
droga estaba escondida en contenedores de un buque comer-
cial en el puerto de Constanza, en el Mar Negro, cubierta de 
plástico y otras sustancias con el fin de evitar su detección 
e iba a ser transportada en camiones con matrícula holan-
desa hacia Europa occidental, añade la nota, según hotnews.
ro. La policía detuvo a cuatro lituanos y un colombiano en la 
operación.

Paralelamente, el sospechoso Mimoun Kaabouni, conocido 
como “Rocky”, fue arrestado hoy por las autoridades españolas 
mientras intentaba marcharse desde el aeropuerto de Málaga, 
a petición de las autoridades rumanas, precisa el comunicado.

La operación contó con la colaboración del Departamento 
para el Control de Drogas (DEA) estadounidense y la Guardia 
Civil española, señaló.

Octava edición del Día E con 
actividades para todos los públi-
cos en 22 centros de 17 países. 
El Instituto Cervantes celebró 
el sábado, 2 de julio, por octavo 
año consecutivo, el Día E o 
Día del Español, una jornada 
cultural y lúdica en torno a la 
lengua que comparten más de 
500 millones de hablantes. Un 
total de 22 centros del Instituto 
Cervantes situados en 17 paí-
ses, entre ellos, Brasil, China, 
Japón, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Marruecos, Francia, 
Italia, Hungría o Israel, organi-
zaron múltiples actividades para 
todas las edades. El español es 

la segunda lengua del mundo 
en número de hablantes nativos 
(472 millones de personas) tras 
el chino mandarín, y alcanza 
los 567 millones si añadimos 
los hablantes que lo cono-
cen (competencia limitada) 
y los estudiantes (21 millo-
nes). Además, el español es 
el segundo idioma de comu-
nicación internacional tras el 
inglés; ocupa el segundo puesto 
en Facebook y Twitter —las dos 
principales redes sociales del 
mundo—, y es el tercer idioma 
más usado en Internet. Estos 
son algunos de los datos que 
ofrece el informe El español: 

una lengua viva (2016), que un 
año más ha elaborado el Insti-
tuto Cervantes con ocasión del 
Día del Español. Celebraron 
el Día E los centros del Insti-
tuto Cervantes en Beirut, Belo 
Horizonte, Bremen, Bruselas, 
Bucarest, Budapest, Burdeos, 
Chicago, Cracovia, Mánches-
ter, Marrakech, Milán, Moscú, 
Nápoles, Pekín, Río de Janeiro, 
Roma, São Paulo, Seúl, Tel Aviv, 
Tokio y Varsovia. Para feste-
jar la fuerza del idioma de 
Cervantes, se ha organizado 

—como se viene haciendo desde 
2009— una jornada de puer-
tas abiertas con actividades 

pensadas para toda la fami-
lia, según se relata en la página 
web del Instituto Cervantes. Los 
niños y los jóvenes fueron los 
grandes protagonistas del día: 
cuentacuentos, talleres creati-
vos, concursos de canciones y 
de dibujo, juegos en familia o 
lecturas animadas, manualida-
des, juegos en torno al español 

—como “Tu palabra favorita”— 
y otras muchas actividades de 
animación infantil. Además, 
se ofrecieron proyecciones, 
conciertos, representaciones 
teatrales, visitas a las bibliote-
cas, talleres de cómic, sorteos, 
talleres de baile (tango, sevi-
llanas), degustación de paellas, 
mercadillo de libros o expo-
siciones, en un día lleno de 
actividades pensadas para 
todas las edades.

Foto: transilvanianews.com

RomâniaSpaniaacum înmărcile de calitate din

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

El oso pardo se encuentra en 
Europa, Norteamérica y Asia, 
pero en los últimos siglos ha 
desaparecido de la mayoría de 
las regiones. Hoy en día, hay 
unos 14.000 ejemplares en la 
Comunidad Europea.

En Rumania hay unos 6.000 
ejemplares de oso pardo, que 
representan el 40% del total 
europeo. Esto es posible debido 
al relieve de nuestro país, más 
de un tercio de Rumanía está 
cubierto por montañas, explica 
la página web viajarporruma-
nia.es.

Si os gustan las montañas, 
dar un paseo y disfrutar de 
los maravillosos paisajes es 
posible, aunque no muy habi-
tual, encontrarse con un oso. 
En Rumanía, el oso pardo 
es el Ursus arctos arctos. En 
Rumanía la gama predominante 
del oso va del marrón al marrón 
oscuro. Los cachorros tienen 
un collar blanco que desapa-
rece después del primer año 
de vida.

La reserva de osos Zăr-
nești es única en el país y en 
Europa del Este. El espacio está 

preparado para que los osos 
tengan parte de un entorno 
lo más cercano posible a su 
hábitat natural. Los animales 
tienen cuevas para hibernar y 

“piscinas”.
El lugar donde se les coloca 

la comida varía, así que el ani-
mal tiene que hacer el esfuerzo 
de buscarla. Actualmente, los 
osos que viven en la reserva 
tienen a su disposición vastas 
zonas para pasear.

Los osos pueden ser adop-
tados por los amantes de los 
animales en todo el país y en 

el extranjero, con cualquier 
suma de dinero, que se uti-
lizará por los directivos de la 
reserva natural para alimentar a 
los animales y a proporcionarles 
comida y las mejores condici-
ones de vida. Podéis adoptar 
un oso, por un período de un 
año. La adopción del mismo 
supone cubrir los gastos de la 
cuida de un oso durante un 
tiempo de al menos un año, 
enviando una suma mensual, 
que cubrirá la totalidad o parte 
de sus gastos mensuales, según 
la fuente arriba mencionada.

El Instituto Cervantes celebró el 
Día del Español en todo el mundo
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El verano arranca con buenas 
noticias para el mercado labo-
ral: baja el paro y aumentan 
las cotizaciones a la seguri-
dad. En concreto, el número 
de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públi-
cos de empleo (antiguo Inem) 
bajó hasta 3.767.054 personas, 
su menor nivel desde septi-
embre de 2009, después de 

experimentar un descenso de 
124.349 desempleados respecto 
al mes anterior (-3,2%), su 
segundo mayor recorte en 
un mes de junio dentro de 
la serie histórica, informó el 
periódico ABC.es.

Por su parte, la Seguridad 
Social ganó en junio una media 
de 98.432 afiliados (+0,5%) 
respecto al mes anterior, lo que 

situó el número de ocupados 
en 17.760.271 cotizantes, su 
mayor nivel desde julio de 2010.

La estival siempre es una 
buena temporada para el mer-
cado de trabajo. De hecho, 
desde el inicio de la serie his-
tórica, el paro ha descendido 
en este mes en 20 ocasiones y 
sólo ha subido en una, en junio 
de 2008, cuando aumentó en 

36.849 personas. Incluso con 
esto, el arranque veraniego de 
este año ha sido especialmente 
bueno. El paro se redujo en 
todos los sectores, menos en 
la agricultura, donde aumentó 
en 410 personas (+0,2%). La 
mayor bajada la registraron los 
servicios, donde el desempleo 
se redujo en 84.760 personas 
(-3,3%). Le siguieron la con-
strucción, con 14.545 parados 
menos (-3,5%); la industria, 
con 13.614 desempleados 
menos (-3,7%), y el colectivo 
sin empleo anterior, con 11.840 
parados menos (-3,4%).

El paro descendió en todas 
las comunidades autónomas, 
especialmente en Cataluña 
(-20.145 desempleados), 
Andalucía (-19.251) y Galicia 
(-13.144). Y se registraron 
1.920.340 contratos, cifra 
récord en toda la serie his-
tórica y un 11,3% superior a 
la del mismo mes de 2015. De 
esta cantidad, 148.395 contra-
tos, el equivalente al 7,7% del 
total, fueron de carácter inde-
finido, casi un 17% más que en 
junio del año pasado, según la 
fuente citada.

El paro baja a su menor nivel en siete años 
tras caer en 124.349 personas en junio

ESPAÑOL

Castillo Jidvei, símbolo 
inconfundible de 
los vinos nobles

En la localidad de Cetatea de Baltă, distrito de Alba, en 
Rumanía, se encuentra el Castillo Bethlen Haller que data del 
siglo XVI y que ha sido reconvertido como centro para promo-
ver la zona vitícola de la región. El objetivo es promover los 
vinos de la zona, además de mostrar su potencial turístico. A lo 
largo de su vida, el castillo ha pasado por diferentes vicisitudes, 
siendo objeto de donación, herencia, prenda como resultado 
de juego de cartas, o nacionalizado durante el período comu-
nista. Desde hace veinte años, pertenece a la Compañía Jidvei 
la cual, ha invertido una gran suma de dinero en su rehabili-
tación, explica la página web viajarporrumania.es.

Foto: vinuripovestite.ro

N U N Ţ I ,  B O T E Z U R I  S A U  A L T E  E V E N I M E N T E

Oferim o gamă 
largă de servicii:

• Meniuri de la 35€

• Cu un minim de 100 de 
comensali facem cadou fântâna de 

ciocolată cu brochete de fructe

• Centru fl oral natural 
pentru masa mirilor

• Bar liber la vin alb, vin roșu 
și bere în toate meniurile

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

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

Hotel Restaurant Asador Siglo XXl

Foto: abc.es
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Campionul mondial absolut AIBA Pro Boxing la categoria 
supergrea (+91 kg), Mihai Nistor, a declarat că își propune să 
câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, 
precizând că va profita la maximum de șansa pe care o are, 
informează AGERPRES.

„Nu e ușor să stau acum între legendele boxului românesc. 
Mă simt onorat și bucuros în același timp. La cât de mult m-am 
antrenat sper să fac o figură frumoasă la Olimpiadă și, de ce 
nu, să câștig aurul. Să avem din nou un campion olimpic după 
60 de ani. Este șansa mea și voi profita din plin de ea”, a spus 
pugilistul.

În vârstă de 25 de ani, Mihai Nistor este singurul boxer 
român calificat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. El a 
participat la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 90 
de ani de la înființarea Federației Române de Box, mai spune 
sursa citată.

Arbitrul român Ovidiu Hațegan 
a arbitrat doar două meciuri 
la Campionatul European din 
Franța, însă centralul din Arad 
nu este nemulțumit că s-a întors 
acasă după faza grupelor și con-
sideră o recunoaștere a muncii 
sale delegarea pentru Jocurile 
Olimpice de la Rio, care vor 
avea loc în această vară, infor-
mează Mediafax.

Arbitrul român Ovidiu 
Hațegan a părăsit Campiona-
tul European din Franța după 
faza grupelor. Centralul din 
Arad a fost pe lista celor șase 
arbitri care nu vor mai oficia la 
centru partide la EURO 2016 
în fazele eliminatorii. Scoțianul 
William Collum, rusul Ser-
ghei Karasev (centralul de la 
România–Elveția), norvegianul 

Svein Oddvar Moen, france-
zul Clement Turpin și cehul 
Pavel Kralovec (centralul de 
la România–Albania) sunt cei-
lalți cinci arbitri care nu vor 
mai fi delegați la această edi-
ție a turneului final.

„Nu putem să ne rezumăm 
doar la cele două meciuri. Evi-
dent, mi-aș fi dorit să stăm mai 
mult, dar asta a fost decizia 
UEFA și trebuie să o respec-
tăm. Dar suntem extrem de 
bucuroși că am avut șansa să 
participăm la acest eveniment 
fantastic. Mă bucur că am plecat 
cu fruntea sus de acolo, mesajul 
a fost unul pozitiv din partea 
UEFA, am înțeles motivele pen-
tru care am fost trimis acasă. 
După cum ați văzut, au rămas 
cei cu foarte mare experiență, 

dar mesajul a fost unul pozitiv. 
Evident că, fiind la început de 
drum, au ținut cont de vârsta 
noastră și de lipsa meciurilor 
importante la nivel european. 
Am câștigat extrem de multă 
experiență în această scurtă 
perioadă, am avut șansa să 
învăț mai multe decât în ultimii 
doi ani de arbitraj”, a declarat 

Ovidiu Hațegan. Ovidiu Hațe-
gan a arbitrat două partide din 
faza grupelor: confruntarea 
dintre Polonia și Irlanda de 
Nord și meciul dintre Irlanda și 
Italia. De asemenea, centralul 
arădean a fost delegat pentru 
a oficia partide și la Jocurile 
Olimpice de la Rio, care se vor 
desfășura în august, mai spune 
sursa citată.

„Problema cea mai mare o 
să fie fusul orar, dar am avut 
o experiență asemănătoare 
în Noua Zeelandă, o să avem 
timp să ne acomodăm. E un 
lucru fantastic să mă aflu între 
cei 5 arbitri care au fost aleși 
din Europa, e o recunoaștere 
a muncii noastre de către cei 
de la FIFA”, a mai spus Ovi-
diu Hațegan.

CSM București, deținătoarea 
Ligii Campionilor europeni la 
handbal feminin, a fost repar-
tizată într-o grupă infernală la 
ediția 2016-2017 a celei mai 
importante competiții inter-
cluburi, alături de Győri Audi 
ETO KC, FC Midtjylland și Ros-
tov pe Don, potrivit tragerii 
la sorți efectuate la Glostrup 
(Danemarca), informează 
AGERPRES.

Echipa maghiară Győri Audi 
ETO KC este finalista ediției tre-
cute a competiției, fiind învinsă 
de CSM cu 29-26, după arun-
cările de departajare. CSMB a 
învins formația rusă Rostov în 
sferturi, cu 26-25 și cu 29-28. 
Danezele de la FC Midtjylland 

au fost adversarele campioanei 
României în grupa principală, 
în care CSM a câștigat ambele 
partide, 24-22 și 28-23. Pri-
mul tur al grupelor va avea 

loc în perioada 14-16 octom-
brie. Primele trei clasate din 
fiecare grupă se vor califica în 
grupele principale ale compe-
tiției, mai spune sursa citată.

Componența grupelor:

Grupa A: Budućnost Podgo-
rica (Muntenegru), Thüringer 
HC (Germania), Metz Hand-
ball (Franța), câștigătoarea 
grupei 1 preliminare;

Grupa B: Vardar Skopje 
(Macedonia), Astrahanocika 
Astrahan (Rusia), FTC-Rail 
Cargo Hungaria (Ungaria), câș-
tigătoarea grupei 2 preliminare;

Grupa C: Győri Audi ETO 
KC (Ungaria), CSM București, 
FC Midtjylland (Danemarca), 
Rostov pe Don (Rusia);

Grupa D: Larvik (Norvegia), 
Team Esbjerg (Danemarca), IK 
Sävehof (Suedia), câștigătoa-
rea grupei 3 preliminare.

SPORT

Comunitatea practicanților de 
arte marțiale mixte (MMA) a 
primit primul răspuns oficial 
favorabil din partea Ministe-
rului Tineretului și Sportului, 
după aproape trei ani de la 
depunerea cererii de recu-
noaștere a practicării ramurii 
de sport MMA, informează 
AGERPRES.

„Comisia a propus recunoaș-
terea oficială a ramurii de sport 
MMA — Arte Marțiale Mixte și 
a înaintat spre aprobare con-
ducerii ministerului raportul 
final nr. 2547/18.05.2016”, se 

arată în adresa MTS, venită 
ca răspuns pentru solicitanții 
cererii de recunoaștere a MMA.

„În conformitate cu dis-
pozițiile art. 27 alin. (5) din 
HG nr. 884/2001 și cele ale 
Ordinului nr. 812/18.11.2014, 
raportul favorabil al Comisiei 
este automat urmat de Ordin 
ministerial care recunoaște 
ramura de sport, neexistând 
posibilitatea ignorării sau a 
modificării caracterului favo-
rabil al raportului Comisiei”, 
mai precizează comunicatul, 
mai spune sursa citată.

„Având în vedere că avem un 
răspuns oficial, speram ca zilele 
acestea MTS să emită ordinul 
de recunoaștere, așa cum pre-
vede legea. Sperăm ca MTS să 
conștientizeze și să evite even-
tualele neplăceri create de lipsa 

de reacție și de atitudinea abu-
zivă față de demersul nostru, 
care aduc grave prejudicii de 
ordin financiar, moral și de ima-
gine”, a afirmat George Stanciu, 
președintele CS Agon și iniți-
atorul cererii de recunoaștere 
a MMA ca ramură sportivă.

Comisia de recunoaștere pe 
ramuri de sport numită prin 
ordin al Ministrului Tineretului 
și Sportului nu răspunsese în 
termen legal solicitării, cerând 
clarificări suplimentare, dar 
în cele din urmă răspunsul a 
fost favorabil.

Poliţia din Brazilia a deschis o investigaţie împotriva fede-
raţiilor sportive locale pentru deturnare de fonduri alocate 
Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, informează Mediafax.

Poliţia suspectează faptul că federaţiile din Brazilia au 
deturnat fonduri destinate cumpărării de echipamente spor-
tive și îmbunătăţirii zonelor de antrenament înaintea Jocurilor 
Olimpice. Autorităţile vor să stabilească dacă fostul ministru al 
sportului Ricardo Leyser știa de această metodă frauduloasă.

Guvernul brazilian și-a asumat să investească aproximativ 
277 de milioane de euro începând din 2013, pentru a îmbună-
tăţi șansele la medalii ale sportivilor locali. Brazilienii au cucerit 
17 medalii la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

Investigaţia poliţiei este cel mai recent semn negativ pen-
tru prima ediţie a Jocurilor Olimpice care se va desfășura în 
America de Sud. Recesiunea din Brazilia, cea mai gravă din 
1930, are ca efecte creșterea infracţionalităţii și tensionarea 
finanţelor publice, precum și la greve anunţate ale poliţiștilor, 
mai spune sursa citată.

Jocurile Olimpice de vară de la Rio 2016 (5-21 august) ar fi 
trebuit să expună ascensiunea Braziliei ca putere mondială, 
dar va veni în schimb pe un fundal de recesiune, tulburări poli-
tice și îngrijorare cu privire la un focar al virusului Zika.

Raport favorabil din partea MTS pentru 
recunoașterea oficială a ramurii de sport MMA

Ovidiu Haţegan: E un lucru fantastic să mă aflu 
între cei 5 arbitri din Europa pentru JO de la Rio

HANDBAL FEMININ

Foto: ziuanews.ro

Foto: ghidsportiv.ro

Foto: kdmagazine.com

Foto: stiintamunicipal.ro

Foto: worldzine.fr

Mihai Nistor își propune 
medalia de aur la JO 2016

Deturnare de fonduri 
alocate Jocurilor Olimpice

Grupă infernală pentru CSM București
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MUNCĂ

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.

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).

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.

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.

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

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

0040754803893 – Ion.

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

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

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.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

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

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

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

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

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 

la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

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

DIVERSE

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

Vând microfon profesional de studio „Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 

funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642002521.

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

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

Închiriez cameră spațioasă în Orcasitas (Madrid) 
pentru o persoană. Suntem o singură familie 
în casă, iar căldura este inclusă în preț. Zonă în 
apropierea mijloacelor de transport, autobuz și 
tren. Preţ 250€. Tel: 617963326 – Paula.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

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

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

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


