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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți
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Ambasada României 
în Regatul Spaniei 
reamintește că până la 
14 septembrie a.c., orele 
24:00 (ora locală a Spaniei), 
cetăţenii români care 
și-au stabilit domiciliul 
sau reședinţa în Spania 
pot transmite solicitările 
de înscriere în Registrul 
Electoral ambasadei sau 
celui mai apropiat oficiu 
consular. ESPAÑOL 17

14 septembrie 2016–Ultima zi de 
înscriere a cetăţenilor români din 
străinătate în Registrul Electoral
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Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni

InvestRomania 
lanzó “la Guía para el 
Inversor Extranjero en 
Rumania”, en inglés
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Cea de-a șasea ediţie a Balkanik 
Festival–o platformă unde 
muzica de tradiţie orală din 
Europa de Est se întâlnește pe 
aceeași scenă cu artiști din Siria, 
Turcia, Italia, Egipt și Rajas-
than–își va deschide porţile 
vineri, începând cu ora 14,00, 
ora României la Grădina Ura-
nus din București, informează 
AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al 
organizatorilor, festivalul pro-
pune, între 9 și 11 septembrie, 
pe lângă concertele zilnice, la 
Grădina Uranus, evenimente 
alternative, spectacole, acro-
baţii, concerte cu fanfare, 
expoziţii de fotografie, demon-
straţii de meșteșuguri uitate, 
un târg cu 37 de artizani locali 
și multe altele. Joi, la Manasia 
Hub (str. Stelea Spătarul nr. 13), 
va avea loc o seară de proiecţii 
de filme tematice și expoziţia 

permanentă de pictură semnată 
de Cătălina Coșoiu, deschisă 
până pe 11 septembrie.

Sâmbătă, de la 16,00 la 
18,00, va avea loc un recital 
care va naște o colaborare ine-
dită între Fanfara Shukar din 
Zece Prăjini și Fanfara Extrate-
restră, iar duminică, de la 17,30, 
Actores Alidos — Galanias 

(Italia) prezintă un reperto-
riu de cântece pentru femei, 
bazat pe tradiţia sardiniană, 
refăcute într-o cheie polifonică 
și inovativă de către Valeria 
Pilia, lidera cvartetului.

În cele trei zile de festival, vor 
putea fi văzute două expoziţii 
permanente de fotografie docu-
mentară și o expoziţie de colaje 

— „Ultima Transhumanţă”, o 
selecţie de fotografii din cadrul 
proiectului etnografic și soci-
ologic despre dispariţia unui 
stil de viaţă milenar al cioba-
nilor din Europa, realizat de 
Dragoș Lumpan, și „București 
Demolat” de Cristian Boncio-
cat. De asemenea, Creionetica 
aduce expoziţia „B Cause”, un 

colaj de cauze globale inspirat 
de concepte precum justiţia 
socială, drepturile omului, pro-
tecţia mediului, libertatea presei 
și egalitatea de șanse.

Tot în Grădina Uranus, în 
fiecare zi, începând cu ora 14,00, 
se deschide târgul meșteșugă-
resc, completat de demonstraţii 
de meșteșuguri și meserii uitate. 
Nu vor lipsi produsele tradiţi-
onale de ceramică, împletituri 
din papură și demonstraţii ofe-
rite de argintari și căldărari, 
mai spune sursa citată.

Un proiect finanţat de 
ARCUB prin Programul cul-
tural București Orașul invizibil, 
Balkanik Festival este orga-
nizat de Asociaţia Culturală 
Metropolis, cu sprijinul Pri-
măriei Sectorului 5, ARCUB, 
Administraţiei Fondului Cultu-
ral Naţional, Istituto Italiano 
di Cultura Romania.

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

Concerte, evenimente alternative, spectacole și 
expoziții, la cea de-a șasea ediție a Balkanik Festival

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

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

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

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

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

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

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

Vă așteptăm cu drag!

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

Ambasada României în Regatul 
Spaniei reamintește că până la 
14 septembrie a.c., orele 24:00 
(ora locală a Spaniei), cetăţe-
nii români care și-au stabilit 
domiciliul sau reședinţa în 
Spania pot transmite solici-
tările de înscriere în Registrul 
Electoral ambasadei sau celui 
mai apropiat oficiu consular al 
României din Spania pentru a 
putea vota prin corespondenţă 
sau pentru a solicita deschi-
derea unei secţii de votare în 
localitatea de reședinţă sau în 
apropierea acesteia.

Guvernul a adus comple-
tări legislaţiei electorale astfel 
încât să faciliteze exercitarea 
dreptului de a alege pentru 
cetăţenii români cu domici-
liul sau reședinţa în străinătate. 

De asemenea, urmare a con-
sultării cu partidele politice, 
Executivul a stabilit, prin 
Hotărâre, ca alegerile parla-
mentare pentru Senat și Camera 
Deputaţilor să se desfășoare 
duminică, 11 decembrie 2016, 
urmând ca actul normativ să 
intre în vigoare la data de 12 
septembrie 2016.

Printr-o Ordonanţă de 
Urgenţă, Executivul a completat 
prevederile Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaţilor și Legea 
nr. 288/2015 privind votul 
prin corespondenţă, măsurile 
adoptate îndreptând obstaco-
lele tehnice în calea exercitării 
dreptului la vot, fără a schimba 
filozofia și principiile de bază 
ale legislaţiei electorale.

Prin noile reglementări se 
aduc modificări, în principal, 
în două direcţii. Conform sur-
sei citate, una are în vedere 
completarea listei secţiilor de 
votare din afara graniţelor, la 
propunerea justificată a Minis-
terului Afacerilor Externe și cu 
aprobarea Autorităţii Electorale 
Permanente. Astfel, pe lângă 
secţiile de votare deschise pe 
lângă misiunile diplomatice, 
și celelalte reprezentanţe ale 
statului în străinătate – ofi-
cii consulare, secţii consulare, 
dacă acestea funcţionează în 
locaţii diferite și institute cul-
turale–cu acordul autorităţilor 
din ţara respectivă, pot fi des-
chise secţii de votare și în alte 
localităţi decât cele în care își 
au sediul misiunile diplomatice 

sau oficiile consulare. La sta-
bilirea listei acestor secţii de 
votare, se vor avea în vedere 
localităţile unde au mai fost 
organizate alegeri, date statis-
tice ale prezenţei la vot de la 
procesele electorale anterioare 
și ale dinamicii prezenţei cetăţe-
nilor cu domiciliul sau reședinţa 
în străinătate, precum și impli-
caţiile administrative-bugetare 
aferente organizării acestora. 
Prevederile legale în vigoare 
conţin garanţii acoperitoare 
pentru evitarea posibilită-
ţii votului dublu datorită 
sistemului de verificare elec-
tronică automată a identităţii 
alegătorului.

De asemenea, se introduce 
posibilitatea cetăţenilor români 
cu drept de vot să își exercite 
dreptul electoral pe liste supli-
mentare, inclusiv la secţiile care 
se vor crea, potrivit legii, pe 
baza solicitării a cel puţin 100 
de români aflaţi în străinătate, 
într-o anumită regiune sau loca-
litate, precum și în secţiile de 
votare constituite în alte loca-
lităţi decât cele în care își au 
sediul misiunile diplomatice 
sau oficiile consulare.

O altă completare a legisla-
ţiei vizează metoda de înscriere 
în Registrul Electoral. Astfel, 
cetăţenii cu drept de vot din 
străinătate se vor putea înscrie 
în Registrul electoral trimiţând 
cererea și documentele care 
atestă domiciliul sau reședinţa în 
afara graniţelor, și prin interme-
diul poștei electronice, conform 
unui comunicat de presă.

14 septembrie 2016–Ultima zi de înscriere a cetăţenilor 
români din străinătate în Registrul Electoral

Foto: rfi.ro
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?

Care sunt cele 5 cauze ale 
sindromului de gură uscată?

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

Senzaţia de gură uscată, însoțită de crăparea buzelor și de 
uscăciunea gâtului, creează un disconfort mare celor afectaţi. 
Aceste neplăceri pot semnala o nevoie de hidratare a corpului, 
dar și posibile afecțiuni, informează Click. Acest simptom, care 
apare când cantitatea de salivă nu este suficientă, poate avea 
mai multe cauze.

1. Unele medicamente. De vină pot fi unele medica-
mente folosite pentru tratarea mai multor afecţiuni. Printre 
pastilele care pot duce la uscăciunea gurii se numără unele 
antihistaminice, analgezice, diuretice, antihipertensive și 
antidepresivele.

2. Anumite boli. Afecţiunile glandelor salivare, diabe-
tul, limfomul Hodgkin, boala Parkinson, HIV/SIDA, sindromul 
Sjogren, pot avea drept simptom și senzaţia de gură uscată. 
Diagnosticul este pus în urma unui consult de specialitate. Şi 
medicamentele utilizate în tratamentul anticancer pot avea 
efect senzaţia de gură uscată.

3. Menopauza. Schimbările hormonale care au loc în 
corpul femeilor aflate la menopauză au impact și asupra glan-
delor salivare. De aceea poate să apară și sindromul de gură 
uscată. Şi îmbătrânirea poate să fie de vină, căci, pe măsură ce 
îmbătrânim, glandele salivare au și ele de suferit.

4. Fumatul. Fumătorii sunt mai predispuși la apariţia sin-
dromului de gură uscată, arată statisticile. Astfel, renunţarea 
la acest viciu te va scăpa de problemă. Fumatul este asociat cu 
un grad ridicat de risc și pentru alte afecţiuni, precum cancerul 
pulmonar și afecţiunile inimii.

5. Deshidratarea. Deshidratarea, în special pe peri-
oada verii, se numără, de asemenea, printre factorii care duc la 
apariţia sindromului de gură uscată. De aceea, este indicat ca o 
persoană să nu aștepte niciodată să i se facă sete ca să bea apă. 
Deshidratarea poate să aibă consecinţe grave asupra organismu-
lui, ducând până la apariţia stării de leșin, mai spune sursa citată.

Durerea intensă în partea 
dreaptă, sub coaste, poate 
fi un simptom care arată că 
ai probleme cu bila, numită 
popular și fiere. Există și alte 
simptome pe care e bine să 
nu le neglijezi. Vezica biliară, 
numită și colecist, este un organ 
în formă de pară, legat de ficat, 
care colectează secreţia hepa-
tică (bilă), și, în procesul de 
digestie, o eliberează la nive-
lul intestinului subţire. Ajunge 
să provoace neplăceri atunci 
când este suprasolicitată sau 
când întâmpină dificultăţi de 
eliminare a bilei în timpul pro-
cesului de digestie, cum ar fi 
depunerile sau pietrele pe 
traseul de evacuare a secre-
ţiei biliare, informează Click.

Durerea în partea dreaptă
În cazul în care, se formează cal-
culi sau pietre la nivelul vezicii 
biliare, mai mici sau de dimen-
siuni mai mari, primul semn 
este durerea ascuţită resimţită 
în partea dreaptă a abdome-
nului și în umărul drept. Poate 
să dureze un sfert de oră sau 
mai multe ore în șir. Dure-
rea îngreunează respiraţia 

și perturbă somnul. Aceasta 
este cauzată de blocajul de pe 
traseul canalului prin care se 
varsă bila. Poate persista de-a 
lungul mai multor ore după 
masă, apar și alte simptome 
precum febra, greaţa, vărsă-
turile. Unele persoane care au 
calculi biliari e posibil să nu 
aibă niciun simptom care să-i 
alarmeze, caz în care nu nece-
sită intervenţie chirurgicală.

Crampele discontinue
Dacă ai bila leneșă, e posibil 
să te confrunţi cu crampe și o 
durere puţin pronunţată, în par-
tea dreaptă, sub coastă, ambele 
asociate cu greaţă uneori. Ele 
apar la puţin timp după o masă 
copioasă. Contracţiile repetate 
și dureroase ale vezicii biliare 
se răresc dacă stai întins pe 
dreapta. Dacă te confrunţi cu 
așa ceva, suferinţa ta are un 
nume: dischinezie biliară. Ce 
se petrece de fapt? Bila, secre-
ţia pe care vezica biliară o varsă 
în intestinul subţire în procesul 
de digestie, stagnează la nivelul 
vezicii, iar aceasta se contractă 
în mod repetat, în încercarea 
de se elibera de conţinut.

Vărsăturile
Atunci când se formează o piatră 
de-a lungul tubului prin care 
bila trece din vezica biliară în 
intestinul subţire, se produce 
și o inflamaţie a zonei, ceea 
ce cauzează afecţiunea numită 
colecistită. Greaţa, vărsăturile, 
febra și durerea intensă sunt 
semnele care anunţă aceste dis-
funcţionalităţi. Aproximativ în 
20% din cazuri, vezica biliară 
inflamată este invadată de bac-
terii de la nivelul intestinului 
subţire, ajungându-se la apa-
riţia unei infecţii, mai spune 
sursa citată.

Febra
Observi că ţi-a crescut tempe-
ratura, ai pielea palidă, frisoane, 
ţi-ai pierdut pofta de mâncare? 
Sunt semne care pot să indice 
o infecţie la nivelul vezicii bili-
are ca urmare a formării unei 
pietre. Acestor simptome li se 
pot adăuga și altele, mai rare: 
urina de culoare închisă și sca-
unele deschide la culoare.

Cum să previi o 
criză biliară?

- Păstrează-ţi calmul! Criza 
poate să fie declanșată și pe 
sistem nervos.

- La primele simptome, adre-
sează-te unui medic și urmează 
o dietă ușoară cu brânză de 
vaci, pâine prăjită, cartofi copţi 
sau fierţi.

- Nu uita să bei mai multă 
apă când e caniculă sau după 
ce ai luat o cafea, un ceai verde 
sau negru, pentru că apa joacă 
un rol important în procesul 
de digestie, implicit în cel de 
secreţie a bilei.

- Practică gimnastică sau 
alt sport preferat de 3-4 ori 
pe săptămână, în reprize de 
minimum o jumătate de oră.

Care sunt simptomele care te avertizează 
că ai probleme cu fierea–„bila leneșă”?

Spitalul Universitar din Torrejón, centru din reţeaua publică de spi-
tale ale Direcţiei de Sănătate din Comunitatea Madrid, înregistrează 
Amprenta de Carbon, compensare și proiecte de absorbţie a dioxi-
dului de carbon (CO2) creată de Oficiul spaniol privind schimbările 
climatice din cadrul Ministerului Mediului. Acest registru, cu carac-
ter voluntar, s-a creat cu scopul de a promova calcularea și reducerea 
amprentei de carbon de către organizaţiile spaniole, precum și să 
promoveze proiecte care să îmbunătăţească capacitatea depozite-
lor de carbon ale Spaniei, care constituie, prin urmare, o măsură de 
combatere a schimbărilor climatice orizontale. Ministerul Agricul-
turii, Alimentaţiei și Mediului a atribuit amprenta cu domeniul de 
aplicare 1 + 2 și 3.

„Spitalul Universitar din Torrejón și-a luat un angajament faţă de 
pacienţi, faţă de familiile lor și faţă de mediul în care își desfășoară 
activitatea. Prin urmare, în acest angajament, este inclus, de aseme-
nea, mediul înconjurător și combaterea schimbărilor climatice. În 
acest sens, lucrăm zilnic pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră”, a spus Dr. Ignacio Martínez Jover, directorul general al Spi-
talului Universitar din Torrejón.

„Avem ceva timp de când lucrăm în acest domeniu și am măsurat 
gazele pe care le emitem, de unde se emit și modul în care le putem 
reduce”, a declarat Patricia Moreno, responsabil al Calităţii Centru-
lui, care a pus în valoare angajamentul Spitalului care tratează cu 
transparenţă această situaţie, astfel încât și celelalte spitale din Spa-
nia să înceapă să măsoare, să compare și să reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră.

Spitalul Universitar din Torrejón protejează mediul 
înconjurător prin reducerea emisiilor de CO2
Spitalul din Torrejón primește timbrul 
pentru înregistrarea amprentei de 
carbon, de compensare și proiecte de 
absorbţie a dioxidului de carbon.

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: adevarul.ro
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Ministrul delegat Maria 
Ligor a participat la o masă 
rotundă cu experţi români în 
domeniul migraţiei, discuţi-
ile axându-se pe identificarea 
oportunităţilor de colaborare 
pentru o mai bună fundamen-
tare a politicilor publice care 
îi vizează pe românii din dias-
pora, informează AGERPRES.

Dezbaterea a fost organizată 
cu prilejul conferinţei anuale a 
Asociaţiei Europene de Socio-
logie, desfășurată la București.

„În acord cu principiul con-
sultării extinse și respectând 
transparenţa decizională, 
Ministerul Afacerilor Externe, 
prin Departamentul Politici 
pentru Relaţia cu Românii de 
Pretutindeni, promovează un 
dialog deschis și consecvent 
cu principalii actori intere-
saţi de fenomenul mobilităţii 

capitalului uman, în vederea 
atragerii de expertiză și reco-
mandări pentru programe și 
proiecte destinate românilor de 
peste hotare”, se arată într-un 
comunicat.

Conform sursei citate, Maria 
Ligor a precizat că iniţiativele 
de conectare a specialiștilor 

din diaspora cu cei din ţară 
și cu instituţiile publice sunt 
esenţiale în procesul de recu-
perare a talentului și expertizei 
românești aflate în străinătate.

„Conturarea unei astfel de 
reţele profesionale în dome-
niul sociologiei migraţiei poate 
servi ca model și pentru alte 

domenii de activitate. Dorim 
ca prin iniţiative de acest tip 
să oferim posibilitatea reluării 
legăturilor cu ţara și a tran-
sferului de cunoștinţe care 
să contribuie la dezvoltarea 
sustenabilă a României”, a 
declarat ministrul delegat, 
citat în comunicat.

La întâlnirea facilitată de 
Universitatea București — 
Facultatea de Sociologie și 
Asistenţă Socială au participat 
24 de experţi români, profe-
sori și cercetători în domeniul 
sociologiei migraţiei de la prin-
cipalele universităţi din Europa 
și din România. Aceștia au dis-
cutat cu ministrul despre cele 
mai recente evoluţii din studiul 
migraţiei la nivel internaţio-
nal și despre modul în care 
ar putea contribui la dezvolta-
rea domeniului și în România.

Președintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat că-l va căuta 
pe Victor Ponta pentru a-l 
invita să se implice în cam-
pania electorală a partidului, 
inclusiv la redactarea progra-
mului de guvernare.

„Eu cred că această discu-
ţie trebuie să se încheie zilele 
următoare. Victor Ponta e 
unul dintre cei mai valoroși 
oameni pe care i-a avut PSD, 
un președinte de partid bun, 
un premier bun, printre cei 
mai buni premieri, că a făcut 

lucruri bune împreună cu 
noi, cu toată echipa. PSD are 

nevoie de Victor Ponta, Româ-
nia are nevoie de Victor Ponta”, 
a declarat Liviu Dragnea, con-
form Mediafax.

El a mai spus că-și dorește 
închiderea subiectului în sens 
pozitiv. „Vreau să închidem 
subiectul ăsta cât mai curând, 
în sens pozitiv. Nici el nu s-a 
certat cu mine, nici eu nu m-am 
certat cu el. El a vorbit mai mult 
la televizor despre asta, eu mai 
puţin. O să-l caut zilele urmă-
toare să ne vedem și sper să 
înceapă să muncească alături 

mine, de colegii noștri, să fina-
lizăm programul de guvernare 
și să mergem prin ţară să vor-
bim cu oamenii și să le spunem 
ce vom face pentru ei”, a adă-
ugat președintele PSD.

Deputatul PSD Victor Ponta 
a declarat, că este decizia lui 
Liviu Dragnea dacă va merge la 
PRU pentru a-l ajuta să intre în 
Parlament, afirmând că decât 
să ai un jucător pe care să-l ţii 
în tribună, mai bine îl transferi 
la altă echipă, mai spune sursa 
citată. „Prima opţiune rămâne 
PSD. Totdeauna, în orice situ-
aţie, la orice vârstă și în orice 
moment”, a mai spus Ponta, 
precizând că niciodată nu va 
face rău PSD.

Ministrul Maria Ligor, la o dezbatere cu 
experți români în domeniul migrației

Dragnea: „O să-l caut pe Ponta. 
PSD are nevoie de Ponta”

Foto: mae.ro

Foto: adevarulfinanciar.ro

Un număr de 129.226 femei și 13.764 bărbaţi 
au depus, după 1 iulie, dosare pentru acorda-
rea indemnizaţiei pentru creșterea și îngrijirea 
copilului, cuantumul mediu fiind de 1.404 
lei pe lună, dar există și vârfuri care ajung la 
echivalentul în lei a 35.000 euro, a anunţat 
Ministerul Muncii.

Astfel, de la 1 iulie, data la care Guvernul 
a implementat, la propunerea Parlamentului, 
actul normativ prin care a fost majorat la 85% 
cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creș-
terea copilului (ICC), la agenţia naţională și la 
agenţiile teritoriale de plăţi și inspecţie soci-
ală au fost depuse 142.990 dosare (129.226 
femei și 13.764 bărbaţi), informează Mediafax.

De la acea dată, limita minimă a indemniza-
ţiei în România este 1.063 lei, reprezentând 

85% din salariul minim brut pe ţară garantat 
în plată de 1.250 lei.

Impactul bugetar pentru plata drepturilor 
aferente lunii iulie a fost de 70 milioane lei, 
cu 20 milioane lei mai mult faţă de estima-
rea iniţială.

Potrivit informaţiilor primite de la Agenţia 
Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială, obţi-
nute în urma unui studiu realizat la solicitarea 
ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, cea mai 
mică valoare medie s-a înregistrat la Suceava, 
de 1.182 lei, iar cea mai mare în București, în 
sectorul 1, unde cuantumul a fost de 2.445 lei.

Același studiu a evidenţiat faptul că un pro-
cent de numai 0,17% din totalul celor 142.990 
beneficiari de ICC, adică 242 persoane, con-
sumă o treime din bugetul alocat, existând 

chiar cuantumuri care ajung la echivalentul 
în lei a 35.000 euro.

„În acest moment, după numai o lună de 
aplicare a măsurii adoptate în prima parte a 
anului de către Parlament, se înregistrează 

deja un dezechilibru în distribuirea echitabilă 
a resurselor bugetare alocate pentru plata ICC, 
iar această situaţie trebuie dezbătută public 
în următoarea perioadă”, consideră reprezen-
tanţii ministerului.

Topul indemnizaţiilor pentru creșterea și 
îngrijirea copilului este condus de un părinte 
din Sibiu, cu venituri lunare de 187.158 lei și 
o indemnizaţie de 159.084 lei, venit realizat 
ca membru asociat sau persoană autorizată să 
desfășoare o activitate independent.

Locul secund este ocupat de o mamă din 
București, cu venit de 110.786 lei și indemni-
zaţie de 94.168 lei, din același tip de activitate, 
iar pe trei este un părinte din Constanţa, cu 
venituri de 87.874 lei și indemnizaţie lunară 
de 74.693 lei, conform sursei citate.

Topul indemnizaţiilor pentru creșterea copilului. Cea 
mai bogată mămică ia 35.000 de euro pe lună de la stat

Foto: mamicileiubesc.ro

Primarii vor putea să-
și angajeze consilieri 
pentru diaspora

Se încearcă implicarea românilor din diaspora în procesul poli-
ticii de administraţie locală. Primarul Capitalei, primarii de 
sector, primarii orașelor și comunelor vor putea să-și angajeze 
un consilier personal pentru relaţia cu diaspora.

Acest lucru este prevăzut într-o propunere legislativă pri-
vind administraţia publică locală, semnată de 23 de deputaţi și 
senatori PNL și PSD. „Primarii comunelor pot angaja, în limita 
numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. 
Primarii orașelor, municipiilor, municipiilor reședinţă de judeţ, 
primarul Bucureștiului precum și primarii primăriilor de sec-
tor din București pot înfiinţa, în limita numărului maxim de 
posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct 
format din un consilier personal pentru relaţia cu diaspora, 
membru al cabinetului primarului”, prevede propunerea legis-
lativă, informează Mediafax.

Iniţiatorii spun că în acest fel se poate crea o „legătură 
extrem de strânsă între românii de pretutindeni și Româ-
nia, dar și o implicare directă și continuă în dezvoltarea ţării 
noastre”. Ei mai spun, în expunerea de motive, că unul din-
tre elementele cele mai importante care pot favoriza o astfel 
de legătură este implicare românilor din diaspora în dezbate-
rile politice interne, dar și în procesul politicii de administraţie 
locală. Iniţiativa a fost depusă în prima zi a sesiunii parla-
mentare de toamnă, pe 1 septembrie, și se află în consultare 
publică la Camera deputaţilor, primă cameră sesizată, mai 
spune sursa citată.

Foto: agrari.ro
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Kronoplast
Cubregota

7,95€

Pasta
de agarre

5,80€

Vat porcelánico
fl ex Propamsa

6,63€

Cemento gris 35kg 
Portland Valderrivas

2,64€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Pintura
Valentine V-30

14,99€

Conform informaţiilor prezentate pe site-ul 
Autorităţii Electorale Permanente, românii 
din străinătate află următoarele: „La alege-
rile parlamentare din acest an ai mai multe 
variante de vot: prin corespondenţă, la o secţie 
de votare din apropierea locuinţei sau la secţi-
ile de votare organizate pe lângă ambasadele, 
consulatele, oficiile consulare și institutele cul-
turale ale României în străinătate. Poţi vota 
prin corespondenţă dacă te înscrii în Registrul 
electoral cu această opţiune. Consultă „Ghi-
dul alegătorului român din străinătate” pentru 
procedura de înscriere în Registrul electoral, 
inclusiv cu opţiunea pentru votul prin cores-
pondenţă! Poţi solicita înfiinţarea unei secţii 
de votare în apropierea locuinţei. Consultă 
Registrul electoral pentru a afla la ce secţie 
de votare ai fost arondat!

Implică-te în alegerile parlamentare din 2016! 
Fii expert electoral sau operator de calculator 
în secţiile de votare! Consultă pliantele „Exper-
tul electoral” și „Operatorul de calculator în 
secţiile de votare” și află ce condiţii trebuie să 
îndeplinești pentru a ocupa aceste funcţii la 
alegerile pentru Senat și Camera Deputaţilor!”

Pentru votul prin corespondenţă descarcă 
Cererea de înscriere în Registrul electoral. La 
1 aprilie 2016 a demarat o etapă foarte impor-
tantă din cadrul pregătirilor pentru alegerile 
legislative programate pentru toamna 2016: 
înscrierea alegătorilor în Registrul Electoral. 
Cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în 

străinătate care se înscriu în Registrul electo-
ral vor putea să voteze fie prin corespondenţă, 
fie la una din secţiile de votare care vor fi orga-
nizate în afara misiunilor diplomatice.

Cetăţenii români din străinătate care nu 
se înscriu în Registrul Electoral vor putea să 
își exercite votul numai la secţiile de votare 
organizate la sediile misiunilor diplomatice, 

oficiilor consulare și institutelor culturale ale 
României.

Votul prin corespondenţă și votul la sec-
ţiile de votare organizate în afara misiunilor 
diplomatice sunt măsuri luate de autorităţile 
române pentru a elimina disconfortul creat 
de perioadele lungi de așteptare și aglomera-
ţia de la misiunile diplomatice. Sunt metode 

de vot menite să le ofere românilor din stră-
inătate condiţii optime pentru a-și exprima 
opţiunea electorală, informează Ministerul 
Afacerilor Externe.

Informații suplimentare:
Pași de urmat pentru înscrierea în Registrul 
Electoral:

1. Descărcaţi de pe site-ul Ministerului Aface-
rilor Externe (www.mae.ro) Formularul cererii 
de înscriere în Registrul Electoral pentru votul 
în străinătate la alegerile parlamentare;

2. Completaţi formularul cu datele dvs. și 
bifaţi una dintre cele două opţiuni:

Vot prin corespondenţă sau Vot la secţia 
de votare;

3. Anexaţi copii după documentele care 
atestă domiciliul sau reședinţa;

4. Cererea + documentele anexate – depuse 
personal sau transmise prin poștă la misiunea 
diplomatică sau oficiul consular din statul de 
domiciliu sau reședinţă.

De asemenea, consultați:
Secţiunea dedicată alegerilor din pagina de 
web a Ministerului Afacerilor Externe:

http://www.mae.ro/parlamentare-2016.
Pagina de web a Autorităţii Electorale Per-

manente: www.roaep.ro.
Ghidul alegătorului român din străinătate:
http://www.roaep.ro/vot_strainatate/vot_

strainatate.html.

Alegeri parlamentare 2016 în străinătate: Înscrie-te în 
Registrul electoral pentru a vota prin corespondență

Foto: mae.ro



8 |  Nr. 176 8 septembrie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
ACTUALITATE

Opt cursuri de apă din județul Botoșani au secat pe fondul 
lipsei precipitațiilor din ultimele trei luni, potrivit unor date 
centralizate de Administrația Bazinală a Apelor Prut–Bârlad. 
Informațiile furnizate arată că au fost afectate de secetă Pârâul 
lui Martin, Pârâul Întors, Buhai, Scânteia, Pârâul lui Vasile, Robu, 
Porcăreasa și Burla, conform AGERPRES.

„Din cauza lipsei de precipitații din ultimele luni, în județul 
Botoșani pe anumite porțiuni de cursuri de apă s-a insta-
lat fenomenul de secare hidrologică”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Administrației Bazinale a Apelor Prut—Bârlad, 
Andreea Poenaru. Oficialii instituției susțin că „resursele de apă 
pentru alimentarea folosințelor prin sisteme centralizate pen-
tru populație vor fi asigurate fără restricții, deoarece pe baza 
debitelor afluente înregistrate în cursul acestei luni în princi-
palele lacuri de acumulare nu sunt problemă”.

De asemenea, reprezentanții Administrației Bazinale a Ape-
lor Prut–Bârlad afirmă că hidrologii monitorizează permanent 
volumul de apă stocat în lacurile de acumulare, astfel încât, 
pentru perioada următoare, rezerva de apă stocată în acu-
mulări să garanteze asigurarea apei brute la valorile normale 
pentru toți utilizatorii punându-se accent pe asigurarea apei 
pentru populație, mai spune sursa citată.

Botoșani: Seceta a lăsat fără 
apă opt pârâuri din județ

Inspectorii ISU Dobrogea al 
judeţului Constanţa au veri-
ficat în perioada 13 iunie-31 
august 980 de obiective de 
turism, alimentaţie publică 
și agrement de pe litoral cu 
privire la respectarea normelor 
de prevenţie și protecţie împo-
triva incendiilor, fiind aplicate 
amenzi de 920.100 lei. Potri-
vit unui comunicat transmis 
de ISU Constanţa, în perioada 
menţionată, pe litoral au fost 
detașate și colective mixte cu 
inspectorii de prevenire din 
ţară, informează AGERPRES.

„Astfel, au fost verificate 980 
obiective de turism, alimentaţie 
publică și agrement, inclusiv la 
unităţi de alimentaţie publică 
cu aflux mare de persoane pe 

timpul nopţii (cluburi, baruri, 
discoteci), în urma cărora au 
fost aplicate 3.744 de sancţi-
uni contravenţionale (2.932 de 
avertismente și 812 amenzi în 
cuantum de 920.100 lei)”, se 
mai precizează în comunicat.

De menţionat este faptul 
că, pe lângă controalele tema-
tice planificate, s-au executat 
și controale inopinate, pe tim-
pul zilei sau pe timpul nopţii, 
în perioadele de week-end sau 
sărbători legale.

Principalele deficienţe iden-
tificate în teren au constat în: 
neîntocmirea/neactualizarea 
documentelor privind apăra-
rea împotriva incendiilor la 
nivelul operatorilor econo-
mici; exploatarea instalaţiilor 

tehnice cu defecţiuni sau impro-
vizaţii; nedotarea cu mijloace 
tehnice de primă intervenţie 
sau neverificarea acestora; 
nerespectarea reglementărilor 
tehnice și măsurilor specifice de 
apărare împotriva incendiilor 

la exploatarea centralelor ter-
mice etc.

Pe lângă identificarea și 
înlăturarea disfuncţionalită-
ţilor specifice, specialiștii ISU 
Constanţa au asigurat și instru-
irea personalului angajat, astfel 
încât aceștia să cunoască și să 
respecte regulile de prevenire 
a incendiilor și au desfășurat 
exerciţii de evacuare cu per-
sonalul aflat la locul de muncă.

De asemenea, în perioada 
menţionată, s-au realizat 647 
acţiuni pentru educarea pre-
ventivă, pregătirea și verificarea 
adoptării măsurilor de protec-
ţie a populaţiei privind modul 
de comportare specific tipuri-
lor de risc, mai menţionează 
sursa citată.

Constanța: Inspectorii ISU au aplicat în 
această vară amenzi de peste 900.000 de lei

Foto: isubif.ro

Vlad Voiculescu 
despre contractele 
privind plata gărzilor

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat recent că nu 
ar fi niciun motiv pentru care medicii să nu semneze contrac-
tele privind gărzile, având în vedere că printr-o ordonanță de 
urgență Guvernul a crescut plata acestora cu 60% până la 90%, 
informează AGERPRES.

În opinia ministrului, OUG 20 privind salarizarea personalu-
lui plătit din fonduri publice în anul 2016 reprezintă „un lucru 
bun”. „Plata gărzilor se va face la cu totul alt nivel în momentul 
acesta. Nu este numai o promisiune a mea, a ministrului Mun-
cii sau a premierului. Lucrurile s-au întâmplat deja, avem o 
ordonanță de urgență trecută prin Guvern. Eu nu înțeleg care 
este problema în acest moment. Nu văd niciun motiv pen-
tru care medicii să nu semneze contractele. Eu nu cred că vom 
avea spitale care să nu aibă linie de gardă. Ar fi un lucru grav și 
pentru mine este de neînțeles. Creșterile plății gărzii sunt de la 
60% la peste 90%”, a spus ministrul Sănătății, după întâlnirea 
cu sindicaliștii de la Sanitas, mai spune sursa citată.

Foto: click.ro

Foto: agroinfo.ro

Partidul România Unită nu va 
intra în Parlament nici cu Victor 
Ponta președinte, fostul premier 
dorind să creeze încă un partid 
cu care să negocieze, a decla-
rat Traian Băsescu, calificând 
demersul drept o „diversiune, 
o șmecherie din aia pontistă”, 
informează Mediafax.

„Nu intră în niciun Parlament 
PRU, nici cu Ponta în frunte. 
Asta este o diversiune tipică, 
o șmecherie din aia pontistă, 
vrea el să mai creeze încă un 
partid, împreună cu care să facă 
mai multe procente”, a declarat 
Traian Băsescu, într-o emisi-
une TV, întrebat dacă se teme 
că PRU va lua din electoratul 
PMP. Băsescu a mai spus că 
România nu are nevoie de un 
partid extremist și i-a transmis 
lui Ponta că nu cunoaște ter-
menul frică. „Ce să-i spun lui 
Ponta, omul ăsta e o mașinărie 

de minciuni, sigur încă reu-
șește să păcălească românii 
pentru că în mod iresponsa-
bil a făcut risipă de resurse 
financiare. Dar ca să vorbim 
de frică, pe el l-am văzut că 
fuge din studio, de câte ori 
ai să-i pui o întrebare fuge... 
Problema cu frica e cam așa, 
vorbește un piticuţ de-astă de 
birou, iar în ce mă privește cu 

frica eu am trecut prin furtuni 
în Pacific, Atlantic, am fost cu 
nava în incendiu, în zonă de 
război, dacă mie mi-ar fi frică 
de Ponta sau de Diaconu sau 
de partidul ăsta, probabil că 
Ponta nu are noţiunea cuvân-
tului frică. Eu nu mă pot speria 
de vorbe. Iar în ceea ce pri-
vește naţionalismul, cred că 
România nu are nevoie de un 

partid extremist, naţionalist 
care ia și aruncă steagul UE”, 
a comentat Băsescu.

Victor Ponta a reafirmat, 
recent, la un alt post de tele-
viziune, că este un lucru bun 
pentru sănătatea publică dacă 
PRU va lua din electoratul lui 
Băsescu, mai spune sursa citată. 

„Mă bucur dacă zice lucruri din 
astea. Repet. Dacă PRU va lua 
electoratul de la PMP e un lucru 
foarte bun, e un act de sănă-
tate publică. Cu PRU, dacă 
vă spun sincer – l-am văzut 
foarte nervos cu PRU și m-a 
bucurat. Moare de frică, pen-
tru că PRU, dacă va lua voturile 
oamenilor care cred în aceste 
valori naţionale, să știţi că o 
să-l lase pe Băsescu cu PMP 
cu 2%, ceea ce tare va fi bine 
pentru România să nu-l mai 
avem în Parlament”, a comen-
tat Victor Ponta.

Senatorul Gabriel Oprea are la 
dispoziţie mai multe zile să-și 
studieze dosarul pe care Comi-
sia juridică îl va deschide luni, 
raportul urmând să fie votat 
în plen peste două săptămâni, 
potrivit unor surse din conduce-
rea Senatului. Cererea DNA de 
urmărire penală pentru ucidere 
din culpă pe numele senatoru-
lui independent Gabriel Oprea 
ajunge la Comisia juridică a 
Senatului luni, cele 18 volume 
urmând să fie deschise la ora 

16.00, ora României, informează 
Mediafax. Senatorul are la dis-
poziţie o săptămână pentru a-și 
studia dosarul, apoi Comisia 
juridică va întocmi un raport 
marţi, 13 septembrie, care va 
fi supus votului în plen luni, 19 
septembrie. Cererea de urmă-
rire penală a senatorului Gabriel 
Oprea pentru ucidere din culpă 
trimisă de DNA a ajuns mai 
întâi la biroul președinte-
lui Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu după care Procurorii 

anticorupţie au transmis pro-
curorului general al României 
cererea de încuviinţare a urmă-
ririi penale pentru ucidere din 
culpă în ceea ce îl privește pe 

fostul viceprim-ministru pentru 
Securitate Naţională și ministru 
al Afacerilor Interne, Gabriel 
Oprea, actual senator. Sursa 
citată adaugă că este vorba 
despre dosarul în care Gabriel 
Oprea este cercetat pentru abuz 
în serviciu, cauză deschisă după 
decesul poliţistului Bogdan 
Gigină, la data de 20 octom-
brie 2015, agentul fiind implicat 
într-un accident de circulaţie 
în urma căruia a suferit lezi-
uni care i-au cauzat moartea.

Băsescu: PRU nu intră în Parlament nici cu 
Ponta în frunte. E o diversiune tipic pontistă

DNA cere urmărirea penală a lui Oprea

Foto: romaniajournal.ro

Foto: romaniajournal.ro
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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo No21

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 și 50 persoane / Cort�–�70 persoane
Terasă�–�400 de persoane

Părculeţ evenimente / Spaţiu copii
Parcare proprie�–�200 de locuri

ALCALÁ

ACTUALITATE

Ministerul Mediului 
analizează includerea 
parțială a taxei de timbru 
în prețul carburanților

Toate variantele de lucru pentru noua taxă de timbru sunt 
încă pe masă, inclusiv trecerea unei componente a acesteia 
în prețul carburanților, a declarat ministrul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, într-o conferință de presă.

„Grupul are în lucru mai multe variante, inclusiv aceasta, nu 
de a trece complet în prețul combustibilului, dar de a avea o 
mică componentă în prețul benzinei. Încă nu s-a luat o decizie 
despre care va fi varianta finală. Toate variantele de lucru sunt 
încă pe masă”, a spus Cristiana Pașca Palmer, întrebată de jur-
naliști despre noua versiune a taxei, informează AGERPRES.

Ministrul Mediului a declarat, la începutul lunii iulie, că 
lucrează la o nouă variantă a taxei de timbru, iar până în 
toamnă ar putea veni cu o versiune echitabilă pentru toată 
lumea. „Lucrăm la o nouă variantă de taxă de timbru. Avem 
un grup de lucru și sper ca, până în toamnă, când reintrăm în 
activitatea intensă pe domeniul acesta, să venim cu o variantă 
care sper să fie mai echitabilă pentru toată lumea și inclusiv 
pentru principiul -poluatorul plătește-, care e de fapt funda-
mentul unei astfel de taxe”, a spus atunci Palmer.

În luna iunie a acestui an, Ministerul Mediului anunța că a 
luat act de Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 
din 9 iunie 2016, cu referire la prevederile OUG 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule, iar în acest context 
a fost constituit un grup de lucru care analizează eventuala 
modificare a legislației existente, în concordanță cu reglemen-
tările naționale și europene în vigoare. Potrivit datelor oficiale, 
în perioada 1 ianuarie — 31 martie 2016, suma colectată la Fon-
dul pentru mediu din taxa de timbru pentru autovehicule s-a 
ridicat la 168 milioane de lei, mai spune sursa citată.

Foto: ziaruloval.ro

Asociaţia Magistraţilor din 
România (AMR) îi cere premi-
erului Dacian Cioloș demiterea 
Ralucăi Prună din funcţia de 
ministru al Justiţiei, susţi-
nând că temele din agenda 
ministerială „nu au legătură 
cu obiectivele sistemului judi-
ciar a căror atingere trebuie 
să constituie un subiect pri-
oritar”, informează Mediafax.

„Asociaţia Magistraţilor 
din România (AMR) solicită 
domnului Dacian Cioloș, Prim – 
Ministrul României, eliberarea 
de îndată din funcţie a doamnei 
Raluca Alexandra Prună care 

– prin recomandările pe care 
le formulează, cu nesocotirea 
evidentă și gravă a principi-
ilor în lipsa cărora nu pot fi 
definite și dezvoltate valorile 

statului democratic – a probat 
că nu înţelege rolul și locul jus-
tiţiei în societate, de vreme ce 
temele propuse a fi dezbătute 
și detaliate de doamna minis-
trul Raluca Alexandra Prună, ca 
parte a agendei ministeriale ori 

a celei personale, nu au legă-
tură cu obiectivele sistemului 
judiciar a căror atingere tre-
buie să constituie un subiect 
prioritar”, transmite asocia-
ţia printr-un comunicat de 
presă. Conform sursei citate, 

magistraţii susţin că între 
ministrul Justiţiei și corpul 
de magistraţi „sunt diferenţe 
ireconciliabile”, precizând că 

„în cele aproximativ zece luni 
de mandat, doamna minis-
trul Raluca Alexandra Prună 
a generat, ca rezultat al nume-
roaselor poziţii inacceptabile, 
lipsite de fundament, expri-
mate de la înălţimea funcţiei 
asumate, fără a înţelege impac-
tul acestora în societate și, mai 
ales, consecinţele ce se răsfrâng 
asupra imaginii sistemului judi-
ciar, o ruptură adâncă între 
funcţia publică ocupată și cor-
pul de magistraţi, dovedind, 
în aceste condiţii, că nu mai 
există niciun remediu pentru 
reintrarea în parametri unei 
stări de normalitate”.

Biroul Permanent al Senatului 
a decis să permită unor per-
soane cu „certificatul necesar 
pentru a studia aceste docu-
mente” de la Parchetul Militar 
să analizeze raportul Comisiei 
senatoriale de cercetare a eve-
nimentelor din decembrie 1989, 
a declarat vicepreședintele PSD 
al Senatului, Ioan Chelaru, con-
form Mediafax.

„Secţia Parchetelor Militare 
de la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte a solicitat posibili-
tatea să îi fie puse la dispoziţie, 
spre consultare, raportul Comi-
siei senatoriale de cercetare a 
evenimentelor din decembrie 
1989. Acest raport și documen-
tele respective sunt clasificate, 
însă noi am fost de acord, mi 
s-a părut firesc, să punem la 

dispoziţie Parchetului Militar 
toate aceste documente. Tre-
buie însă să trimită persoane 
calificate, care au pregătirea 
și certificatul necesare pentru 
a studia aceste documente”, a 
precizat Chelaru după ședinţa 

BP. Parchetul Militar a trimis 
o solicitare Senatului prin care 
cere să îi fie pus la dispoziţie 
raportul Comisiei senatoriale 
de cercetare a evenimentelor 
din decembrie 1989, informaţii 
care sunt clasificate. Potrivit 

documentului trimis de Par-
chet, solicitarea are legătură cu 
soluţionarea Dosarului Revo-
luţiei. Președintele Asociaţiei 
21 Decembrie 1989, Teodor 
Mărieș, a declarat după dis-
cuţii la Parchetul General, că 
procurorul general Augustin 
Lazăr le-a cerut să aibă încre-
dere că se vor face cercetări în 
dosarul Revoluţiei, cinci pro-
curori urmând să fie aduși din 
ţară pentru ancheta reluată, mai 
spune sursa citată.

Înalta Curte de Casaţie și 
Justiţie a decis, pe 17 iunie, con-
firmarea redeschiderii urmăririi 
penale în dosarul Revoluţiei 
în urma cererii formulate de 
fostul prim procuror adjunct 
al Parchetului General, Bog-
dan Licu.

Asociaţia Magistraţilor din România cere 
demiterea ministrului Justiţiei Raluca Prună

Parchetul Militar a cerut Senatului acces la 
informaţii referitoare la Dosarul Revoluţiei

Foto: huff.ro

Foto: rfi.ro
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În Europa, Spania este una dintre cele 5 ţări 
cu cel mai mare număr de imigranţi, în pre-
zent, mai mult de 715.000 de români, conform 
Institutului Naţional de Statistică din Spania 
(INE), adică 16% din totalul imigranţilor.

Unul dintre motivele pentru care românii 
vin în Spania este, evident, ușurinţa de a găsi 
un loc de muncă mai bine plătit și, de aseme-
nea, din cauza asemănării limbii române cu 
limba spaniolă.

În acest moment, antreprenoriatul este 
regăsit în toate domeniile, mulţi dintre români 
lucrând în industria hotelieră, turism, agricul-
tură, servicii domestice sau construcţii, unde 
există o cerere puternică de forţă de muncă a 
imigranţilor. Cu toate acestea, domeniul tran-
sferurilor de bani, privit ca și o afacere prin 
intermediul așa numitelor „locutorios”, a fost 
o alternativă pentru milioane de oameni care 
doresc să-și îmbunătăţească viaţa, dar și pe 
a celor dragi.

Astfel, a fost și cazul Mariei Roșu, originară 
din București. În urmă cu 10 ani, ea venise în 
Spania cu viziunea și dorinţa de a-și îmbunătăţi 
viaţa. Hotărâtă, și-a deschis propria afacere, un 
„locutorio” situat în Coslada, pe strada Doctor 
Ochoa, nr. 1, în comunitatea Madrid.

Treptat, activitatea acestor locale s-a schim-
bat, sursa principală de venit provenind din 
transferurile de bani. Astfel, devine Agent Auto-
rizat Ria care, conform ei, „acum îmi plătește 
ipoteca”.

„La început nu a fost ușor”, explică Maria. 
„O ţară nouă, o viaţă nouă, dar cu mult efort 
am reușit să consolidăm poziţia de referinţă în 
zonă a acestui „locutorio”. Am reușit să obţinem 

clienţi fideli care au încredere în mine și în Ria 
pentru a trimite celor dragi banii pe care i-au 
câștigat cu mult efort”.

Ria Money Transfer este o companie con-
știentă de faptul că succesul său se datorează 
faptului că milioane de oameni, care și-au lăsat 
în urmă casa în căutarea unei vieţi mai bune 
pentru ei și familiile lor, își pun toată încre-
derea în Agenţii Autorizaţi Ria, precum Maria 
Roșu, care de 8 ani face parte din echipa Ria.

Astăzi, Ria operează în 150 de ţări și are peste 
316.000 de puncte de plată la nivel mondial. 

În România, această companie se bazează pe 
mai mult de 2.000 de puncte de plată, reţele 
de plată de referinţă, precum CEC Bank, BCR 
și Smith & Smith.

Maria Roșu recomandă Ria românilor pen-
tru seriozitate, viteză și pentru că „unul dintre 
avantaje este faptul că beneficiarul poate fi un 
tânăr student sau bunic pensionar ce își pri-
mește pensia, adică părinţii sau copiii pot fi 
siguri că banii vor ajunge la persoana indicată”.

„Ria este o companie tânără, activă, ce îmbu-
nătăţește în mod constant serviciile sale și se 

adaptează la nevoile clienţilor săi”, subliniază 
Maria. „Foarte importante sunt taxele plătite 
de către clienţii mei prin Ria, de la doar 2,99 
€. Prin faptul că, Ria este mereu aproape de ei, 
participând la evenimente și petreceri ale comu-
nităţii românești, cât și ale altor naţionalităţi, 
se creează o relaţie puternică cu comunităţile. 
Îmi place că Ria este prezentă în momentele 
noastre speciale [...] precum Mărţișor, Paș-
tele ortodox sau Ziua Naţională a României, 
printre altele”.

Această firmă promovează multiculturalis-
mul în mod constant. „Un alt lucru pozitiv, este 
faptul că Ria are mai mulţi angajaţi români și 
cred că este foarte important pentru clienţii 
mei pentru că se simt ca și acasă... Îi încurajez 
pe toţi românii care au o afacere să își des-
chidă o nouă linie de venit prin intermediul 
transferurilor de bani și, desigur, să o facă cu 
Ria pentru că o să primească facilităţi, bazân-
du-se pe sprijinul personalului român de la 
birourile centrale. Nu lăsaţi să treacă această 
oportunitate!”, concluzionează ea.

Maria vă așteaptă cu reduceri speciale și 
tratament excepţional în localul ei situat pe 
Calle Doctor Ochoa, nr. 1, Coslada, Madrid.
Informaţii utile
Dacă dorești să dai randament afacerii tale (indi-
ferent că este vorba despre agenţii de turism, 

„locutorios”, magazine etc.), poţi deveni Agent 
Ria! Sunaţi la 691113202 (Diana Chivu) sau 
620816082 (Elizabeth Hernandez). În plus, 
clienţii care doresc să încerce serviciul Ria tre-
buie doar să furnizeze codul TRIMITERIA unde 
face tranzacţia și, prin urmare, va beneficia de 
o reducere de 1€ la comision.

Transferul de bani generează venituri românilor din 
Spania cu Ria Money Transfer. Fii și tu Agent Autorizat Ria

ACTUALITATE

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, 
dorește amenajarea unei bănci de alimente 
pentru persoanele nevoiașe, suplimentarea 
locurilor de cazare pentru persoanele fără adă-
post pe durata iernii, dar și extinderea reţelei 
de spălătorii sociale în toate sectoarele, infor-
mează AGERPRES.

Toate aceste aspecte au fost analizate în 
cadrul unei întâlniri dintre primarul general 
și reprezentanţii Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială. Bucureștiul este singura capitală 
europeană fără o bancă de alimente pentru 
preluarea, depozitarea, prelucrarea și distri-
buirea alimentelor oferite de producători și 
marile lanţuri de vânzări cu amănuntul cate-
goriilor de persoane nevoiașe.

„Sunt foarte determinată să punem bazele 
proiectului băncii de alimente, pentru că repre-
zintă o componentă firească a procesului de 
prevenire a risipei alimentare. De fapt, am 
fost foarte interesată de combaterea acestui 
fenomen, încă de când s-a dezbătut proiectul 
de lege privind limitarea risipei alimentare în 
Senat, proiect pe care l-am și votat”, a afirmat 
primarul general.

Edilul șef al Capitalei a explicat că s-a iden-
tificat o clădire care ar putea găzdui această 
bancă de alimente și că se dorește accesa-
rea de fonduri europene pentru amenajarea 
ei. În ce privește locurile de cazare destinate 

persoanelor fără adăpost, DGASMB are în pre-
zent la dispoziţie 700 de locuri, în contextul 
în care, în ultimii ani, numărul celor care au 
nevoie de găzduire în sezonul rece a crescut 
semnificativ (56% dintre aceștia provenind din 
alte judeţe). „Ca o soluţie temporară, pentru 

această iarnă, se va supune votului consilie-
rilor generali posibilitatea achiziţionării sau 
închirierii unor containere pentru suplimen-
tarea locurilor, urmând ca anul viitor să se 
dezvolte și alte centre pentru persoanele fără 
adăpost”, a precizat PMB.

În prezent, DGASMB pune la dispoziţia cate-
goriilor defavorizate două spălătorii sociale, una 
cu o capacitate de zece mașini de spălat și zece 
uscătoare, și cea de a doua, în cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale, unde sunt zece mașini 
de spălat. Aceste servicii sunt destinate persoa-
nelor nevoiașe, care nu au posibilitatea să își 
spele hainele acasă. „Aceste facilităţi trebuie 
să fie prezente în toate sectoarele Bucureștiu-
lui, în special în sectoarele 2, 3, 5 și 6 unde nu 
există astfel de servicii. Vă rog să identificaţi în 
cel mai scurt timp spaţii corespunzătoare, ast-
fel încât bucureștenii care au nevoie de aceste 
facilităţi să poată beneficia de aceste servicii cât 
mai repede posibil”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a explicat că un alt pro-
iect pe care actuala administraţie dorește să 
îl dezvolte este cel privitor la construirea de 
noi creșe. „Ca primar general și ca mamă, în 
primul rând, înţeleg foarte bine necesitatea 
mamelor care doresc să se întoarcă la serviciu, 
dar care nu au cu cine să își lase copiii. Muni-
cipalitatea are în administrare 12 creșe, cu 425 
de locuri, dar, având în vedere cererea tot mai 
mare, acestea au devenit insuficiente. Avem 
în pregătire alte două creșe, care pot deveni 
funcţionale în maxim șase luni, ambele în sec-
torul 1, iar în viitorul apropiat vom identifica 
și alte noi spaţii care pot găzdui creșe”, a spus 
Firea, conform sursei citate.

Firea dorește realizarea unei bănci de alimente și suplimentarea 
locurilor de cazare pentru persoanele fără adăpost

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

Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006�•�www.dormirebien.es

COTTON ORGANIC 
TACTO CASHMERE
Altura de +/- 21cm. Tapa de 2cm de visco elástica
Fibra de lana de cashmere.
Acolchados con esencia de VAINILLA 
que ayuda a la relajación
Tecnología Sanitized: anti-hongos, 
anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable: frescor en verano y calidez en invierno.

90X190�–�136€
135X190�–�235€
150X190�–�257€
Disponible en 
todas las medidas

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

90x190�–�163€
135x190�–�359€
150x190�–�395€
Disponible en 
todas las medidas

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

OFERTA 2X1 
ALMOHADA 70CM�–�36€

DESDE

136€
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Pe Silviu Iliuţă îl descoperim 
cel mai bine pe blogul său la 
adresa www.cronicipebune.ro, 
un blog în care sunt tratate 
într-o manieră tragică-umo-
ristică și realistă, cum îi stă în 
fire românului autentic, dife-
rite subiecte aflate la ordinea 
zilei de natură socială sau cu tri-
mitere la diferite personalităţi 
din clasa politică sau monde-
nul pitoresc românesc. Despre 
blog ar fi de zis multe, dar ne 
rezumăm la atât, tratează atât 
de direct și de transparent orice 
subiect, încât blogul creează 
dependenţă și nu te poţi opri 
din citit.

Dacă așa se întâmplă pe blog, 
să vedem ce este cu această 
carte care te închide încă de la 
titlu. Cum vine asta „Toate titlu-
rile bune au fost date”? Adică 
această carte nu are titlu sau 
e mai mult de atât? Cu sigu-
ranţă, după numai o simplă 
răsfoire, vei ajunge la conclu-
zia că e mai mult de atât! Să 
vedem de ce?

Pentru că titlul e memora-
bil, când ai citit ultima oară o 
carte fără titlu? Acum, sincer? 
O vei găsi și peste ani în orice 
bibliotecă ai depozita-o sau mai 
bine zis va fi lângă tine mereu 
pentru că are efecte puternice 
antidepresive și cine nu are 
nevoie de umor pe criza asta 
economică care pare eternă…

Dar, să lăsăm tristeţea, să 
prezentăm cartea. Ce ziceam? 

Da, are efecte antidepresive 
și poţi proba după ce ai cum-
părat-o, oriunde ai deschide 
această carte pe o pagină plângi 
sau lăcrimezi nostalgic, iar pe 
alta râzi în hohote. Atenţie, a 
nu se citi în public, unde este 
interzis râsul în hohote, de 
exemplu, biblioteci.

Și cu bucurie mare, cartea 
a fost lansată între 2-5 sep-
tembrie 2016 și în Spania, în 

orașele Madrid, Barcelona, 
Castellon, Valencia și Mar-
bella. Autorul Silviu Iliuţă, 
alături de Șerban Huidu, a 
lansat cartea într-o sesiune 
de autografe ca suvenir pen-
tru românii din Spania care 
l-au așteptat cu mare drag, 
propunând diferite variante 
de titlu. Cumpăra cartea și vei 
putea prezenta autorului ver-
siunea ta de titlu care poate 
fi cea mai interesantă dintre 
toate titlurile bune care au fost 
date vreodată. Ce zici, te bagi?

Acest articol, trecând peste 
tonul ușor sau mai mult umo-
ristic, este cât se poate de serios 
și prezintă o carte cu adevărat 
bună care merită citită între 
atâtea la fel de bune cu titlu 
sau nu. Dacă va găsi sau nu 
autorul un titlu interesant și 
la fel de memorabil, nu știm, 
ne dorim să publice degrabă 
volumul doi. Neapărat!
Mai multe despre carte urmăriți 
pe pagina de Facebook: Toate 
titlurile bune au fost date.

Silviu Iliuță a lansat în Spania volumul de 
debut „Toate titlurile bune au fost date”
Pe lângă regizor și producător TV, Silviu Iliuţă este și autorul cărţii recent lansate în Spania 
cu un titlu mai mult decât interesant, chiar memorabil „Toate titlurile bune au fost date”.

AEP: Experții electorali vor 
primi indemnizații mai mari

Președintele Autorității Electorale Permanente, Ana Maria 
Pătru, a declarat că experții electorali vor beneficia la alegerile 
parlamentare din decembrie de o majorare a indemnizațiilor 
cu aproape 80%, de la 85 de lei pe zi, cât este în prezent, la 150 
de lei pe zi, informează AGERPRES.

Potrivit șefei AEP, în cazul experților electorali de la secți-
ile de vot din străinătate, mărirea va fi și mai mare, ei primind 
în afara indemnizației de bază și un supliment de 150 de lei. 
Pătru a precizat că decizia a fost luată de Guvern, la propune-
rea Autorității Electorale Permanente.

De această măsură vor beneficia experți electorali, adică 
președinții secțiilor de votare, locțiitorii lor și operatorii de cal-
culator care se vor afla în cele aproximativ 18.500 de secții de 
votare din țară, la care se adaugă și cele din străinătate.

„Experții electorali merită pe deplin această mărire de 
indemnizație, de la 85 de lei pe zi de activitate, la 150 de lei. 
Mă bucur că Guvernul a acceptat propunerea noastră. Res-
ponsabilitatea și atribuțiile lor în acele zile sunt foarte mari, iar 
pentru noi e extrem de important să contăm pe implicarea lor”, 
a mai spus Ana Maria Pătru, conform sursei citate.

Foto: primulvot.ro
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Plafonul pentru „Prima Casă” 
va fi suplimentat în luna sep-
tembrie, iar în octombrie va fi 
finalizată o strategie pe cinci 
ani pentru acest program, pen-
tru a fi mai predictibil și toate 
părţile implicate să își poată 
face planuri pe acest termen, 
a declarat ministrul Finanţe-
lor, Anca Dragu.

„Programul va fi suplimentat 
în septembrie pentru 2016 și în 
octombrie vom avea o strategie 
pentru acest program pe termen 
mediu, de cinci ani, astfel încât 
să evităm eventualele sincope 
în derularea programului”, a 
precizat ministrul Finanţelor, 
informează Mediafax.

Cererile pentru „Prima Casă” 
au crescut foarte mult în peri-
oada discuţiilor cu privire la 
Legea Dării în plată, iar acum 
se întâmplă la fel pentru că 

„oamenii nu știu dacă progra-
mul va mai fi la anul sau nu”, 
a mai spus Dragu.

În opinia ministrului, este 
nevoie de predictibilitate, astfel 
încât cetăţenii și dezvoltatorii 
imobiliari să își poată face pla-
nuri pe termen mediu. Înainte 

de intrarea în vigoare a legii 
Dării în plată, bancherii au ame-
ninţat cu creșterea avansului, 
restricţionând astfel accesul la 
creditare pentru majoritatea 
populaţiei. Creșterea avansu-
lui la 30-35% a dus însă la un 
blocaj în piaţă și implicit la 
o intrare în picaj a vânzări-
lor de credite.

Astfel, aceste scăderi masive 
ale creditării au determinat 
unele bănci din sistem pre-
cum BCR, BRD și Piraeus să se 
răzgândească în privinţa avan-
surilor și să le reducă pentru 

anumite categorii de clienţi. 
Programul guvernamental 

„Prima casă”, dedicat încura-
jării achiziţiei de locuinţe de 
către persoanele care nu aveau 
nicio casă în proprietate și lan-
sat în perioada crizei economice, 
a reușit să ţină creditarea pe 
picioare în ultimii ani în condi-
ţiile în care numeroși debitori 
începuseră să aibă probleme cu 
plata ratelor, iar băncile dădeau 
mai puţine credite. Practic, 90% 
din creditele ipotecare date în 
ultimii ani au fost pe baza Pro-
gramului Prima Casă.

Programul „Prima Casă” 
a avut un plafon de garanţii 
de 1,6 miliarde de lei pentru 
acest an, suplimentat cu 500 
mil. lei în luna mai. Guvernul 
a anunţat anterior că intenţi-
onează să modifice programul 
Prima casă și doar românii cu 
venituri mici ar trebui să bene-
ficieze de creditele ipotecare 
cu avans de doar 5%.

„Plafonul de garantare de 
60.000-70.000 euro nu este 
destul de eficient în filtrarea 
și orientarea către persoanele 
care au cu adevărat nevoie de 
acest tip de asistenţă din par-
tea guvernului. Un criteriu de 
eligibilitate bazat pe venit ar 
putea fi o soluţie în această pri-
vinţă”, scrie în strategia pusă 
în dezbatere de către Minis-
terul Dezvoltării, mai spune 
sursa citată.

În plus, conform strategiei, 
guvernul vrea să oblige dezvol-
tatorii ca 20% din locuinţele pe 
care își propun să le constru-
iască să aibă un preţ mai mic 
de 50.000 euro, ca o condiţie 
de obţinere a autorizaţiilor de 
construire.

Noile drumuri care vor fi con-
struite în România vor avea 
piste pentru biciclete, iar pe 
cele actuale se vor construi, a 
anunţat, ministrul Fondurilor 
Europene, Cristian Ghinea, în 
cadrul evenimentului organi-
zat la Reprezentanţa Comisiei 
Europene (CE) cu ocazia vizitei 
vicepreședintelui CE în Româ-
nia, Jyrki Katainen, informează 
AGERPRES.

„În ceea ce privește trase-
ele EuroVelo este o chestiune 
pe care am găsit-o blocată în 
Guvern de 12 ani. Există o Hotă-
râre de Guvern. Problema este 
următoarea. În hărţile nem-
ţești privitoare la aceste trasee 
europene România apare. Noi 
avem pe hartă aceste trasee, 
nu și în practică. Vin nemţii, 
intră în România și ei cred că 
merg pe traseele europene de 
biciclete, dar de fapt nu merg. 
Nu glumesc. A fost o chestiune 
care a durat 12 ani între două 
ministere. Unii spun să facă 
traseele de biciclete, iar alţii să 
le dea bani pentru infrastruc-
tura de lângă drum. Am tot 
negociat. Sper că am găsit o 
soluţie să deblocăm această 
chestiune care are două aspecte. 
Pe deoparte să se facă traseele 

pe ceea ce avem deja ca dru-
muri naţionale și pe de altă 
parte, de acum înainte când 
se vor construi noi drumuri să 
aibă și spaţii de biciclete adia-
cente, adică să investim bani 
europeni pentru aceste spaţii 
adiacente”, a precizat Ghinea.

Pe de altă parte, în ceea 
ce privește garanţia pen-
tru tineri, Ghinea a precizat 
că pe 14 septembrie intră la 
Guvern o schimbare legislativă 

referitoare la o schemă sim-
plificată de subvenţie pentru 
angajarea tinerilor. „Vom 
trimite Comisiei Europene 
pachetul de schimbare a Pro-
gramului Operaţional Capital 
Uman. Deci pe 14 septembrie 
vom avea vești foarte bune pri-
vind această schemă”, a mai 
afirmat ministrul Fondurilor 
Europene.

Conform sursei citate, vice-
președintele Comisiei Europene 

Jyrki Katainen, responsa-
bil pentru locuri de muncă, 
creștere economică, investi-
ţii și competitivitate, a efectuat 
recent o vizită oficială în Româ-
nia. Acesta s-a aflat în dialog cu 
cetăţenii români, împreună cu 
prim-ministrul Dacian Cioloș, 
în care a abordat teme precum 
modalităţile de impulsionare 
a investiţiilor, modernizarea 
economiei europene și viito-
rul Europei.

Dragu, ministrul Finanţelor: Plafonul pentru 
„Prima Casă” va fi suplimentat în septembrie

Noile drumuri care vor fi construite în 
România vor avea piste pentru biciclete

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au 
verificat 2.080 de contribuabili care își desfășoară activitatea 
în stațiunile de pe litoralul Mării Negre și au dispus amenzi 
și confiscări în valoare de peste 10,3 milioane de lei, se arată 
într-un comunicat de presă al Agenției Naționale de Admi-
nistrare Fiscală (ANAF), informează AGERPRES. „În perioada 
1 iulie — 26 august 2016, inspectorii Direcției generale anti-
fraudă fiscală (DGAF) au verificat 2.080 de contribuabili care 
își desfășoară activitatea în stațiunile turistice de pe litora-
lul Marii Negre. În urma controalelor, inspectorii antifraudă 
au dispus amenzi și confiscări în valoare totală de 10.362.586 
de lei, respectiv 2.444 de sancțiuni contravenționale (2.001 de 
amenzi și 443 de avertismente), valoarea amenzilor însumând 
9.666.249 de lei și confiscări de sume (numerar), venituri ilicite 
și bunuri în valoare totală de 696.337 de lei”, mai spune sursa 
citată. Totodată, inspectorii antifraudă au dispus suspendarea 
activității pentru 23 de operatori economici (12 pentru neutili-
zarea casei de marcat, 8 pentru nedotare cu aparat de marcat 
electronic fiscal și 3 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 
227/2015, respectiv deținerea în afara antrepozitului fiscal sau 
comercializarea de produse accizabile supuse marcării fără a fi 
marcate sau marcate necorespunzător).

Singura soluţie pentru ca România să recupereze din decalajul 
care o desparte de statele din Vest este să schimbe structura 
economiei, este de părere Cristian Pârvan, secretarul gene-
ral al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), 
informează Mediafax. „Momentan vedem doar investiţii în 
hipermarketuri, supermarketuri și în call centere, investiţii care 
creează locuri de muncă cu productivitate redusă și cu salarii 
pe măsură”, spune el. Pârvan apreciază că majorările salariale 
ale bugetarilor sunt o soluţie doar pentru acest sector, însă nu 
ajută economia per ansamblu. Mai mult, Pârvan evidenţiază că 
structura salariaţilor este disproporţionată în contextul în care 
avem 1,2 milioane de bugetari, adică 25% din totalul numă-
rului de salariaţi: „Ca număr de salariaţi noi suntem la același 
nivel cu Ungaria, o ţară cu o populaţie de două ori mai mică. 
Şi să nu uităm că Ungaria are un excedent comercial, pe când 
România are un deficit de 8 mld. euro anul trecut”.

Pârvan spune că reducerea TVA de anul trecut a evidenţiat 
slăbirea bazei de producţie locale, creșterea consumului rea-
lizându-se pe baza creșterii importurilor, menţionează sursa 
citată. TVA-ul la alimente a fost redus anul trecut la 1 iunie de 
la 24% la 9%, iar acest lucru a dus la o reducere a preţurilor 
locale. Declinul preţului la alimente s-a văzut și în cazul preţu-
rilor de consum per ansamblu, acestea ajungând la 51,9% din 
media UE în 2015, faţă de peste 53% în cei doi ani anteriori. În 
momentul aderării la UE, România avea preţuri situate la peste 
63% din media preţurilor Uniunii. Eliminarea taxelor și atrage-
rea de investiţii a tras în jos această medie.

Foto: concept-casa.ro

Foto: romanialibera.ro

Foto: stiri.pro

DGAF: Amenzi și confiscări 
de 10,3 mil. lei pe litoral

Pentru recuperarea decalajului 
României faţă de Vest se impune 
schimbarea structurii economiei

Foto: adevarulfinanciar.ro
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Cancelarul Germaniei, Angela 
Merkel, a denunţat lipsa de 
solidaritate a ţărilor central și 
est-europene în criza imigra-
ţiei, atrăgând replica Poloniei, 
care susţine că sistemul UE 
de distribuire a refugiaţilor 
reprezintă o încălcare a suve-
ranităţii, informează Mediafax.

„Este inacceptabil ca unele 
state membre UE să nu accepte 
refugiaţi doar pentru că sunt 
musulmani. Fiecare trebuie 

să aibă propria contribuţie”, a 
declarat Angela Merkel într-un 
interviu. Cancelarul Germaniei 
a subliniat că Uniunea Euro-
peană reușește să găsească 
soluţii, inclusiv în problema 
refugiaţilor.

Konrad Szymański, adjunct 
al ministrului de Externe din 
Polonia, a criticat declaraţiile 
cancelarului Germaniei. „Cred 
că această atitudine este dău-
nătoare pentru Europa și deja 

atrage o opoziţie puternică”, 
susţine oficialul polonez. În 
opinia lui, impunerea cotelor 
de distribuire a refugiaţilor la 
nivelul Uniunii Europene ar 
încălca suveranitatea statelor 
membre și ar ameninţa inte-
grarea europeană.

Conform sursei citate, 
un membru al Guvernului 
Italiei a cerut Uniunii Euro-
pene să iniţieze proceduri de 
sancţionare a ţărilor care nu 

respectă cotele de distribu-
ire a refugiaţilor. Germania, 
Franţa și Austria au sugerat 
în mai multe rânduri sancţio-
narea ţărilor europene care nu 
acceptă cotele de repartizare 
a refugiaţilor. Fostul cancelar 
austriac Werner Faymann a ple-
dat, acum câteva luni, pentru 
solidaritatea ţărilor central și 
est-europene membre UE în 
primirea refugiaţilor, averti-
zând cu reducerea fondurilor 
statele care nu acceptă extra-
comunitari conform sistemului 
de distribuire.

Consiliul Uniunii Europene 
a stabilit, în septembrie 2015, 
să distribuie pe bază de cote 
160.000 de refugiaţi extra-
comunitari ajunși în spaţiul 
UE. România, Cehia, Slovacia 
și Ungaria au votat, în Consiliul 
UE pentru Justiţie și Afaceri 
Interne, împotriva sistemu-
lui de relocare a imigranţilor 
conform unor cote obligato-
rii, dar schema a fost aprobată. 
După atentatele comise la Paris 
în noiembrie 2015, Polonia a 
semnalat că nu va mai primi 
refugiaţi. Ungaria va organiza, 
în octombrie, referendum pe 
tema aplicării cotelor de dis-
tribuire a imigranţilor.

Noul președinte brazilian, 
Michel Temer (76 de ani), a 
fost huiduit la deschiderea Jocu-
rilor Olimpice de la Rio, a fost 
acuzat că a luat mită, iar econo-
mia ţării, pe care trebuie să o 
salveze, este în prag de colaps.

Deși a scăpat de rivala sa, 
președinta Dilma Rousseff, în 
urma bătăliei pentru destitu-
irea ei din funcţie, greul abia 
începe pentru Michel Temer. 
Roberto Requião, senator din 
partidul lui Temer, care a făcut 
excepţie de la regulă și s-a aflat 
în tabăra Dilmei, i-a atras aten-
ţia acestuia că trebuie să se 
pregătească pentru o perioadă 
de adânci diviziuni în societa-
tea braziliană, conform EVZ.

Scandaluri de corupție
Într-o analiză publicată de presa 
internaţională se arată că cea 
mai mare provocare pe care o 
are în faţă noul șef de stat, fost 
vicepreședinte până la începu-
tul acestui an, este relansarea 
economică. PIB-ul Braziliei pe 
cap de locuitor a scăzut cu 9,7%, 
în ultimii doi ani, iar agenţiile 
de analiză consideră că ţara se 

îndreaptă spre o criză finan-
ciară, mai mare decât cea din 
anii 1980, consideraţi „dece-
niul pierdut”, când Brazilia s-a 
luptat cu hiperinflaţia.

Senatul a demis-o pe Dilma 
Rousseff, prima președintă a 
ţării, la capătul unei acerbe 
lupte pentru putere, care a 
consumat naţiunea timp de 
luni întregi și a „învins” unul 
dintre cele mai puternice par-
tide politice de pe continentul 

sud-american. Senatul a votat 
cu 61 la 20 pentru inculparea 
Dilmei Rousseff, acuzată că a 
manipulat fonduri de la bugetul 
federal încercând să ascundă 
problemele economice ale ţării. 
În luna mai, Rousseff a fost 
suspendată din funcţie, pentru 
a putea fi trimisă în judecată, 
iar analiștii spun că, de fapt, 
politicienii au „judecat- o” și 
au declarat-o vinovată cu mult 
timp înainte. Potrivit opoziţiei, 

Rousseff ar fi determinat bănci 
de stat să suporte cheltuieli 
suplimentare, neînscrise în 
buget, în 2014 și 2015 și ar fi 

„cosmetizat” conturile publice 
pentru a disimula amploarea 
deficitelor și a favoriza reale-
gerea sa în 2014.

Se pune astfel capăt celor 13 
ani de guvernare de stânga, a 
Partidului Muncitorilor, timp 
în care economia Braziliei a 
înflorit, iar clasa de mijloc s-a 
ridicat foarte mult. Numeroase 
scandaluri de corupţie, criza 
economică și faptul că guver-
nul n-a ascultat nemulţumirile 
populaţiei au făcut ca sprijinul 
pentru Rousseff să scadă din 
ce în ce mai mult, mai spune 
sursa citată.

Rousseff și susţinătorii săi 
spun că este vorba despre o lovi-
tură de stat, care subminează 
democraţia tânără a Braziliei. 
Gestul nu va face ca oamenii 
de rând să aibă mai multă 
încredere în liderii ţării, nici 
nu va duce la scăderea corup-
ţiei, ci este perceput doar ca 
un transfer de putere de la o 
tabără coruptă la alta.

Brazilia: Ce cred oamenii despre demiterea 
președintei Dilma Rousseff pentru corupție?

Secetarul general al NATO, Jens Stoltenberg a afirmat, spre sur-
prinderea tuturor: „Rusia este cel mai mare vecin al NATO si nu 
îi putem închide ușa!” Stoltenberg, alături de ministerul ger-
man de externe, Frank Steinmeier au insistat asupra faptului 
că se impune continuarea dialogului în vederea asigurării unei 
securități comune, potrivit EVZ.

„Anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia și sprijinul conti-
nuu pentru separatiștii din estul Ucrainei au zdruncinat pacea 
în Europa, dar în același timp nu putem să închidem pur și 
simplu ușa Rusiei”, a declarat secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg. El a adăugat totodată că Rusia are un rol deter-
minant în viitorul securităţii europene. Secretarul general al 
NATO a mai menţionat faptul că Alianţa va continua să caute 
în relaţia cu Rusia un echilibru între o descurajare puternică și 
un dialog cu conţinut. „Trebuie să evităm o nouă cursă a înar-
mărilor, să evităm un nou Război Rece”, a subliniat Stoltenberg.

De altfel, ministrul de externe german, Frank-Walter Stein-
meier pledează în favoarea obținerii unui echilibru între cei doi 
piloni ai NATO, respectiv descurajarea și dialogul. În ceea ce 
privește primul pilon, acesta s-a referit la o serie de decizii con-
crete, cum ar fi consolidarea prezenței militare pe flancul de 
est al NATO, mai spune sursa citată.

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său turc Recep 
Tayyip Erdoğan au convenit să amplifice cooperarea anti-te-
rorism, în contextul în care cei doi au lăsat deoparte 
neînțelegerile privind tratamentul Chinei față de minorita-
tea musulmană a uigurilor, vorbitoare de turcă, informează 
AGERPRES. Sute sau poate mii de uiguri dornici să scape de 
tulburările din provincia Xinjiang din vestul Chinei au călăto-
rit clandestin prin Asia de Sud-Est pentru a ajunge în Turcia, 
unde mulți se văd ca împărtășind aceleași legături religioase și 
culturale cu turcii. Beijingul spune, însă că unii uiguri ajung să 
lupte apoi alături de militanți în Irak și Siria. Însă Ankara a pro-
mis anul trecut că își va ține porțile deschise pentru imigranții 
uiguri care fug de ceea ce activiștii pentru drepturile omului 
numesc persecuția din China.
Beijingul neagă acuzațiile că ar limita libertățile religioase ale 
uigurilor. Întâlnindu-se în marja summitului G20 din orașul 
Hangzhou în estul Chinei, Xi i-a spus lui Erdoğan că apreciază 
faptul că Turcia a subliniat că nu va permite ca teritoriul său să 
fie folosit pentru acte care dăunează securității Chinei. „China 
speră că ambele părți pot ajunge la rezultate mai substanți-
ale în cooperarea anti-terorism”, a spus Xi. Erdoğan a declarat 
la rândul său presei că accentul ar trebui să fie pus pe conso-
lidarea relațiilor dintre cele două țări, mai spune sursa citată. 

„Lupta împotriva terorismului este o chestiune pe termen lung 
și un subiect care va fi discutat de G20”, a spus el.

Jens Stoltenberg: Rusia este 
cel mai mare vecin al NATO

Foto: ndtv.com

Foto: ibtimes.co.uk

Foto: hungarytoday.hu

Foto: huffingtonpost.com

Angela Merkel denunţă lipsa de solidaritate 
a ţărilor est-europene în criza refugiaţilor

China și Turcia au 
convenit să consolideze 
cooperarea anti-terorism



16 |  Nr. 176 8 septembrie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

Tres periodistas de Sky News, inculpados en Rumanía 
por un polémico reportaje sobre venta de armas

La ciudadanía de Móstoles contará con un servicio 
de autobuses gratuitos en las Fiestas de septiembre

ESPAÑOL

La fiscalía rumana inició un proceso por “difusión 
de falsas informaciones” contra tres periodis-
tas de la cadena británica Sky News, a los que 
acusa de haber realizado un falso reportaje 
sobre el tráfico de armas, informó en el mes 
de agosto una fuente judicial, informó AFP.

Según la fiscalía, los periodistas suministra-
ron una suma de 2.000 euros a tres rumanos 
para que representasen los papeles de trafican-
tes en ese país considerado un punto central 
del tráfico de armas. Sky News rechazó las 
acusaciones.

“Hemos lanzado inculpaciones contra tres 
periodistas británicos, entre ellos el realizador 
del reportaje”, Stuart Ramsay, declaró a la AFP 
la portavoz de la fiscalía encargada de la lucha 
contra el crimen organizado (DIICOT), Miha-
ela Porime.

Los procuradores pidieron que los tres 
periodistas sean escuchados por las autori-
dades británicas “en el marco de una comisión 

rogatoria”, y desean que respondan “a una serie 
de preguntas enviadas por el DIICOT”, agregó.

El reportaje, difundido el 7 de agosto en 
internet, muestra a tres hombres con el rostro 
cubierto proponiendo a los periodistas “armas 
de asalto”, entre ellas fusiles AK-47. “Las trae-
mos de Ucrania con municiones, la cantidad que 
quieran”, dice uno de ellos. “Si tienen dinero, 

poco importa quienes sean. Vendo a cualqu-
iera”, afirma.

Según los fiscales, esta secuencia fue total-
mente escenificada y las armas presentadas 
no eran armas de guerra. “Incluso si sabían 
que las armas filmadas eran fusiles de caza 
legales y no armas de asalto, los periodistas 
británicos presentaron al público un guion” 
que podría crear “un sentimiento de inseguri-
dad”, indicó DIICOT.

La fiscalía dijo haber hallado las armas mostra-
das en el reportaje, que pertenecen legalmente 
a uno de los tres rumanos, un cazador. Los tres 
rumanos fueron detenidos provisionalmente 
por 30 días la semana pasada. Pueden ser con-
denados a cinco años de cárcel.

Contactada por la AFP, Sky News rechazó for-
malmente las acusaciones y subrayó que apoya 

“totalmente” a Stuart Ramsay y a su equipo 
por su reportaje “sólido” sobre el comercio 
de armas en Rumania, informa hotnews.com.

La ciudadanía de Móstoles 
contará con un servicio de 
autobuses nocturnos gratui-
tos en las Fiestas de septiembre, 
tras la firma del convenio 
entre el alcalde de Móstoles, 
David Lucas, y el director de la 
empresa Arriva DeBlas, José 
María Sabín, según nota de 
prensa remitida a este perió-
dico por el Ayuntamiento de 
Móstoles. En la rúbrica tam-
bién ha estado el concejal de 
Presidencia, Seguridad Ciu-
dadana y Movilidad, Roberto 
Sánchez.

El convenio supone ofrecer un servicio especial 
de búhos, que se llevará a cabo sin contrapre-
stación por parte del Ayuntamiento, totalmente 
gratuito para la ciudadanía. La prestación de 
los autobuses tendrá un horario comprendido 
entre las 01.30 horas y las 4.30 de la madru-
gada, con una frecuencia aproximada de 45 

minutos en el caso del recorrido circular que 
parte del recinto ferial y, además, habrá un 
servicio a Parque Coimbra a las 5.10 horas.

“La puesta en marcha de búhos durante las 
Fiestas de septiembre asegura la conexión de 
la ciudad con el recinto ferial durante los días 
10, 11 y 12 de septiembre, en unas fechas en 

las que se atrae a miles de ciu-
dadanos y visitantes, con el 
fin de trasladar a las perso-
nas a sus domicilios una vez 
que finalicen los conciertos 
y actividades programadas”, 
ha destacado el primer edil, 
David Lucas.

Esta iniciativa tiene por obje-
tivo satisfacer las necesidades 
de movilidad de la ciudadanía 
durante unas fechas festivas, 
sin que ésta tenga que utili-
zar el vehículo privado para 
desplazarse entre los dife-
rentes puntos del municipio. 

“Además, es una manera de sensibilizar y de 
potenciar el uso del transporte público en Mós-
toles y pone de manifiesto el compromiso del 
Equipo de Gobierno con el cuidado, pues es 
una demanda ciudadana y mejora del medio 
ambiente, la accesibilidad y la calidad de vida”, 
ha concluido David Lucas.

La empresa portuguesa Sonae Sierra, pro-
pietaria de centros comerciales en España y 
Brasil, abrió el 1 de septiembre en Bucarest 
el centro comercial ParkLake, un enorme 
complejo que supone su primera incursión 
al mercado de Rumanía.

El centro comercial, que cuenta con 200 
establecimientos de reconocidas marcas de 
moda y restauración, ha sido desarrollado 
entre la compañía de inversión irlandesa 
Caelum Developmenty y Sonae Sierra con 
una inversión de 180 millones de euros, 
según un comunicado de ambos socios, 
informa La Vanguardia.

La infraestructura, destacó Sonae Sierra, 
“se convertirá en el centro comercial de refe-
rencia en Rumanía”. Por su parte, Caelum 
Developmenty sostuvo que ParkLake cam-
biará “las reglas del juego en el sector” y 

“será pionero no sólo por cambiar la manera 
de comprar, sino también por su manera de 
combinar las distintas zonas de relajación, 
ocio, cultura y deporte”.

El proyecto, que introduce en Rumanía 
marcas como Forever 21, Play Park, Lanidor 
y Lynne, ha contribuido a crear alrededor de 
2.000 nuevos puestos de trabajo directos. 
Sonae Sierra, participada al 50 por ciento 
por el grupo luso Sonae -el mayor conglo-
merado empresarial luso- está detrás de 
casi una centena de grandes superficies, la 
mayoría en Portugal, Brasil y España.

Sonae Sierra entra 
en el mercado 
de Rumanía

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES

MADRID
ALCALÁ DE HENARES

COSLADA
ALCOBENDAS

TOLEDO
SAN MARTIN DE LA VEGA

PALMA DE MALLORCA
MALAGA

CORDOBA
SEVILLA

Tel: 911 102 690
Fax: 916 205 616

Mobile şi 
WhatsApp:

670 555 865

CEL MAI
MIC PREŢ

Foto: Stuart Ramsay / hotnews.com

Foto: Ayuntamiento de Móstoles
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La Embajada de España y el Instituto Cervan-
tes de Bucarest proponen una incursión en 
el diseño gráfico y el cine español a través de 
la reproducción de una serie de carteles del 
período 1950-1980, elaborados por los princi-
pales ilustradores y diseñadores que definieron 
la creación gráfica en el país en esa época y 
cuyo legado perdura hoy. La selección incluye 
algunos de los autores más representativos, 
como Francisco Fernández-Zarza “Jano”, Maca-
rio Gómez “Mac”, José María Cruz Novillo o 
Iván Zulueta.

Considerado en sus inicios un arte menor 
al servicio de la película, el tiempo ha revin-
dicado el valor artístico de muchas de estas 
composiciones. En un contexto en el que no 
existía la comunicación digital, el buen cartel 
de cine debía condensar en una única imagen 
el espíritu y la personalidad de la película y 
transmitirlos al público. No obstante, algu-
nas de estas obras trascendieron su objetivo 
comercial y estético. Impregnadas de la ori-
ginal perspectiva de sus creadores, lograron 
convertirse, en algunos casos, en auténticos 
iconos culturales de su época.

La muestra se podrá visitar en el Instituto 
Cervantes, del 6 de septiembre al 15 de octubre 
de 2016, de lunes a viernes, de 09:00 a 19:00, 

y sábado, de 09:00 a 15:00 (sólo en octubre), 
según hotnews.es. Entrada libre.

Al mismo tiempo y como ilustración de 
la muy estrecha relación entre cine y diseño 
gráfico, se presenta, a partir del martes 6 de 
septiembre, un ciclo de cine de Luis García 
Berlanga, uno de los más importantes direc-
tores de cine españoles del siglo XX.

Luis García Berlanga decidió estudiar Dere-
cho y Filosofía y Letras, pero su verdadera 
vocación lo condujo a ingresar en el Instituto 

de Investigaciones y Experiencias Cinemato-
gráficas de Madrid en 1947. Este magnífico 
realizador es, junto con Antonio Bardem, una 
figura emblemática de la renovación del cine 
español. Sus películas rebosan ironía y sati-
rizan situaciones sociales con humanismo y 
una pasmosa sencillez. Fue nominado para el 
Oscar a la mejor película extranjera en 1961 
por “Plácido”.

Las películas en versión original español y 
subtítulos en rumano se proyectan en la Sala 
Auditórium del Instituto Cervantes de Bucarest 
(Bd. Regina Elisabeta 38), según el siguiente 
programa:

¡Bienvenido, Mr. Marshall!
Plácido
El verdugo
La Escopeta Nacional
La Vaquilla
Martes, 6 de septiembre, 19.00 h.
Martes, 13 de septiembre, 19.00 h.
Martes, 20 de septiembre, 19.00 h.
Martes, 27 de septiembre, 19.00 h.
Martes, 4 de octubre, 19.00 h.
Entrada libre hasta completar aforo. Reser-

vas: cultbuc@cervantes.es.

Fotos: Instituto Cervantes

Una incursión en el diseño gráfico y el cine 
español del período 1950-1980, en Bucarest

ESPAÑOL

TRIMITERIA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Plata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*: 

*Promoție valabilă pentru clienții noi

Casi 50 ciudades de Rumanía han per-
dido más del 20 por ciento de su población 
entre 1990 y 2012, según una estadística del 
Gobierno. Más de 76.000 habitantes se han 
marchado de Brașov, una de las ciudades más 
importantes del país, explica hotnews.com. 
En el segundo lugar se encuentra Reșita con 
29.381 de personas (26,49% de su población) 
y en el tercer lugar la ciudad de Mediaș con 
23.412 personas, el 31,08% de su población.

La embajada de Rumania en España señala 
el lanzamiento de la Guía para el Inver-
sor Extranjero en Rumania que presenta el 
entorno económico actual en el país, las 
facilidades y oportunidades que se ofre-
cen a los inversores extranjeros. La Guía, 
en inglés, tiene 7 capítulos, cada uno de 
ellos orienta al potencial inversor ofreci-
endo informaciones sobre la evolución de 
las inversiones, indicadores macroeconó-
micos, datos regionales, educación, pasos 
a seguir para el inicio de un nuevo negocio, 
esquemas de las ayudas estatales, legisla-
ción laboral, tributación, comunidades de 
expats etc. Los 7 capítulos son: “Investment 
Climate” (Entorno para las inversiones), “Eco-
nomy” (Economía), “Business Ecosystem” 
(Ecosistema para los negocios), “Financing 
Availability” (Modalidades de financiación), 

“Employment and Labor Law” (Legislación 
laboral), “Fiscal Policy” (Fiscalidad) y “Living 
in Romania” (Vivir en Rumania).

InvestRomania lanzó 
“la Guía para el 
Inversor Extranjero”

Brașov ha perdido 
más del 20% de 
su población
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Dinamo București a cucerit 
Supercupa României la hand-
bal masculin în Sala Polivalentă 

„Ioan Kunst-Ghermănescu” din 
Capitală, după ce a învins-o 
pe CSM București cu scorul 
de 29-25 (15-9), informează 
AGERPRES.

Campioana a controlat 
meciul de la un capăt la altul, 
a condus cu 7-1, iar la pauză 
avea un avans de cinci goluri, 
15-9. Cea mai mare diferenţă de 
scor s-a înregistrat în repriza 
secundă, când echipa antrenată 
de Eliodor Voica s-a desprins la 
opt goluri, 20-12 (min. 39). CSM 
București a început cursă de 
urmărire și s-a apropiat la trei 
goluri, 20-23 (48), dar Dinamo 

a câștigat cu 29-25. Meciul a 
fost unul foarte dur, cu multe 

eliminări, iar pe final s-a sol-
dat și cu accidentarea extremei 

Nicușor Negru (CSMB), care a 
părăsit terenul pe braţe. Por-
tarul dinamovist Ionuţ Irimuș 
a fost desemnat omul meciu-
lui. Conform sursei citate, fosta 
internaţională Steluţa Luca, 
vicepreședintele Federaţiei 
Române de Handbal, a pre-
miat cele două echipe.

Pentru Dinamo au înscris 
Jakov Vrankovic — 8 goluri, 
Yves Ragot — 4, Sajad Esteki — 
3, Marius Mocanu — 3, Ciprian 
Șandru — 3, Bogdan Criciotoiu 

— 2, Dan Savenco — 2, Cosmin 
Capotă — 2, Allahkaram Esteki 

— 1, Liviu Mironescu — 1.
Pentru CSM București 

au marcat Guillaume Saurina 
— 8 goluri, Goce Georgievski — 
4, Javier Humet — 3, Nicușor 
Negru — 3, Samvel Aslanian — 
3, Iulian Stamate — 2, Marius 
Stavrositu — 1, Ramon Șomlea 

— 1.

Tehnicianul Stelei a bătut în 
cuie lista cu cei 24 de jucători 
pe care se va baza în partidele 
din grupele Europa League, 
informează EVZ.

Clubul patronat de Gigi 
Becali a trimis către UEFA 
lista cu cei 24 de jucători. Însă, 
formaţiile calificate în gru-
pele competiţiilor europene 
pot înregistra maxim 25 de 
jucători pe lista A, cu condi-
ţia ca minim 4 dintre aceștia 
să fie formaţi de club și opt din 
totalul de 25 să fie formaţi în 
ţară. Steaua are doar trei jucă-
tori formaţi în propriul club: 
Alin Toșca, Robert Vîlceanu și 
Lucian Filip. Conform sursei 
citate, vicecampioana Româ-
niei face parte din Grupa L în 
Europa League, acolo unde va 
mai întâlni echipele FC Zürich, 
Villarreal și Osmanlispor.

Lotul Stelei pentru 
grupele Europa League:
Portari: Florin Niţă, Edi 
Stăncioiu

Fundași: Gabriel Enache, 
Bogdan Mitrea, Marko 

Momcilovic, Dan Popescu, 
Alin Toșca, Gabriel Tamaș

Mijlocași: Vlad Achim, 
Mihai Pintilii, Antonio Jako-
lis, Alexandru Boruceanu, 
Fernando Boldrin, William 

De Amorim, Adi Popa, Ovi-
diu Popescu, Adnan Aganovic, 
Sulley Muniru, Wilfred Moke, 
Robert Vîlceanu, Lucian Filip

Atacanţi: Alexandru Tudo-
rie, Florin Tănase, Bojan 
Golubovici

PROGRAMUL „roș-
albaștrilor” în Grupa L:
15 septembrie–22:05–Osman-
lispor FK–FC Steaua București;

29 septembrie–20:00–FC 
Steaua București–Villarreal CF;

20 octombrie–20:00–FC 
Steaua București–FC Zürich;

3 noiembrie–22:05–FC 
Zürich–FC Steaua București;

24 noiembrie–20:00–FC 
Steaua București–Osmanlis-
por FK;

8 decembrie–22:05–
Villarreal CF–FC Steaua 
București.

SPORT

Fostul jucător Victor Hănescu a premiat la Tenis Club din Cur-
tea de Argeș câștigătorii celei de a zecea ediții a trofeului ce îi 
poartă numele, informează site-ul oficial al federației de speci-
alitate din țara noastră, conform AGERPRES.

„Amintirea cea mai plăcută de la aceste turnee, cred că este 
cea de la primea ediție, de la Domnești. Pentru că acolo am 
copilărit și faptul că în acea comună s-a ținut un astfel de tur-
neu care îmi purta numele a fost deosebit pentru mine. Tenis 
Club din Curtea de Argeș este o bază frumoasă, bine struc-
turată, cu sală pentru antrenamente în timpul iernii și tot 
ce trebuie. Este o baza cu mare potențial, profesionistă”, a 
declarat Victor Hănescu. Câștigătorii celei de a zecea ediții a 
trofeului „Victor Hănescu” au fost David Manu, respectiv Oana 
Marinescu, la simplu, respectiv perechile Robert Guna/George 
Cosma (dublu masculin) și Briana Dan/Briana Spătaru (dublu 
feminin), mai spune sursa citată. Reghecampf a stabilit lotul Stelei de 24 

jucători pentru grupele Europa LeagueRonaldinho semnează din 
nou cu Barcelona, după 9 ani

Tenis: premierea câștigătorilor 
trofeului „Victor Hănescu”

Foto: globalsports.ro

Foto: sportm.ro

Foto: ziare.com
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Ronaldinho, fostul fotbalist legendar al Barcelonei, ajuns la 36 
de ani va reveni pe Camp Nou ca ambasador global al clubu-
lui, informează Mediafax. În 2003, Barcelona făcea una dintre 
cele mai bune afaceri din istorie și îi plătea lui Paris Saint Ger-
main 32 de milioane de euro în schimbul omului care avea să 
revoluţioneze fotbalul. În cei cinci ani petrecuţi pe Camp Nou, 
de unde a plecat în 2008, la AC Milan, brazilianul a fost omul 
în jurul căruia s-a construit echipa care avea să domine, după 
venirea lui Pep Guardiola, fotbalul mondial.

Rol identic cu cel jucat de brazilianul Ronaldo 
pentru Real. La nouă ani distanţă de la despărţire, Ronal-
dinho va reveni la Barcelona. Rămas liber de contract și cu 
apariţii sporadice în meciurile demonstrative, fostul super-
star al fotbalului mondial se apropie de momentul în care va 
agăţa ghetele în cui și tocmai a acceptat o nouă provocare. 
Ronaldinho devine ambasador global al Barcelonei și va intra 
în noul rol pe șase septembrie, când clubul își va deschide un 
birou nou, în New York, conform sursei citate. Ronaldinho nu e 
primul nume mare care ajunge într-o asemenea poziţie. Un alt 
brazilian celebru din fotbal, Ronaldo, a devenit ambasadorul 
lui Real Madrid, dar și consilierul lui Florentino Pérez.

Handbal masculin: Dinamo a 
cucerit Supercupa României
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MUNCĂ

OFERTE

Angajez mozo de almacén în Valdemoro.  
Tel: 642344344. E-mail: titus@produseromanesti.es

Restaurant cu specific românesc caută bucătar/
bucătăreasă cu experiență. Mai multe informații la 
telefon 626908316.

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

CERERI

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

MATRIMONIALE

Domn de 57 de ani, divorțat, fără obligații, 
prezentabil, elegant, căruia îi place să iubească și 
să fie iubit, caut doamnă cu aceleași calități pentru 
prietenie și mai departe căsătorie. Rog persoanele 
neinteresate să nu sune. Tel: 643682274.

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 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.

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

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).

Închiriez 2 camere în Alcalá de Henares, Zona 
Barrio del Pilar, aproape de linia 1 și 6 de autobuz. 
O cameră de matrimoniu la 220€, o cameră la 180€ 
sau apartamentul cu 3 camere la 500€, din orice zi 
a lunii. Mai multe informații la tel: 686489129.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

www.elrumano.net
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ, INFORMAŢII UTILE, INTERVIURI
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www.facebook.com/PeriodicoRumano
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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!


