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Spania: În noul an școlar, 2016-2017, aproape 8.000 de elevi din toate ciclurile (primar, secundar 
și liceal) vor urma cursul de Limbă, Cultură și Civilizaţie Română (LCCR), un curs opţional, 
demarat în Spania în urmă cu aproape un deceniu, informează Ambasada României la Madrid.

Al zecelea an de curs de Limbă, 
Cultură și Civilizaţie Română în Spania

Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni
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„În chestiunea plagiatului este 
foarte important să avem un 
verdict clar și acest verdict să 
se găsească în timp util”, a afir-
mat șeful statului la Timișoara, 
la deschiderea noului an uni-
versitar, care a avut loc în Aula 
Magna a Universităţii de Vest, 
informează AGERPRES.

El a subliniat că plagiatorii 
trebuie să dispară din politică 
și din mediul universitar. „Un 
politician dovedit ca plagiator 
trebuie să dispară din spaţiul 
politic. Un cadru universitar 
dovedit plagiator trebuie să 
dispară din spaţiul universi-
tar. Dacă se dovedește că nu 
a fost plagiator, este necesar 
să se constate în timp util și 
foarte clar”, a adăugat Iohannis.

El a apreciat că este un lucru 
bun că discuţiile cu privire la 
plagiate au luat amploare. 

„Se aude foarte mult despre 
plagiate, persoane publice și 

mai puţin publice sunt acu-
zate că au plagiat. Există multe 

discuţii dacă este adevărat sau 
fals, dacă trebuie să rămână în 
viaţa publică sau să se retragă. 
Această discuţie a luat amploare. 
Acest lucru îl găsesc bun”, a 
mai afirmat Iohannis.

Șeful statului a subliniat că 
atunci când s-a discutat pri-
mul caz de plagiat, acesta nu a 
interesat pe nimeni și nu a avut 
niciun efect electoral. „Păcat. 
Este păcat că a durat atât până 
această temă a devenit impor-
tantă. Acum este. Acum este 
și, domnule ministru Mircea 
Dumitru, ţine de dumnea-
voastră și de mulţi alţii să 
clarificaţi această chestiune”, 
a arătat Iohannis, precizând 
că nu ajută pe nimeni ca ana-
liza plagiatelor să dureze cât 
elaborarea tezei de doctorat.

Potrivit președintelui, politi-
cienii au constatat că a acuza pe 

cineva de plagiat aduce voturi 
și le-a transmis universitarilor 
că depinde de ei să scurteze la 
minimum luarea unei decizii 
în cazul suspiciunilor de pla-
giat. „Este dăunător pentru 
societatea românească ca astfel 
de discuţii să se prelungească 
atât de mult. Domnule minis-
tru, nu interesează pe nimeni 
cum se numește comisia care 
analizează, doar să avem un 
răspuns simplu și într-un ter-
men rezonabil”, a s-a adresat 
șeful statului ministrului Educa-
ţiei, Mircea Dumitru, conform 
sursei citate. În opinia sa, este 
mult mai greu pentru cineva 
dovedit că nu a plagiat să-și 
reabiliteze credibilitatea. Pen-
tru a-i sancţiona pe cei care au 
plagiat, consideră Klaus Iohan-
nis, este nevoie de proceduri 
clare, rapide și credibile.

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

În chestiunea plagiatului este foarte important 
să avem un verdict clar și în timp util

Foto: obiectiv.info
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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

Noul an școlar din Spania rea-
duce cu sine cursul de Limbă, 
Cultură și Civilizaţie Română 
(LCCR) pentru copiii români 
din această ţară. Aproape 8.000 
de elevi, din toate ciclurile (pri-
mar, secundar și liceal), vor 
urma în 2016-2017 acest curs 
opţional, demarat în Spania în 
urmă cu aproape un deceniu, 
informează Ambasada Româ-
niei în Regatul Spaniei.

În anul școlar 2016-2017, 
cursul LCCR este predat în 14 
comunităţi autonome din Spa-
nia, fiind implicaţi în proiect 72 
de profesori (faţă de 66 anul 
precedent), care predau cursul 
LCCR în 378 de școli, cu 549 
de grupe, din 171 de localităţi 
răspândite în Spania. Proiectul 

a continuat, la fel ca în anii 
precedenţi, să se extindă, fiind 
introdus pentru prima dată în 
Canare și acoperind mai multe 
localităţi și școli în comunităţile 
autonome unde s-a desfășu-
rat și în anii precedenţi.

Cursul, demarat în 2007, se 
adresează tuturor nivelurilor, 
respectiv primar, gimnazial 
și liceal. Programa cursului, 
manualele precum și alte 
materiale didactice suport 
sunt asigurate de Institutul 
Limbii Române din Româ-
nia. Cursul este predat de 
învăţători/institutori, profe-
sori cu diploma de licenţă în 
domeniul știinţelor umaniste, 
iar selectarea și plata acestora 
este asigurată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale și Cerce-
tării Știinţifice, prin Institutul 
Limbii Române.

Cursul de desfășoară în uni-
tăţi de învăţământ din Spania, 
acestea asigurând buna funcţi-
onare a proiectului și punând 
la dispoziţie sălile de curs și 
infrastructura necesară. Pro-
cesul necesar pentru buna 
desfășurare a LCCR (luarea 
în evidenţă a școlilor în care 
să aibă loc cursul, alocarea 
fondurilor necesare și selec-
ţia profesorilor) are loc anual. 
Luarea în evidenţă a unei școli 
pentru LCCR are loc la începu-
tul fiecărui an și se bazează pe 
solicitările primite de școala 
respectivă de la cetăţenii români 
cu copii înscriși la studii.

UNDE SE DESFĂŞOARĂ 
LCCR ÎN 2016-2017

Andaluzia – 7 profesori, 26 
de localităţi, 48 de școli, 63 
de grupe

Aragon – 9 profesori, 14 
localităţi, 38 de școli, 79 de 
grupe

Asturias – 1 profesor, 3 loca-
lităţi, 7 școli, 9 grupe

Canare – 1 profesor, 1 loca-
litate, 4 școli, 6 grupe

Cantabria – 2 profesori, 3 
localităţi, 6 școli, 9 grupe

Castilia-La Mancha – 11 
profesori, 32 de localităţi, 45 
de școli, 86 de grupe

Castilia și Leon – 1 profesor, 
1 localitate, 1 școală, 1 grupă

Catalonia – 3 profesori, 4 
localităţi, 12 școli, 17 grupe

Madrid – 24 de profesori, 
49 de localităţi, 105 școli, 160 
de grupe

Murcia – 3 profesori, 9 loca-
lităţi, 17 școli, 20 de grupe

Navarra – 1 profesor, 5 loca-
lităţi, 7 școli, 9 grupe

La Rioja – 2 profesori, 4 
localităţi, 13 școli, 18 grupe

Ţara Bascilor – 2 profesori, 
5 localităţi, 5 școli, 7 grupe

Valencia – 10 profesori, 15 
localităţi, 56 de școli, 60 de 
grupe

Detalii suplimentare 
şi numele profesorilor 
care participă sunt 
disponibile aici: http://
madrid.mae.ro/node/798

Al zecelea an de curs de Limbă, 
Cultură și Civilizaţie Română în Spania

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

Copiii cu fumători în casă 
prezintă un risc cu 31% 
mai mare de a avea astm

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

Copiii care stau în case în care se fumează au un risc de apari-
ție a astmului cu 31% mai mare decât cei care nu sunt expuși 
fumului de țigară, a afirmat președintele Societății Române de 
Pneumologie, Florin Mihălțan, într-o conferință de presă.

„Copiii cu astm și cu părinți fumători au crize astmatice mai 
frecvente și mai severe: riscul de a suferi o criză care să nece-
site intubație este de 22 de ori mai mare. Adulții fumători 
fac crize astmatice mai frecvente și mai severe. Mortalitatea 
intraspitalicească a fost de 31% pentru astmaticii fumători care 
au necesitat ventilație mecanică”, a afirmat medicul pneumo-
log, conform AGERPRES.

El a precizat că fumătorii a peste 20 de țigări pe zi au risc de 
trei ori mai mare de a face infecții respiratorii severe compara-
tiv cu nefumătorii indiferent de sex. „Fumatul este considerat 
factor de risc de deces în șase din cele opt cauze principale de 
mortalitate din lume. În Europa se înregistrează anual 650.000 
decese cauzate de fumat. Comparativ cu nefumătorul, fumăto-
rul are un risc de 23 ori mai mare la bărbat de a dezvolta cancer 
pulmonar și de 13 ori mai mare la femei. Riscul de deces prin 
boala obstructivă cronică este de 12-13 ori mai mare. În țările 
dezvoltate între 1/5 și 1/3 dintre adulții astmatici sunt fumători”, 
a spus profesorul doctor. Potrivit acestuia, cei care au fumat cel 
puțin trei ani au avut un risc crescut de a face astm bronșic de 
doi ori mai mare. Medicul pneumolog Magda Ciobanu a spus 
că 1.850 de persoane adulte din România au murit în anul 2013 
din cauza bolilor cardiovasculare provocate de fumatul pasiv. 

„Aproape 13.000 de români au murit în anul 2013 prin boli car-
diovasculare din cauza faptului că au fumat. În același an s-au 
înregistrat aproape 7.000 de decese prin cancer pulmonar”, a 
precizat ea, mai spune sursa citată.

În România, hipertensiu-
nea arterială afectează 45,1% 
din populaţia adultă, potrivit 
rezultatelor celui mai recent 
studiu–SEPHAR III, efec-
tuat de Societatea Română 
de Hipertensiune și dat recent 
publicităţii. Potrivit președin-
telui Societăţii Române de 
Hipertensiune, Maria Doro-
banţu, prevalenţa a crescut 
la 45% faţă de acum cinci ani, 
când era de 40%, informează 
AGERPRES.

Procentul persoanelor cu 
hipertensiune rămâne ast-
fel la un nivel apropiat de cel 
relevat de precedentele studii 
SEPHAR, așteptându-se ca, în 
următorii patru ani, să urmeze 
o tendinţă descendentă, astfel 
încât, în 2020, să ajungă la 44%. 

„Raportat la populaţia Româ-
niei, înseamnă că în 2016 un 
estimat de circa 7,4 milioane 
de persoane suferă de hiper-
tensiune — principalul factor 
de risc pentru bolile cardio-
vasculare, cele responsabile 
de cele mai multe decese atât 
global, cât și în ţara noastră”, 
arată studiul. Cu toate aces-
tea, doar 80,9% dintre adulţii 

hipertensivi știu că suferă de 
această boală, în timp ce restul 
de 19,1% au fost diagnosticaţi 
cu ocazia studiului SEPHAR 
III. Aceasta înseamnă că 1 din 
5 români nu știe că are hiper-
tensiune arterială, fiind expus 
unor riscuri importante în ceea 
ce privește starea de sănătate, 
generate de lipsa unei îngri-
jiri adecvate, care să asigure 
controlul eficient al afecţiuni.

Aceeași tendinţă de creștere 
poate fi regăsită și la nivelul 
persoanelor care urmează un 
tratament pentru hipertensiu-
nea arterială, arată rezultatele 
SEPHAR III. Astfel, dacă în 
2012 — 59,2% dintre persoa-
nele hipertensive urmau un 
tratament, în 2016, procen-
tul acestora a crescut la 75,2% 
și se preconizează că va ajunge 
la 91,2% în anul 2020.

Astfel, studiul SEPHAR III 
a identificat o prevalenţă de 
12,2% a diabetului zaharat, în 
timp ce procentul persoane-
lor cu dislipidemie se situează 
la 73,2%, la nivel global, și la 
77,8% în rândul hipertensivi-
lor. „România rămâne în topul 
ţărilor cu risc cardiovascular 

ridicat, iar rezultatele SEPHAR 
III confirmă, încă o dată, că 
hipertensiunea arterială, ală-
turi de ceilalţi factori de risc 
cardiovascular, reprezintă 
probleme majore la nivelul 
sănătăţii populaţionale. Ne 
bucură, totuși, să vedem că 
numărul persoanelor care au 
hipertensiune arterială și care 
au fost diagnosticate, precum și 
al celor aflate sub tratament și 
sub control terapeutic crește de 
la an la an. Eforturile noastre se 
concentrează pe conceperea și 
implementarea unor programe 
de prevenţie, diagnosticare 

precoce și control pe termen 
lung”, a mai declarat prof. dr. 
Maria Dorobanţu, coordona-
torul studiului SEPHAR.

Ea a arătat că, pe lângă dia-
betul zaharat și dislipidemia, 
alţi factori de risc cardiovascu-
lar evaluaţi în cadrul studiului 
sunt obezitatea și supraponde-
rabilitatea, care ating cote din 
ce în ce mai alarmante. 34,7% 
dintre persoanele adulte suferă 
de obezitate, iar 31,8% sunt 
supraponderale, însă unul din 
cinci adulţi obezi, respectiv unul 
din trei adulţi supraponderali 
nu sunt conștienţi de proble-
mele lor ponderale, arată 
studiul, conform sursei citate.

Studiul SEPHAR III a fost 
efectuat pe un eșantion de 
1.942 persoane, în perioada 
16 octombrie 2015 — 25 apri-
lie 2016. Subiecţii incluși în 
studiu au fost măsuraţi în gre-
utate, înălţime, apoi acestora 
li s-au efectuat analize medi-
cale specifice, inclusiv pentru 
factorii de risc. La finalul stu-
diului, fiecare subiect a primit 
un raport complet al stării sale 
de sănătate, care a fost înmâ-
nat medicului de familie.

Peste 45% din populația adultă a 
României suferă de hipertensiune arterială

Spitalul Universitar din Torre-
jón, centru public integrat în 
reţeaua de spitale a Comuni-
tăţii Madrid, a asistat 10.000 
de nașteri de la deschiderea 
lui în septembrie 2011. Cris-
tina Zapata și Álvaro Piorno, 
locuitori ai orașului Torrejón 
de Ardoz, sunt părinţii Dani-
ellei care s-a născut în urma 
unei nașteri normale în dimi-
neaţa zilei de 29 septembrie. 

„Centrul nostru le permite tăti-
cilor să asiste la naștere, fie că 
este vorba de naștere naturală 
sau prin cezariană. Acest lucru 
permite creșterea confortului 
mamei pe tot parcursul proce-
sului”, explică Belén Santacruz, 
șefa secţiei de Ginecologie și 
Obstetrică a Spitalului Univer-
sitar din Torrejón.

Micuţa Daniella s-a născut cu 51 cm și a 
cântărit 3,55 kg. Are o soră care, de asemenea, 
s-a născut la Spitalul Universitar din Torre-
jón pe data de 17 septembrie 2014. Spitalul 
urmează un Program de Naștere Respectată 
care include, printre altele, Programul Piele 
cu Piele. „Acest program permite ca și contac-
tul dintre mamă și nou-născut să fie constant 
încă de la început. Echipa de profesioniști care 
se ocupă de naștere încurajează și ajută taţii să 
se implice în îngrijirea bebelușului încă de la 

naștere, lăsându-i pe ei să usuce și să acopere 
bebelușul”. Programul de Naștere Respectată 
pe care îl urmăm în cadrul spitalului nostru 
permite părinţilor să decidă singuri modul în 
care își doresc ca viitoarea mămică să nască 
și intervenim numai atunci când este strict 
necesar”, a declarat Caridad Amador, super-
vizorul sălii de naștere a Spitalul Universitar 
din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torrejón a asis-
tat 10.000 de nașteri de la deschidere și pe 

parcursul anului 2016 mai mult de 1.800 de 
mame au ales spitalul din Torrejón pentru a 
naște. Spitalul dispune și de o sală de naș-
tere cu cadă. „De când oferim acest serviciu 
386 de femei au ales această opţiune și 68% 
dintre ele au născut în apă. Noi permitem ca 
dilatarea, cât și nașterea propriu zisă să fie în 
apă. Alte centre permit doar dilatarea în cadă. 
Suntem foarte mândri că putem oferi mame-
lor această modalitate de a naște”, ne spune 
Dr. Santacruz.

Spitalul Universitar din Torrejón sărbătorește 
10.000 de nașteri după cinci ani de activitate

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: sharethis.ro
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Tăriceanu îi cere ministrului Justiției să explice cum 
se fac interceptările, cine le aprobă și câte sunt?

Caz social: Ajută, dacă poți, ca un 
fiu să își găsească tatăl în Spania!

Președintele Senatului, Călin Popescu Tări-
ceanu, a declarat în cadrul unei emisiuni TV, 
că îi va cere ministrului Justiţiei, Raluca Prună, 
să explice „cum se fac interceptările în Româ-
nia, cine le aprobă și câte sunt”, informează 
AGERPRES.

„De la alegerile acestea, sper să înţeleagă 
oamenii capcanele în care sunt atrași în fiecare 
zi, subiecte minore care nu lasă loc unei dez-
bateri serioase legate de viitorul românilor: ce 
vor partidele să propună viitorului cetăţenilor? 
Cu ce vin? Care sunt modalităţile prin care vor 
să facă o Românie mai bună în care românii 
să trăiască mai bine? Dar nu numai atât, este 
vorba în final și despre un lucru fundamen-
tal. Românii, în ţara lor, se simt terorizaţi, se 
simt înfricoșaţi? Asta este România pe care noi 
ne-am imaginat-o în urmă cu 26 de ani? De 
aceea, am să adresez câteva întrebări minis-
trului Justiţiei în legătură cu modul în care 
astăzi se desfășoară în România interceptă-
rile, cine le aprobă, câte sunt, pentru a vedea 
mai în detaliu această formă de teroare pe 
care românii au început să o simtă pe pielea 
lor”, a spus Tăriceanu.

Acesta a susţinut că este nevoie de o justiţie 
puternică și independentă și de o instituţie cum 
este Parchetul, care să își facă treaba. „Putem 
să păstrăm această configuraţie de departament 

naţional de luptă împotriva corupţiei, nu am 
niciun fel de problemă. Corupţia este o pro-
blemă majoră, o racilă în societatea românească, 
care trebuie redusă cât mai mult. Numai, aten-
ţie, toate aceste lucruri trebuie făcute într-o 
logică democratică, de respect pentru drep-
turi și libertăţi individuale, pentru drepturile 
și libertăţile cetăţenilor. La noi, lucrurile astea 
nu sunt de înţeles, oamenii cred că statul de 
drept, instituţii puternice oprimă cetăţenii, îi 

terorizează, cum se întâmplă în ziua de azi. 
Oamenii se simt terorizaţi, nu numai în mediul 
politic, ci și în alte medii, de afaceri, academice, 
oamenii au început să se teamă să vorbească. 
Începe să domnească atmosfera cea mai nea-
gră din perioada comunismului”, a susţinut 
Tăriceanu.

Președintele Senatului a afirmat că nu are 
o problemă cu acuzaţia de plagiat adusă șefei 
DNA, Laura Codruţa Kovesi, întrucât și aceasta 
trebuie să se bucure de prezumţia de nevinovă-
ţie, mai spune sursa citată. „Nu am o problemă 
în special cu doamna Kovesi și cu plagiatul ei, 
pentru că am spus că și doamna Kovesi trebuie 
să se bucure de prezumţia de nevinovăţie, așa 
cum ar fi trebuit să se bucure toţi cei care au 
intrat la DNA și au ieșit vinovaţi de acolo prin 
modalităţile binecunoscute: scurgere de infor-
maţii, telejustiţie și altele. Nu am o problemă, 
sigur că rămâne la latitudinea doamnei Kovesi 
și la latitudinea, de fapt obligaţia, instituţiilor 
abilitate să verifice dacă aceste acuzaţii sunt 
corecte sau incorecte și o să vedem mai târziu. 
Problema este că, în România, aceste institu-
ţii sunt scăpate de sub orice control civil. În 
felul în care ele se comportă astăzi vedem că 
abuzurile, justiţia politică și selectivă a deve-
nit ceva curent și cel mai bun exemplu este 
dosarul lui Vasile Blaga”, a mai spus acesta.

Pe adresa redacţiei s-a semnalat un caz social 
în care un fiu își caută tatăl în Spania. Fiul se 
numește Butnaru Andrei Constantin, iar tatăl 
lui căutat în Spania se numește Butnaru Con-
stantin-Nicolae. Din ultimele informaţii, fiul a 
declarat că tatăl lui a locuit în ultimii 6 ani în 
localitatea Torrevieja din provincia Alicante, 
dar de 4 ani nu mai știe nimic de el și a pier-
dut legătura cu acesta. Din descrierea fiului, 
Butnaru Constantin-Nicolae are în jur la 60 
de ani, iar apropiaţii îl cunoșteau după apela-
tivul Nea Costică. Fiul locuiește în Italia, ceea 
ce face căutarea și mai grea, dar românii sunt 
uniţi și se ajută, oriunde s-ar afla. La redacţia 
acestui ziar fiul a trimis un mesaj emoţionant, 

de 2 luni i-a murit mama și își dorește cu dispe-
rare șă-și găsească tatăl. Tatăl lui este bunicul 
fiicei lui de 3 ani, iar acest lucru reprezintă un 
motiv în plus să nu renunţe la căutări. Vrea 
ca fiica lui să-și cunoască bunicul. Din lip-
suri materiale, a încercat singur cu ajutorul 
internetului să-l caute, cazul este semnalat 
și la autorităţile din Spania. Prin acest arti-
col încercăm să-l ajutăm, dar avem nevoie 
de implicarea tuturor românilor din Spania 
care îl recunosc din fotografie și pot ajuta cu 
o informaţie. Nu știm cu siguranţă dacă mai 
locuiește în localitatea Torrevieja din provin-
cia Alicante, dar căutările fiului au început din 
provincia Valencia și Alicante. Tatăl său, ultima 

dată înainte să plece în Spania își luase o casă 
în satul Sârca aproape de localitatea Târgu 
Frumos, judeţul Iași.

Prin Ziarul El Rumano en España www.
periodicoelrumano.es, se oferă posibilitatea 
semnalării oricărui indiciu care poate ajuta 
la următoarele date de contact: Telefon +34 
918771012 sau e-mail: redactie@elrumano.net, 
facebook: Periodico El Rumano.

O echipă de oameni de știință coordonată 
de Consiliul Superior pentru Cercetări Știin-
țifice (CSIC) din Spania a constatat prezența 
reziduurilor din plastic în 97% din toate 
mostrele prelevate din Marea Mediterană, 
informează AGERPRES.

S-au prelevat aproximativ 70 de mos-
tre de la suprafața apei, utilizându-se un 
fel de năvod. Acestea prezentau, în medie, 
147.500 de particule din plastic pe kilome-
trul pătrat. Mărimea particulelor variază, 
dar dimensiuni mai mici de 5 milimetri s-au 
găsit în toate mostrele. „În mai puțin de 100 
de ani, aceste reziduuri au devenit parte a 
ecosistemului marin”, semnalează autorii 
în revista Marine Environmental Research. 
Aceste particule nu reprezintă doar o gravă 
amenințare pentru ecosistemul marin, ci ar 
putea avea și importante consecințe în ceea 
ce privește sănătatea omului și activitățile 
economice, explică Luis F. Ruiz-Orejón, cer-
cetător din cadrul CSIC. Plasticul suferă un 
proces de fragmentare când se află în mări 
și oceane și cu cât este mai mică dimen-
siunea sa, cu atât este mai mare numărul 
organismelor pentru care devine disponibilă 
particula respectivă și, prin urmare, efec-
tul său asupra lanțului trofic, semnalează 
Ruiz-Orejón, mai afirmă sursa citată. În cur-
sul mai multor expediții realizate în 2011 și 
2013 în cadrul proiectului NIXE II, cercetătorii 
au repetat călătoriile pe care arhiducele Luis 
Salvador de Austria le-a efectuat la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul celui de-al 
XX-lea în Marea Mediterană.

Reziduurile din plastic, 
parte din ecosistemul 
Mării Mediterane

Foto: ro.tubgit.com

Foto: mondonews.ro
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AOSR: Învățământul 
superior și cercetarea 
științifică–rol esențial 
în noul proiect de țară

Academia Oamenilor de Știință din România 
(AOSR) consideră că învățământul superior 
și cercetarea științifică sunt pilonii dezvol-
tării țării în „Europa Cunoașterii” și trebuie 
să devină o prioritate națională asumată de 
clasa politică, informează AGERPRES.

„Educația și cercetarea duc lumea înainte, 
sunt cei mai importanți factori ai progresu-
lui. România dovedește un mare potențial în 
acest sens, prin profesorii ei, prin cercetători, 
prin tinerii inteligenți pe care îi are. Dacă va 
ști cum să-l administreze, dacă va ști să facă 
din universități și din institutele de cerce-
tare instituții de elită, atunci țara noastră va 
juca un rol important în această parte de 
lume. AOSR militează pentru aceste obiec-
tive și participă, prin activitățile desfășurate 
în învățământ și cercetare, prin rezultatele 
remarcabile obținute de membrii ei, la acest 
proces de mare complexitate”, a declarat, la 
deschiderea anului universitar, președintele 
de onoare al AOSR, prof. univ. Vasile Cândea, 
potrivit unui comunicat transmis de acest 
for. Conform sursei citate, Președintele AOSR, 
prof. univ. Adrian Badea, a punctat, la rândul 
său, că în noul proiect de țară, învățămân-
tul superior și cercetarea științifică trebuie 
să joace un rol esențial. „Ne aflăm într-un 
moment de răscruce al devenirii României, 
când trebuie să construim un nou Proiect de 
Țară, după ce proiectele anterioare — inte-
grarea în NATO și Uniunea Europeană — au 
fost realizate. În viziunea mea și a Academiei 
Oamenilor de Știință din România, în noul 
Proiect de Țară, învățământul superior și 
cercetarea științifică trebuie să joace un rol 
esențial”, a afirmat președintele AOSR.

Impactul conversiei creditelor în franci elve-
ţieni la cursul istoric va fi de 2,4 miliarde lei, a 
declarat Eugen Rădulescu, șeful Direcţiei de 
stabilitate financiară din cadrul BNR. „În cazul 
în care s-ar realiza această conversie la cursul 
istoric costurile pe care vor trebui să le suporte 
băncile din diferenţa de curs valutar este de 
2,4 miliarde de lei. Aceasta se va transpune 
într-o scădere medie de 1,8 puncte a solvabi-
lităţii sistemului bancar, ceea ce încă pare să 
fie suportabilă. Atâta doar că avem două bănci 
care vor ajunge cu indicatorul de solvabilitate 
sub nivelul care le permite continuarea func-
ţionării, iar alte patru bănci cu indicatorii de 
solvabilitate sub nivelul prudenţial recoman-
dat în momentul de faţă”, a precizat Eugen 
Rădulescu, la o dezbatere organizată, la Par-
lament, de un grup de lucru al deputaţilor pe 
tema proiectului de lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 50/ 2010 
privind contractele de credit pentru consuma-
tori, informează AGERPRES.

Rădulescu a spus că BNR susţine soluţia 
negocierilor directe între părţi, între bănci și 
clienţi. „Problema creditelor în franci elveţieni 
ne-a preocupat de o bună bucată de vreme, iar 
BNR a fost întotdeauna de acord cu adoptarea 
unei soluţii echilibrate care să rezolve proble-
mele. Numărul creditelor în franci elveţieni în 
acest moment a scăzut semnificativ: faţă de 
peste 70.000 de credite în urmă cu doi ani, 
la circa 50.000 în prezent. Semnalez în ace-
lași timp că o soluţie pe care am privilegiat-o 

a fost aceea a negocierilor directe între părţi, 
între bănci și clienţi”, a adăugat el.

Rădulescu a arătat că au existat, în peri-
oada 16 ianuarie 2015 — 23 septembrie 2016, 
un număr de 57.792 de solicitări privind fie 
conversia creditelor, fie restructurarea aces-
tora, iar până în prezent au fost soluţionate 
33.826 de credite prin negociere între părţi. 
„Deci numai diferenţa de sub 24.000 de credite 
dintre cele pentru care s-a solicitat conversia 
sau restructurarea este încă în curs de nego-
ciere”, a adăugat Rădulescu.

Florin Dănescu, reprezentantul Asociaţiei 
Române a Băncilor, a precizat că susţine, în 
continuare, „implementarea de soluţii indivi-
dualizate, negociate direct între instituţiile de 
credit și debitori, bazate pe principiile pieţei 
libere și pe sprijinul statului pe grupuri vul-
nerabile de cetăţeni”. El a arătat că soluţia 
abordării individuale a dat rezultate, ducând 
la rezolvarea a 59% din solicitările clienţilor.

„Această cifră ar fi fost considerabil mai 
mare dacă nu s-ar fi creat așteptări uneori 
peste putinţă la nivelul cetăţenilor”, a adă-
ugat Dănescu. Reprezentantul Consiliului 
Patronatelor din România, Bogdan Preda, a 
subliniat că se raliază poziţiei ARB. „În ulti-
mele zile am auzit discuţii privind creditele 
în franci elveţieni și se pleacă de la premisa 
falsă cum că băncile au profitat de nivelul scă-
zut al educaţiei financiare a clienţilor și le-au 
dat aceste credite financiare, păcălindu-i. Sunt 
sute de debitori, angajaţi ai băncilor, inclusiv 

economiști șefi ai băncilor, care au luat cre-
dite în franci elveţieni. Nu cred că puteau fi 
lesne păcăliţi”, a adăugat Preda.

Alin Iacob, reprezentantul Asociaţiei utiliza-
torilor români de servicii financiare, a precizat, 
în schimb, că susţine conversia creditelor în 
franci elveţieni la cursul istoric. „Riscul afe-
rent este pasat asupra consumatorului, asupra 
clienţilor băncilor. Riscul a aparţinut doar 
consumatorilor. Am încercat să participăm 
la negocieri cu 7 bănci, dar niciuna nu a făcut 
nici jumătate de pas spre această poziţie a noas-
tră. Oamenii erau disperaţi să accepte și soluţii 
de compromis. Acum poziţiile lor s-au radicali-
zat. Oamenii spun că au fost înșelaţi și nu mai 
sunt dispuși să mai plătească. Susţin conver-
sia la cursul istoric” a subliniat acesta.

Adriana Necula, membră în grupul clien-
ţilor cu credite în franci elveţieni, a susţinut 
că aceste credite „s-au vândut utilizându-se o 
inginerie financiară, un joc de valute ale bănci-
lor” și trebuie rezolvată situaţia cât mai repede.

Avocatul Gheorghe Piperea a evidenţiat, 
la rândul său, necesitatea conversiei credite-
lor la cursul de la data încheierii contractului. 

„Noi suntem pentru amendamentul care regle-
mentează conversia la cursul la data încheierii 
contractului a creditelor în valută”, a arătat 
Piperea.

Deputatul PNL Daniel Zamfir a afirmat că 
nu este unul dintre iniţiatorii legii, dar a depus 
un amendament potrivit căruia conversia cre-
ditelor în franci elveţieni să aibă loc la cursul 
istoric. „Nu sunt unul dintre iniţiatorii legii 
conversiei. Mie mi s-a cerut de către asociaţiile 
consumatorului să susţin conversia la cursul 
istoric, spunând că încercările de mediere au 
eșuat. Amendamentul meu este din luna iunie. 
Această discuţie putea avea loc de atunci”, a 
precizat Zamfir.

Conform sursei citate, la rândul său, Ana 
Birchall, deputat PSD, a spus că trebuie să 
se vorbească mai întâi despre soluţii pentru 
credite în franci elveţieni și a menţionat că sus-
ţine poziţia consumatorilor privind conversia 
creditelor la cursul istoric. „Eu, ca iniţiator al 
acestei legi, nu am susţinut și nu susţin decât 
varianta care îi ajută pe acești oameni: dacă ei 
doresc curs istoric, este cursul istoric pe care 
eu îl voi vota”, a adăugat Birchall. Grupul de 
lucru, coordonat de deputatul PNL Andreea 
Paul, urmează să propună o soluţie în privinţa 
proiectului de lege.

Impactul conversiei creditelor în franci 
elvețieni la cursul istoric va fi de 2,4 miliarde lei

Foto: da.zf.ro

SÚPER OFERTA
COLCHÓN135x190 cms.
Nucleo HR 30kg de densidad  
+ 3 cm de viscoelastica, antiacaros  
5 zonas de descanso, transpirable  
y cara de verano  
tejido 3D.

CANAPÉ DE MADERA 
ABATIBLE 135x190 cms.
Tapa tapizada 3d traspirable. 
3 colores a elegir.

239 € 215 €
BANNER HELY_OCTUBRE.indd   1 5/10/16   19:52

Foto: curentul.net
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Autoritatea Electorală Permanentă a transmis Ministerului de 
Externe localitățile din Spania în care trebuie înființate secții 
pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, unde domi-
ciliază, potrivit Registrului electoral, minimum 100 de cetățeni 
români cu drept de vot, informează un comunicat transmis 
AGERPRES. Conform AEP, localitățile din Spania în care trebuie 
înființate secții de votare sunt:

* Tarancón (regiunea Castilla-La Mancha/Cuenca, Spania) — 
1 centru;

* Torrejón de Ardoz (regiunea Comunidad de Madrid/
Madrid, Spania) — 1 centru.

Urmează ca, în termen de 30 de zile de la data aducerii la 
cunoștință publică a datei alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2016, respectiv cel mai târziu la data de 
11 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe să transmită Auto-
rității Electorale Permanente lista secțiilor de votare care pot 
fi organizate și în alte localități decât cele prevăzute la art. 23 
alin. (1) — (3) din Legea nr. 208/2015, se mai arată în comunicat.

ACTUALITATE

Premierul Dacian Cioloș a cali-
ficat drept paradoxal faptul că 
în România sunt școli medi-
cale foarte bune, cum este și 
cazul Universităţii de Medi-
cină și Farmacie din Cluj, iar 
pe de altă parte sistemul de 
sănătate publică e unul defi-
citar, informează AGERPRES.

„Este probabil un paradox 
căruia va trebui să-i găsim 
noi răspunsul și rezolvarea 
în anii care vin, faptul că în 
domeniul sănătăţii, în medi-
cină avem școli universitare de 
elită în Europa și în lume, însă 
în sistemul de sănătate publică 
avem încă multe nemulţumiri și 
multe lucruri pe care trebuie să 
le corectăm. Și cred că trebuie 
să pornim de aici: orice pro-
blemă dacă ea nu e recunoscută 
în primul rând și identificată 
foarte clar, ea nu poate să fie 
rezolvată. Cred că și din acest 
punct de vedere avem un efort 
de făcut și cei care lucrează în 
sistemul de sănătate publică 
și cei care avem o responsa-
bilitate directă sau indirectă 

vizavi de acesta să recunoaș-
tem problemele, problemele 
structurale, problemele de func-
ţionare. Să recunoaștem că ele 
există, să le identificăm în mod 
clar, să le aducem la lumină 
și apoi să vedem, în măsura 
posibilităţilor societăţii noas-
tre de a susţine rezolvarea lor, 
să le găsim soluţii în timp. Și 
din acest motiv, sănătatea și 

educaţia le-am stabilit și noi 
în acest scurt mandat de un 
an ca priorităţi, fără preten-
ţia de a dori să rezolvăm toate 
problemele, dar cel puţin să 
avem onestitatea și curajul de 
a scoate la lumină problemele 
pe care trebuie să le rezolvăm 
și încet încet să putem să ne 
propunem și soluţii”, a spus 
Dacian Cioloș, la deschiderea 

anului universitar la UMF Iuliu 
Haţieganu din Cluj-Napoca.

El a adăugat că e nevoie 
să ne recâștigăm încrederea 
în sistemul de sănătate din 
România. „Înainte de vorbi de 
resurse alocate sănătăţii, sun-
teţi conștienţi că avem nevoie 
în primul rând să găsim acele 
resurse care să ne motiveze să 
mergem mai departe și să ne 
responsabilizeze în modul în 
care privim și în modul în care 
tratăm sistemul de sănătate.

Aici, dvs ca studenţi, ca 
viitori medici, aveţi un rol 
esenţial. Așteptăm și de la 
dvs ca în momentul în care 
veţi ajunge să profesaţi, să fiţi 
în măsură, prin contribuţia pe 
care o veţi aduce, să recâștigaţi 
și să recâștigăm încrederea în 
sistemul de sănătate”, a men-
ţionat Dacian Cioloș. Conform 
sursei citate, premierul Dacian 
Cioloș a participat la deschi-
derea noului an universitar, la 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie Iuliu Haţieganu din 
Cluj-Napoca.

E un paradox că avem o școală medicală de 
elită, dar un sistem de sănătate deficitar

Vizite gratuite la Castelul 
Peleș, la împlinirea a 133 
de ani de la inaugurare

Castelul Peleș situat pe domeniul regal din stațiunea Sinaia a 
putut fi vizitat gratuit, cu ocazia împlinirii a 133 de la inaugura-
rea oficială a construcției ca sediu al „noii dinastii”, informează 
AGERPRES. Șeful Secției Relații publice din cadrul Muzeului 
Național Peleș, Daniela Voitescu, a declarat că publicul a putut 
vizita gratuit parterul și etajul întâi al obiectivului. Castelul 
Peleș a fost construit între anii 1873 și 1914, la inițiativa Rege-
lui Carol I, ca reședință de vară a cuplului regal al României, 
având 160 de camere, dintre care 80 de dormitoare și 30 de săli 
de baie foarte moderne pentru epoca în care a fost construit.

La data de 7 octombrie 1883 a avut loc ceremonia inaugu-
rării castelului, se precizează în postarea MNP. „În după amiaza 
zilei de 7 octombrie 1883 ceremonia inaugurării castelului, 
sediul „noii dinastii”, a început cu o slujbă religioasă și cu sfin-
țirea apei, la care au asistat Regele Carol I și Regina Elisabeta, 
primul ministru Lascăr Catargiu și mai mult de 50 de invitați 
din toate corpurile statului, o parte a unui batalion de vână-
tori și un numeros public din Sinaia și din București. Sosiseră 
cu Orient Expresul în gara Sinaia și invitați străini, diplomați și 
redactori ai ziarelor de prestigiu. S-a intonat imnul național și 
pe turnul cel mare al Castelului s-a ridicat Tricolorul, drapelul 
național, care a fost salutat de trei salve de tun. După ce invi-
tații au vizitat Castelul Peleș toți participanții la inaugurare au 
fost poftiți la un ceai în salonul de muzică unde Regina Eli-
sabeta a cântat acompaniată de pian câteva arii din opere și 
două cântece românești”, menționează sursa citată.

Foto: opiniatimisoarei.ro

Foto: ziardecluj.ro

Foto: fluierul.ro

Spania: 2 orașe în care trebuie 
înființate secții de votare

C opilul tău cum este edu-
cat la școală? Fiecare 
caz de copil abuzat la 

școală trebuie semnalat! Sem-
nalează cazul tău! Telefon +34 
918771012 sau e-mail: redac-
tie@elrumano.net.

Uniunea Muncitorilor 
Români din Spania alături 
de colaboratorii media Ziarul 
El Rumano en España www.
periodicoelrumano.es și Radio 
Românul www.radioromanul.es 
(107,7 FM Spania) demarează 
campania socială: EDUCAŢIA 
nu înseamnă DISCRIMINARE.

Solicităm părinţilor prin 
întrebarea: Copilul tău cum 
este educat la școală? să ana-
lizeze dacă copilul sau copiii 
lor sunt într-o situaţie de dis-
criminare atât în raport cu 
profesorii, cât și cu ceilalţi 
colegi de clasă.

Educaţia reprezintă, printre 
altele, un proces de dezvoltare 
a competenţelor și abilităţilor 
profesionale, dar și o dezvoltare 
a personalităţii copilului, vii-
torul adult, parte din generaţia 
viitorului, la nivelul societă-
ţii din care face parte. Prin 
tratate internaţionale demo-
cratice și în spiritul respectării 
drepturilor copiilor, nimeni 
nu are dreptul, în situaţie de 
părinte sau actor al societăţii 

civile, nimeni nu are dreptul 
să aducă atingere demnităţii 
și integrităţii niciunui copil, 
cu atât mai mult, nimeni nu 
are dreptul să pună bariere în 
calea educaţiei niciunui copil, 
indiferent în care parte a lumii 
ar trăi acel copil.

Fiecare caz de copil abu-
zat la școală trebuie semnalat! 
Semnalează cazul tău! Uniunea 

Muncitorilor Români din Spa-
nia, printre obiectivele propuse, 
acordă atenţie promovării inte-
grării românilor în societatea 
spaniolă, ajutând la păstrarea 
identităţii culturale, lingvis-
tice și religioase. Prin Ziarul 
El Rumano en España www.
periodicoelrumano.es, se 
oferă posibilitatea semnală-
rii oricărui caz de abuz școlar 

trecut sau viitor la următoarele 
date de contact: Telefon +34 
918771012 sau e-mail: redac-
tie@elrumano.net.

Campanie iniţiată de Uni-
unea Muncitorilor Români cu 
sprijinul partenerilor media: 
Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es și 
Radio Românul www.radioro-
manul.es (107,7 FM Spania).

Campanie socială: EDUCAȚIA nu înseamnă 
DISCRIMINARE. Semnalează cazul tău!
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2016

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

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€

V icepremierul Vasile 
Dîncu, ministru al 
Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice, a 
declarat că viitorul sună bine 
dacă este lăsat pe mâna ora-
șelor și a femeilor, precizând 
că, de milenii, femeile au fost 
primii manageri serioși ai buge-
telor, informează AGERPRES.

„Prin excelenţă, de milenii, 
femeile au fost primii manageri 
serioși ai bugetelor, ai vieţii 
noastre, ai generaţiilor viitoare 
și, de aceea, credem că viito-
rul sună bine dacă este lăsat 
pe mâna orașelor și pe mâna 
femeilor”, a declarat Vasile 
Dîncu, la conferinţa „Orașul 
meu în Europa noastră”, orga-
nizată recent la București, la 
care au participat și comisa-
rul european Corina Creţu și 
primarul general al Capitalei, 
Gabriela Firea.

Potrivit lui Dîncu, viitorul 
orașelor trebuie gândit ca „un 
efort comun”. „Când vorbim 
despre dezvoltarea urbană a 
României, nu poate să decidă 
nici numai Guvernul României, 
nici numai Comisia Europeană, 
nici numai primăriile, pentru 

că au nevoie de sprijin. Trebuie 
să fie un efort al tuturor, un 
efort comun și în dezvoltarea 
ţării în general cred că trebuie 
să ne bizuim pe femei și pe 
orașe”, a precizat vicepremierul.

El a spus că, în prezent, 
există o importantă cerere 
pentru competitivitate în dez-
voltarea orașelor, însă lucrul 

cel mai important trebuie să fie 
îmbunătăţirea vieţii oameni-
lor. „Există o importantă cerere 
pentru competitivitate, ca să 
aplicăm modelele de competiti-
vitate economică în dezvoltarea 
orașelor, dar, pe de altă parte, 
pe noi trebuie să ne intereseze 
un lucru foarte important, care 
este viaţa oamenilor și viaţa 

bună în orașe. Și aici mai tre-
buie să vedem foarte clar cum 
facem ca modelele competi-
tive care au fost aplicate în 
altă parte să fie și la noi efici-
ente, dar să păstrăm această 
tendinţă de a îmbunătăţi viaţa 
oamenilor”, a adăugat Dîncu.

Conform sursei citate, vice-
premierul Dîncu a afirmat că 
politica regională reprezintă o 
resursă pentru România. „Noi, 
ministerul pe care-l conduc, 
Guvernul din care fac parte, în 
acest moment, aplică o încer-
care de a fi cât mai aproape 
de politica regională. Politica 
regională reprezintă o resursă 
pentru România. În politica pe 
care am aplicat-o în acest an 
am încercat să dăm orașului 
rolul pe care îl reprezintă. Și 
cred că încă un rol în plus au 
orașele — acela de motor, de 
locomotivă a dezvoltării. Ora-
șele sunt și modele importante 
pentru dezvoltarea urbană. În 
jurul orașelor se pot dezvolta 
comunităţi care trăiesc de pe 
urma faptului că există mari 
concentrări de putere sau de 
bani într-un oraș”, a subliniat 
Dîncu.

În dezvoltarea țării, în general, cred că 
trebuie să ne bizuim pe femei și pe orașe

Germania: ofițeri de stat major 
la brigada multinațională

Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, a anunțat că 
Germania va contribui cu ofițeri de stat major la brigada mul-
tinațională NATO care se va forma în România, informează 
AGERPRES. Potrivit acestuia, Bulgaria a reconfirmat că va con-
tribui cu până la 400 de militari la brigada multinațională. De 
asemenea, demnitarul a amintit că și Polonia va contribui cu o 
companie, în schimb România urmând să participe cu o com-
panie la grupul de luptă care se formează în această țară.

„Recent am avut confirmarea din partea Berlinului că 
Germania va contribui cu ofițeri de stat major la brigada mul-
tinațională”, a spus Motoc. Pe de altă parte, el a mai amintit 
că brigada va coopera cu o unitate venită din partea Statelor 
Unite, precizând însă că rămâne de definit exact modalitatea 
în care se va face această cooperare.

„Vă asigur că mai sunt și alte discuții cu aliați importanți pe 
care le-am angajat la modul foarte serios și ale căror rezultate 
le vom anunța de îndată ce vor fi precizate și bine confirmate”, 
a afirmat ministrul, amintește sursa citată. Acesta și-a exprimat 
convingerea că brigada va avea un caracter de „multinațio-
nalitate reală”. Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, a 
participat la festivitățile de deschidere a anului universitar 
organizate de Academia Tehnică Militară.

Foto: cotidianul.ro

Foto: youtube.com
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Alpinistul clujean Vasile Cipcigan a atins recent vârful Manaslu, 
de 8.156 de metri, din Himalaya, informează AGERPRES. „Expe-
diția Manaslu și-a atins obiectivele. Vasile Cipcigan a atins 
vârful Manaslu 8.156 m. Vă mulțumim tuturor pentru gândurile 
bune și abia așteptăm să ne revedem cu bine”, se arată într-o 
postare pe contul de Facebook al alpinistului. Vasile Cipcigan 
a pornit în această expediție alături de jurnalistul Titus Crăciun. 
Cipcigan, care este șef formație la Serviciul Public Județean 
Salvamont — Salvaspeo Cluj, explica, înainte de a porni în 
expediție, că ascensiunea finală a vârfului ar putea dura între 8 
și 12 ore, iar coborârea în jur de patru ore.

Pentru Titus Crăciun, așa cum mărturisea chiar el, aceasta 
este prima expediție pe care o face în afara țării, demersul său 
fiind în egală măsură și unul jurnalistic, dorind ca prin mate-
rialele pe care le va publica să contribuie la popularizarea 
alpinismului. Cipcigan este și inițiatorul proiectului „Șapte pași 
pe acoperișul lumii”, care s-a concretizat până în prezent în 
patru reușite: Elbrus (Europa) — 5.642 metri, McKinley (SUA) 

— 6.194 metri, Aconcagua (America de Sud) — 6.960 metri, Kili-
manjaro (Africa) — 5.895 metri. De asemenea, Vasile Cipcigan 
a participat la expediția Khan Tengri 2008, fiind și coinițiator și 
participant la proiectul „Expediția Românească Manaslu 2013”. 
Manaslu din masivul Gurkha, munții Himalaya, este, ca înăl-
țime, al 8-lea vârf al planetei (8.156 metri). Numele Manaslu 
este un derivat al termenului sanscrit Manasa, care, în limba 
română, se traduce prin Muntele Spiritului. Muntele Manaslu 
are trei vârfuri importante: Manaslu Nord — 7.157 metri, 
Manaslu Est — 7.992 metri și Manaslu — 8.156 metri. Toate 
aceste trei vârfuri au fost atinse și sunt o atracție și o provocare 
pentru alpiniștii din toată lumea, mai spune sursa citată. Primii 
oameni care au reușit să ajungă pe vârful acestui munte au fost 
japonezii Yuko Maki și Toshio Imanishi, împreună cu nepalezul 
Gyalzen Norbu, la 9 mai 1956. Timișoreanul Horia Colibășanu 
este primul român care a cucerit Manaslu, în anul 2006.

Marea majoritate a asisten-
telor medicale din unităţile 
sanitare publice (circa 60.000) 
sunt afectate de fenomenul dis-
criminării salariale și circa 23% 
dintre acestea sunt în situaţia 
de muncă forţată neplătită, con-
form unui studiu, informează 
AGERPRES.

„Coroborarea datelor din 
cercetarea sociologică cu cele 
privitoare la salarizare indică 
faptul că la ora actuală categoria 
de personal cea mai afectată o 
constituie asistentele medicale, 
în special asistentele medicale 
absolvente de postliceală. Două 
componente majore contri-
buie la această situaţie: marea 
majoritate (cca. 60.000) a asis-
tentelor medicale din unităţile 
sanitare publice sunt afectate 
de fenomenul discriminării 
salariale și cca. 23% dintre 
asistentele medicale din uni-
tăţile sanitare publice sunt în 
situaţia de muncă forţată neplă-
tită”, sunt concluziile studiului. 
Printre problemele constatate 
se numără respectarea drep-
turilor aferente timpului de 
muncă, în condiţiile în care 
56% dintre asistentele medi-
cale efectuează în mod constant 
ore suplimentare. În cazul a 
circa 78% dintre asistentele 
medicale care efectuează ore 
suplimentare nu li s-a cerut 
acordul pentru efectuarea aces-
tora. „Obligarea contextuală” 

— a trebuit să le efectuez deoa-
rece nu avea cine — este pe 
primul loc, fiind urmată de 
cea directă, prin trecerea pe 
grafic. Circa 3% dintre respon-
dente au indicat faptul că au 
fost ameninţate să efectueze 
orele suplimentare.

De asemenea, 40% din-
tre asistentele medicale care 
efectuează ore suplimentare 
(aproximativ 23% din totalul 
respondenţilor) au indicat fap-
tul că acestea nu sunt plătite și 
nici nu sunt recuperate prin zile 
libere. „Situaţia se încadrează 
în cazul exemplar al sclaviei, 
fiind vorba de muncă forţată 
și neplătită”, subliniază auto-
rii studiului.

Totodată, circa 21% din-
tre asistentele medicale nu 
au beneficiat de concediu de 
odihnă integral în ultimii 5 ani 
de zile. Doar 57% dintre asis-
tentele medicale au indicat că 
nu au zile de recuperat în urma 
orelor suplimentare și a conce-
diului de odihnă neefectuat din 
ultimii trei ani de zile. O altă 
problemă indicată în cadrul 
studiului este „echivalarea asis-
tentelor medicale absolvente 
de postliceală”. „Ţinând cont 
de faptul că asistentele medi-
cale absolvente de postliceală 

reprezintă peste 85% din asis-
tentele medicale care lucrează 
în unităţile sanitare, diferen-
ţele foarte mari ale nivelelor 
de salarizare, bazate în spe-
cial pe existenţa mai multor 
categorii de studii, în condiţiile 
atribuţiilor identice generează 
la ora actuală cea mai mare 
problemă a acestei categorii 
de personal”, se menţionează 
în studiu.

Circa 60% dintre respon-
dente au indicat faptul că se 
simt discriminate salarial faţă 
de asistentele medicale cu studii 
superioare. Argumentele uti-
lizate: „deși fac aceeași muncă, 
salariul este diferenţiat”, „lipsa 
unui proces de echivalare a 
competenţelor deja dobân-
dite pentru a trece la un nivel 
de școlarizare egal cu facul-
tatea” și „distribuţia egală a 
responsabilităţilor la locul de 
muncă”. Discriminarea sala-
rială a asistentelor medicale 
absolvente de postliceală este 
cel mai amplu fenomen de dis-
criminare din sectorul sanitar, 
având, în consecinţă, cel mai 
mare impact negativ, semna-
lează autorii studiului.

Salarizarea asistentelor 
medicale este menţionată drept 
a treia mare problemă consta-
tată. Astfel, circa 28% dintre 
respondenţi au indicat faptul 
că unitatea le refuză acordarea 
unor drepturi salariale. Din-
tre drepturile ce li se refuză 
în unităţile sanitare unde 
lucrează, asistentele medicale 
au menţionat: neplata orelor 
suplimentare; neacordarea 
bonurilor de masă și neacor-
darea gradului principal, mai 
spune sursa citată.

Din perspectiva dis-
criminărilor salariale cea 
mai defavorizată categorie 

profesională o constituie asis-
tentele medicale. În funcţie de 
gradul de afectare și impactul 
acesteia (numărul de asistente 
afectate), „ierarhia discrimină-
rii” este următoarea: asistentele 
medicale absolvente de postli-
ceală:—cca. 60.000 de asistente 
medicale care au între 49,3% 
din salariul maxim posibil (în 
spitalele neclinice și Anestezie 
Terapie Intensivă—ATI/Uni-
tăţi de Primire Urgenţe—UPU) 
și 57,3% în spitalele neclinice 
(comparativ cu nivelul sala-
riului asistentelor medicale 
cu studii superioare din spi-
talele clinice: 64%); asistentele 
medicale cu studii superioare 
din spitalele neclinice (cu 
excepţia ATI/UPU/CPU), un 
număr mic de asistente, aces-
tea având însă doar 46% din 
salariul maxim posibil. Prin-
cipalele soluţii recomandate 
pentru eliminarea probleme-
lor constatate sunt: reducerea 
deficitului de personal și/sau 
introducerea CIM-urilor (con-
tracte individuale de muncă) cu 
timp parţial pentru înlocuirea 
orelor suplimentare neplătite 
pentru toate asistentele medi-
cale; demararea procedurilor 
pentru echivalarea asistentelor 
medicale absolvente de postli-
ceală—echivalarea elimină cea 
mai importantă discriminare 
salarială pentru 63.586 de asis-
tente medicale din unităţile 
sanitare publice; introducerea 
echivalării salariale (salarizarea 
similară a asistentelor medi-
cale absolvente de postliceală 
cu cele absolvente de studii 
superioare) sau reducerea în 
regim de urgenţă a discrepan-
ţelor/discriminărilor salariale; 
reducerea discrepanţelor/dis-
criminărilor salariale prin 
aducerea tuturor salariilor la 

același nivel de referinţă (64%) 
din salariul maxim posibil pe 
legea 284/2010 (calculat prin 
înmulţirea coeficienţilor de 
ierarhizare specifici fiecărei 
funcţii cu salariul minim pe 
economie).  O altă soluţie pro-
pusă este și reajustarea ierarhiei 
salariale în special prin intro-
ducerea claselor suplimentare 
pentru vechimea în sectorul 
sanitar (prin preluarea mode-
lului aplicabil Educaţiei) și prin 
eliminarea diferenţelor dintre 
asistentele medicale S și cele PL 
(aplicabilă și în cazul asisten-
telor medicale care lucrează în 
secţiile ATI/UPU/CPU raportat 
la restul secţiilor) la cel mult 
3 clase de salarizare.

Studiul a fost desfășurat 
în cadrul Centrului de Cer-
cetare și Dezvoltare Socială 

„Solidaritatea” și face parte din 
strategia de abordare a proble-
melor salariaţilor din sănătate 
bazată pe dovezi. Acesta este 
corelat cu alte cercetări des-
fășurate în cadrul de CCDSS, 
ultima abordare de acest gen 
constituind-o problema găr-
zilor medicilor.

Cercetarea are ca obiectiv 
analiza situaţiei asistentelor 
medicale din unităţile sanitare 
publice centrată pe câţiva indi-
catori esenţiali ai calităţii vieţii 
profesionale: timpul de muncă, 
salarizarea, evoluţia în cari-
eră. În subsidiar, cercetarea 
sociologică a evaluat și dispo-
nibilitatea la acţiuni de protest 
pentru rezolvarea probleme-
lor indicate de respondenţi în 
cadrul cercetării. Selecţia res-
pondenţilor este una aleatorie, 
în funcţie de dorinţa subiec-
ţilor de a participa la aceasta 
cercetare. Au completat ches-
tionarul un număr de 1.234 
asistenţi medicali.

60.000 de asistente din unitățile sanitare 
publice, afectate de discriminare salarială

Taximetrie: Peste 2.000 de 
sancțiuni contravenționale

Poliția Română a aplicat, într-o singură zi, peste 2.000 de sanc-
țiuni contravenționale pentru abateri de la normele legale care 
reglementează circulația pe drumurile publice și activitatea 
de taximetrie, după ce au fost verificate peste 4.500 de auto-
turisme. „Sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere, 
peste 650 de polițiști au acționat, la nivel național, împreună 
cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, pentru 
verificarea transporturilor în regim de taxi. Polițiștii au verificat 
4.528 de autoturisme, iar în urma neregulilor constatate au fost 
aplicate 2.175 de sancțiuni contravenționale”, informează un 
comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) 
conform AGERPRES.

Dintre sancțiunile aplicate, 497 sunt prevăzute de Legea nr. 
38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și în 
regim de închiriere, iar 1.678 pentru încălcarea normelor pri-
vind circulația pe drumurile publice. „Pentru comiterea unor 
fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 
29 de permise de conducere, iar pentru defecțiuni tehnice sau 
dotări suplimentare nepermise de lege au fost retrase 195 de 
certificate de înmatriculare”, mai spune sursa citată. Totodată, 
în cadrul acțiunii, polițiștii au constatat zece infracțiuni, dintre 
care șapte la regimul circulației și trei de altă natură.

Foto: ziaruldeinvestigatii.ro

Foto: botosaneanul.ro

Alpinistul clujean Vasile 
Cipcigan a atins vârful Manaslu, 
din Himalaya, înalt de 8.156 m
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¡Oferta limitada! Garantía de 2 años.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO A CASA DEL CLIENTE.
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006�•�www.dormirebien.es

COLCHÓN 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

COLCHÓN 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 – ESTRÉS
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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Din 2018, elicopterul H215 
va fi produs în România

Forțele aeriene ale Spaniei au recepționat marți primul elicop-
ter H215, un aparat care, din 2018, va fi produs în România, la 
fabrica de la Ghimbav. Aparatul a fost comandat în iulie 2016 
de Ministerul spaniol al Apărării, prin intermediul Agenției 
NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA), conform unui comunicat al 
Airbus, preluat de AGERPRES.

Membru al familiei de elicoptere Super Puma, H215 este 
un elicopter de transport greu, cu două motoare, echipat cu 
tehnologii de ultimă generație, care corespunde celor mai 
stringente standarde de securitate. Echipamentul de bord mul-
tifuncțional include monitoare digitale multifuncționale, pilot 
automat în patru axe, care oferă protecția anvelopei de zbor, 
precizie și stabilitate chiar și în cele mai dificile condiții de ope-
rare. Testele finale de zbor pentru noul elicopter s-au derulat 
la fabrica de la Albacete pe 22 septembrie și tot acolo apara-
tul a fost vopsit și dotat cu sisteme specifice pentru a dezvolta 
capabilitățile de căutare — salvare și recuperare de personal 
atât pe timp de pace cât și de război, conform sursei citate.

Foto: ordineazilei.ro

Florin Piersic și Dan Puric, pe scena celei de-a 
XXIV-a ediții a Festivalului „Constantin Tănase”

Centrul Judeţean pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale (CJCPCT) Vas-
lui organizează, în perioada 
2–9 octombrie, cea de-a 
XXIV-a ediţie a Festivalului 
de Umor „Constantin Tănase”, 
informează AGERPRES. Vor 
fi prezentate piese de teatru 
pe scena Casei Cultură „Con-
stantin Tănase” din Vaslui și 
Sala „Studio” a acestei insti-
tuţii, au loc concursuri de 
interpretare pentru amatori, 

dar și tineri actori, expoziţii 
de grafică satirică, lansări de 
carte, conferinţe și spectacole 
în aer liber.

„Spectacolele se joacă cu 
sălile pline și am fost foarte 
bucuros să vad că biletele și 
abonamentele s-au vândut 
în număr foarte mare. Am 
încercat să aducem spectacole 
interesante, dar, cu toate că 
personal, am vizionat multe 
spectacole, am fost condiţio-
naţi de scena Casei de Cultură, 

astfel că opţiunile au fost în 
concordanţă cu posibilităţile 
tehnice pe care le are această 
scenă. Eu sper ca acest fes-
tival al umorului, ajuns la o 
vârstă remarcabilă, să nu-și 
dezmintă numele și toate 
spectacolele să reușească să 
le aducă vasluienilor zâmbetul 
pe buze”, a declarat directorul 
CJCPCT Vaslui, Lucian Onciu. 
În Centrul Civic se desfășoară 
trei spectacole oferite de Teatrul 

„Masca”, o paradă a costumelor 

de teatru, prezentată de o sută 
de liceeni voluntari, spectacolul 

„Jocul de-a vacanţa”, de Mihail 
Sebastian, prezentat de acto-
rii Teatrului „V.I. Popa” din 
Bârlad și un recital al actoru-
lui Horaţiu Mălăele. Pe scenă 
urcă Compania Passe Partout cu 
piesa „România-Închis pentru 
inventar” și actorul Dan Puric. 
Organizatorii propun publicului 
piesa „O ladă”, prezentată de 
Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamţ, apoi pe scena festivalu-
lui urcă actorul Florin Piersic, 
care susţine un recital de o oră. 
Va urma un spectacol al Teatru-
lui Mic, „Trei gemeni veneţieni”, 
în regia Nonei Ciobanu.

Conform sursei citate, vas-
luienii vor putea vedea „Școala 
nevestelor”, de Molière, pre-
zentat de actorii Teatrului 
Naţional Târgu Mureș, sâm-
bătă va urca pe scenă Teatrul 
Naţional „Mihai Eminescu”, din 
Chișinău, pentru ca duminică, 
festivalul să se încheie cu Gala 
laureaţilor concursului de inter-
pretare, urmată de piesa „O 
scrisoare pierdută”, prezentată 
de Teatrul „Bulandra” Bucu-
rești, în regia lui Doru Ana.

Foto: ziuadevaslui.ro
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Promovarea unei legi a siguranţei în trafic 
ar putea reprezenta soluţia pentru reduce-
rea drastică a accidentelor grave produse de 
către șoferii profesioniști, în condiţiile în care 
unul din șase camioane produce în fiecare an 
un accident, potrivit unui comunicat al Uni-
unii Naţionale a Societăţilor de Asigurare și 
Reasigurare din România (UNSAR), infor-
mează, AGERPRES.

„Bilanţul tragic al victimelor accidentelor 
grave produse de transportatori crește con-
stant. Luni, 26 septembrie, un bărbat în vârstă 
de 51 de ani a murit pe loc, după ce autotu-
rismul în care se afla a fost spulberat de un 
TIR. Accidentul a fost cauzat de TIR, care a 
pătruns pe contrasens, conform informaţiilor 
din presă”, se arată în comunicat.

Potrivit UNSAR, nevoia de profesionalizare 
a șoferilor angajaţi de firmele de transport este 
crucială, pentru a opri fenomenul accidentelor 
grave produse de aceștia. „Pe lângă pregătirea 
corespunzătoare pe care șoferii ar trebui să o 
deţină și cursurile de siguranţă în trafic la care 
ar trebui să participe constant, Uniunea Naţio-
nală a Societăţilor de Asigurare și Reasigurare 
din România consideră necesară promovarea 
unei legislaţii dedicate în acest sens. O lege a 

siguranţei în trafic ar putea reprezenta soluţia 
pentru reducerea drastică a accidentelor grave 
produse de către șoferii profesioniști. Sperăm 
ca acest demers să fie susţinut și încurajat de 
firmele de transport din România”, au subliniat 

asigurătorii. Aceștia au mai arătat că fenome-
nul accidentelor grave, frecvente, produse de 
transportatori devine din ce în ce mai periculos 
pentru cetăţeni. Aceasta în condiţiile în care 
cifrele oficiale spun că unul din șase camioane 

produce în fiecare an un accident. „În 2015, 
România a fost ţara care a înregistrat cel mai 
mare număr al deceselor în accidente rutiere 
(95 de vieţi pierdute pentru fiecare milion de 
locuitori, faţă de o medie europeană de 51,5 
decese pentru fiecare milion de locuitori) și al 
victimelor din rândul pietonilor (mai mult de 
o treime, în timp ce media europeană este de 
22%). Aproximativ 1.900 de români și-au pier-
dut anul trecut viaţa în accidente rutiere, iar 
alte aproximativ 25.000 de persoane au sufe-
rit vătămări”, se mai precizează în comunicat.

UNSAR face apel la autorităţi pentru a 
găsi rapid soluţii pentru responsabilizarea și 
profesionalizarea șoferilor firmelor de trans-
port și pentru reducerea drastică a numărului 
accidentelor tragice produse de aceștia. „Ne 
exprimăm din nou disponibilitatea totală la 
dialog și la găsirea de soluţii viabile și suste-
nabile atât pentru scăderea daunalităţii, cât și 
pentru o piaţă solidă și stabilă a asigurărilor”, 
spun reprezentanţii uniunii, conform sursei 
citate. Înfiinţată în 1994, UNSAR — Uniunea 
Naţională a Societăţilor de Asigurare și Reasi-
gurare din România reprezintă 23 de companii 
de profil. Acestea deţin o pondere de peste 
90% din piaţa locală de asigurări.

Umplerea frigiderului cu pro-
duse alimentare și expirarea 
acestora înainte de a fi consu-
mate a devenit, din păcate, o 
obișnuinţă la români, a declarat 
ministrul Agriculturii și Dez-
voltării Rurale, Achim Irimescu, 
într-o conferinţă de speciali-
tate, informează AGERPRES.

Totodată, ministrul a recu-
noscut că și lui i s-a întâmplat 
acest lucru și a subliniat că 
românii trebuie să își schimbe 
comportamentul alimen-
tar. „Omenirea va ajunge la 
o criză alimentară și acest fapt 
a condus și la orientarea către 
ceea ce se aruncă și ceea ce 
se degradează, pentru că sunt 
două elemente diferite. Mai 
util ar fi să avem în vedere și 
modificarea mentalităţilor, în 
România. Cred că România are 
capacitatea de a rezolva această 
problemă. Avem un grup de 
lucru la nivelul ministerului, 
format din 25 de entităţi publice 
și private și sper ca, pe ter-
men lung, să avem rezultate 
în combaterea risipei alimen-
tare. Consumatorul trebuie să 
știe cum se comportă faţă de 
produs. Problema se pune tot 
mai acut pe viitor faţă de con-
sumul de alimente. Știm cu 
toţii că actualmente, în Uniunea 
Europeană, fără subvenţii, nu 
s-ar putea produce produse la 

preţuri accesibile pentru con-
sumatori. Din păcate, la români 
s-a constatat o obișnuinţă în 
a-și umple frigiderul și, după 
un timp, să se constate depăși-
rea termenului de valabilitate 
înainte de consum. Recunosc, și 
mie mi s-a întâmplat acest lucru. 
Deci, trebuie să ne schimbăm 
comportamentul alimentar”, 
a spus Irimescu.

Potrivit șefului de la Agri-
cultură, în ţările vestice există 
asociaţii care se ocupă de redis-
tribuirea alimentelor aflate în 
apropierea termenului de expi-
rare, la preţuri modice, pentru 
populaţia defavorizată. „Deja 
în Vest s-au înfiinţat forme 
care se ocupă cu redistribu-
irea alimentelor la preţuri 

modice pentru pătura săracă 
a populaţiei, pentru a accesa 
alimente care sunt în termen 
de garanţie și se mai pot con-
suma. Interesul nostru este să 
aruncăm cât mai puţin la coșul 
de gunoi”, a subliniat minis-
trul. Potrivit acestuia, sumele 
care se pierd sunt foarte mari. 

„Numai la câţi bani se alocă în 
agricultură pentru subvenţii, ne 
putem da seama de impact. Dacă 
ne uităm la bugetul european, 
circa 40 de miliarde de euro, 
anual, se cheltuiesc în agricul-
tură. Sunt foarte multe soluţii. 
Pe de altă parte, există riscul ca 
o mare parte dintre alimente 
să fie lăsate la un preţ mare 
până la momentul expirării lor. 
Este extrem de important să 

dezvoltăm și soluţii. Sigur, tre-
buie să gestionăm foarte bine 
și termenele la care expiră ali-
mentele, dar și comportamentul 
nostru ca și consumatori. Poate 
vi s-a întâmplat ca un produs, 
care trebuie să stea la o anumită 
temperatură, a stat aruncat pe 
un alt raft, iar de bună credinţă 
îl cumperi și constaţi acasă că 
acesta nu mai e bun de con-
sum”, a afirmat Achim Irimescu.

Federaţiile și asociaţiile 
reprezentative din domeniul 
alimentar și din cel de amba-
laje au participat la conferinţa 
de lansare a campaniei de res-
ponsabilitate socială „Reducem 
risipa alimentară. Preţuim 
hrana!”, iniţiată de Asociaţia 
Facem România Bine, în parte-
neriat cu Eurexpo și Romexpo. 
Evenimentul a avut loc în marja 
expoziţiei internaţionale Pack 
Expo, organizată la Romexpo, 
dedicată tehnologiilor pentru 
producţia de ambalaje și soluţii 
de ambalare, mai spune sursa 
citată. Campania „Reducem 
risipa alimentară. Preţuim 
hrana!” își propune să sen-
sibilizeze opinia publică în 
legătură cu protejarea resur-
selor naturale și a risipei de 
hrană, dar și referitor la pro-
movarea unei împachetări 
corecte, ca măsură concretă 
de reducere a deșeurilor.

La români, a devenit obișnuință să fie frigiderul 
plin de alimente care expiră fără a fi consumate

Peste 42% din populația 
României are probleme în a-și 
plăti factura lunară de utilități
Peste 42% din populația României este încadrată în capito-
lul „sărăcie energetic” și are probleme cu plata facturii lunare la 
utilități, a declarat Emil Calotă, vicepreședintele Autorității Nați-
onale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în cadrul 
unei conferințe pe tema soluțiilor tehnologice inteligente. „Un 
consum de 100 de kWh pe lună pe gospodărie reprezintă un 
consum care clar ne arată nivelul de dezvoltare economico — 
socială pe care o avem în mediul rural. Să nu uităm cifra pe care 
o avem cu toții în conștiința publică: peste 42% din populația 
României este încadrată în așa-numita categorie de „sără-
cie energetic”, deci populație cu probleme în a-și plăti factura 
lunară de utilități”, a spus Calotă, conform AGERPRES.

El a arătat că, din punctul de vedere al consumului final 
de energie, România în acest moment are o structură atipică, 
pentru că, de trei ani, principalul sector consumator de ener-
gie, sub toate formele, energie electrică, gaz natural, energie 
termică, produse petroliere și derivate, nu mai este industria, 
ci a devenit sectorul rezidențial. „Cu alte cuvinte, populația 
României, în structura socio-economică pe care o cunoaș-
tem, 49% în mediul rural, 51% în mediul urban, este principalul 
consumator de energie din România”, a susținut vicepreședin-
tele ANRE. Potrivit acestuia, România dispune din belșug de 
gaze și biomasă, dar pe care le folosim ineficient. „În România 
consumăm foarte mult gaz, gazul metan și biomasa sunt cele 
două resurse pe care România le are din belșug, dar pe care le 
valorifică ineficient. Consumul de gaz este încă prea mare, iar 
consumul de biomasă, de material lemnos, în special în zona 
rurală, consum de tip dezorganizat este unul ineficient, neeco-
nomic”, a subliniat Calotă.

Oficialul ANRE a mai spus că România are în prezent cea 
mai redusă valoare a consumului de energie primară din cele 
28 de state membre ale Uniunii Europene, mai spune sursa 
citată. „Cifra pe care o înregistrăm la nivelul consumului mediu 
pe gospodărie pe lună în mediul rural arată clar o realitate pe 
care trebuie o acceptăm și, prin politici, prin programe, trebuie 
să aducem corecții”, a continuat el.

Foto: totb.ro

Foto: jurnalgiurgiuvean.ro

Asigurătorii solicită adoptarea unei legi a siguranței 
în trafic, pentru reducerea accidentelor rutiere
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Numărul de migranți care au intrat în Germania în 2015 a fost 
revizuit în scădere de la 1,1 milioane la 890.000, a declarat 
ministrul de interne german Thomas de Maizière, informează 
AGERPRES. Ministrul a declarat că cifra inițială a fost mai mare 
din cauza faptului că solicitanții de azil s-au înregistrat adesea 
în mai multe locuri și că mulți dintre ei fie s-au mutat în alte 
țări europene fie s-au întors în țările de origine.

Sistemul de înregistrare a solicitanților de azil din Germania 
a fost adesea criticat pentru că nu a înregistrat în mod cores-
punzător numărul de migranți care sosesc din țări precum Siria, 
Afganistan și Irak. Din cifra totală pentru anul trecut, 820.000 
s-au înregistrat efectiv ca solicitanți de azil, 50.000 au plecat 
după înregistrare și 20.000 sunt minori neînsoțiți, care încă nu 
au depus o cerere de azil, a precizat ministrul de interne, Tho-
mas de Maizière, în cadrul unei conferințe de presă.

„Această cifră (890.000) rămâne foarte ridicată. Datorită 
unui efort enorm, am depășit în mare măsură această pro-
vocare de primire a refugiaților”, a mai spus Maizière. Sosirea 
unui număr atât de mare de migranți în 2015, un record, a 
supus administrația responsabilă cu solicitările de azil la o pre-
siune uriașă și a întors o parte din opinia publică germană 
împotriva cancelarului Angela Merkel și a guvernului său de 
coaliție, care au deschis porțile țării pentru refugiați în urmă 
cu un an.

„Suntem de acord că această situație nu se poate repeta”, a 
avertizat ministrul. „Acesta este motivul pentru care am luat 
numeroase măsuri la nivel național, european și internațional 
pentru a reduce în mod semnificativ și durabil numărul viito-
rilor solicitanți de azil, în timp ce ne onorăm responsabilitățile 
noastre umanitare”, a adăugat el, conform sursei citate. Astfel, 
la data de 21 septembrie, Germania a înregistrat numai 210.000 
solicitanți de azil în 2016, a precizat ministrul de interne, salu-
tând totodată faptul că „acțiunile luate au avut efect”.

Premierul britanic Theresa 
May a respins recent abor-
darea procesului ieșirii din 
Uniunea Europeană în ter-
meni de Brexit „dur” sau Brexit 

„ușor”, ea subliniind totodată 
că în relaţia pe care guvernul 
de la Londra va încerca să o 
dezvolte cu blocul comunitar 
nu va căuta să se raporteze la 
modelul norvegian ori la cel 
elveţian și a respins de aseme-
nea orice aranjament prin care 
Marii Britanii i s-ar accepta 
accesul în continuare la piaţa 
unică europeană în schimbul 
renunţării la controlul imigra-
ţiei, informează AGERPRES.

„Argumentele despre un 
„Brexit ușor”, prin care s-ar 
continua sub o anumită formă 
apartenenţa la UE, și un „Brexit 
dur”, ca o decizie deliberată de 
a respinge comerţul cu Europa, 
sunt pur și simplu o dihotomie 
falsă”, a afirmat Theresa May 
în discursul susţinut la Con-
gresul Partidului Conservator 
britanic. „Prin urmare, nu va fi 
o negociere pentru stabilirea 
unei relaţii cum am mai văzut în 
ultimii 40 de ani sau mai mult. 
Deci nu va fi un model norve-
gian. Și nu va fi nici un model 
elveţian. Va fi un acord între o 
Mare Britanie independentă 
și suverană și Uniunea Euro-
peană”, a punctat mai departe 
șefa guvernului de la Londra.

„Tot ce facem pentru a ieși 
din UE va fi conform cu legile 
și cu obligaţiile asumate prin 

tratate și trebuie să oferim 
salariaţilor și investitorilor cât 
mai mult siguranţă. Aceasta 
înseamnă că nu va exista o 
retragere bruscă și unilaterală”, 
a asigurat ea în continuare. 
Theresa May a repetat în 
acest discurs anunţul făcut 
mai devreme în aceeași zi, și 
anume că până în luna mar-
tie va activa articolul 50 din 
Tratatul de la Lisabona, prin 
care se declanșează formal 
procesul ieșirii din Uniunea 
Europeană, urmând să fie adop-
tat și un act normativ pentru 
abrogarea European Commu-
nities Act din anul 1972, actul 
de aderare a ţării sale la Uni-
unea Europeană.

Ea a precizat totodată că 
respectivul articol va fi acti-
vat numai de guvern, nicidecum 
de parlamentul britanic, cri-
ticându-i totodată pe aceia 

care, invocând pretextul res-
pectării regulilor democratice, 
susţin că legislativul ar trebui 
să decidă la acest capitol, în 
opinia șefei executivului aceș-
tia încercând de fapt „să ucidă 
Brexitul prin tergiversare”. În 
ceea ce privește libertatea de 
circulaţie, adică dreptul cetă-
ţenilor europeni de a lucra în 
Marea Britanie, Theresa May 
a dezaprobat condiţionarea de 
către unii oficiali europeni a 
accesului companiilor brita-
nice pe piaţa unică europeană 
de garantarea acestui drept.

„Știu că unii întreabă despre 
un compromis între controlul 
imigraţiei și comerţul cu Europa. 
Dar acesta este un mod greșit de 
a privi lucrurile. Noi am votat 
(la referendumul din 23 iunie 
n. red.) pentru a ieși din Uniu-
nea Europeană și a deveni o ţară 
suverană, complet independentă. 

Așadar vom decide singuri cum 
vom controla imigraţia. Și vom 
fi liberi să ne decidem legile”, 
a subliniat șefa guvernului de 
la Londra. „Vreau ca acordul 
(cu UE) să ilustreze o relaţie 
matură, cooperantă, între pri-
eteni apropiaţi și aliaţi. Vreau 
ca el să includă cooperarea în 
aplicarea legii și combaterea 
terorismului. Vreau să implice 
comerţul liber cu bunuri și ser-
vicii. Vreau să ofere companiilor 
britanice cât mai multă liber-
tate pe piaţa unică și la fel să 
se întâmple aici cu compani-
ile europene. Dar lăsaţi-mă 
să fiu clară: Nu părăsim UE 
pentru a renunţa din nou la 
controlul asupra imigraţiei. 
Și nu plecăm pentru a reveni 
la jurisdicţia Curţii de Justiţie 
a UE”, a insistat Theresa May, 
conform sursei citate.

Ea a precizat că state printre 
care se numără Canada, China, 
Coreea de Sud, India, Mexic 
și Singapore și-au afirmat dis-
ponibilitatea de a negocia cu 
Marea Britanie acorduri de liber 
schimb, iar discuţii explora-
torii pentru astfel de acorduri 
au început deja cu Australia 
și Noua Zeelandă. „Rezultatul 
referendumului a fost clar. A 
fost legitim. Este cel mai mare 
vot pentru schimbare pe care 
l-a avut vreodată această ţară. 
Brexit înseamnă Brexit și vom 
face din el un succes”, a con-
cis Theresa May la Congresul 
Partidului Conservator.

Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii (OMS) este îngrijorată de 

„separarea” persoanelor în vâr-
stă, subliniind că acest lucru 
are consecinţe semnificative 
asupra sănătăţii lor mentale și 
fizice, potrivit unui raport, infor-
mează AGERPRES. „Este timpul 
să încetăm să mai identificăm 
oamenii în funcţie de vârsta lor, 
iar acest lucru va face societăţile 
mai prospere, mai echitabile și 
mai sănătoase”, a declarat într-o 
conferinţă de presă la Geneva 
John Beard, responsabil OMS 
pentru probleme legate de per-
soanele în vârstă.

În „Raportul mondial pri-
vind îmbătrânirea și sănătatea”, 
OMS citează rezultatele unui 
sondaj realizat pe 83.000 per-
soane (adulţi de peste 18 ani), 
din 57 de ţări. La întrebarea 

„credeţi că persoanele în vâr-
stă sunt respectate suficient 

astăzi?”, 60% dintre respon-
denţi au spus că nu, cu procente 
ridicate în special în ţările cu 
venituri mari. Acest sondaj 
arată că „ageismul (discri-
minarea pe bază de vârstă) 
este ceva foarte răspândit”, a 
subliniat Beard, care crede că 
persoanele în vârstă nu ar tre-
bui să fie forţate să se retragă. 

„Societatea va beneficia de per-
soanele în vârstă, dacă vom 
îmbătrâni cu o stare de sănă-
tate bună”, a adăugat Alana 
Officer, un alt oficial al OMS.

Persoanele în vârstă care 
simt că sunt o povară riscă, 
probabil, depresia și izolarea, 
relevă raportul. Un studiu 
recent a arătat, potrivit OMS, 

că persoanele în vârstă care se 
află într-o stare de spirit nega-
tivă, trăiesc, în medie, 7,5 ani 
mai puţin decât persoanele pozi-
tive. Numărul persoanelor de 
60 de ani și peste această vâr-
stă se va dubla până în 2025 și 
va ajunge la peste 2 miliarde 
de persoane în următorii 30 de 
ani. În 2050, o persoană din 
cinci va avea peste 60 de ani, 
iar 80% dintre acestea vor avea 
venituri mici sau medii. Fiecare 
persoană în vârstă este diferită, 
adaugă OMS, unele au aceleași 
capacităţi ca și cei de 30 de ani, 
altele au nevoie de asistenţă și 
sprijin de zi cu zi. Conform sur-
sei citate, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii recomandă, de ase-
menea, medii adecvate pentru 
persoanele în vârstă, o alini-
ere a sistemelor de sănătate cu 
nevoile lor, precum și dezvol-
tarea îngrijirii pe termen lung.

Brexitul nu va fi „dur sau ușor” și nici nu se va 
raporta la modelul norvegian sau la cel elvețian

Organizația Mondială a Sănătății este 
îngrijorată de „separarea” persoanelor în vârstă

Erdogan readuce în discuție 
problema trasării frontierei 
maritime dintre Grecia și Turcia
Guvernul grec a acuzat vineri Turcia că pune în pericol relațiile 
bilaterale, după ce președintele Recep Tayyip Erdogan a pus la 
îndoială rațiunea unui vechi tratat prin care s-a stabilit fronti-
era dintre cele două țări, informează AGERPRES.

Într-un discurs susținut la Ankara, președintele Erdogan a 
spus că tratatul de pace semnat la Lausanne în anul 1923, prin 
care a fost trasată actuala frontieră greco-turcă, a fost în esență 
o înfrângere a Turciei, întrucât aceasta ar fi făcut cadou Greciei 
insule din Marea Egee prin respectivul tratat. „Am renunțat în 
favoarea Greciei la insule pe care le-am fi putut păstra cu un 
strigăt la Lausanne. Este aceasta o victorie? Au încercat să ne 
păcălească făcându-ne să credem că Lausanne a fost o victo-
rie”, a spus Erdogan. „Cei care au stat la acea masă au greșit cu 
acel tratat. Acum, suferim consecințele”, a completat el.

În replică, premierul grec, Alexis Tsipras, a apreciat în tim-
pul unei reuniuni guvernamentale că „punerea în discuție a 
Tratatului de la Lausanne, care stabilește cadrul relațiilor gre-
co-turce și statu-quo-ul privind Marea Egee și insulele ei, este 
periculoasă pentru relațiile dintre cele două țări precum și 
pentru întreaga regiune”.

Relațiile greco-turce au fost de-a lungul vremii tensionate 
de disputele legate de frontiera lor maritimă comună și de 
situația Ciprului, țară împărțită etnic între ciprioții greci și turci, 
cu partea de nord ocupată din anul 1974 de armata turcă. Gre-
cia și Turcia au ajuns în pragul războiului în anul 1996, când 
cauza neînțelegerilor a fost o insulă nelocuită din Marea Egee, 
mai spune sursa citată. Totuși, tensiunile au mai scăzut de-a 
lungul anilor, mai ales după ce atât Grecia, cât și Turcia s-au 
ajutat reciproc în urma a două cutremure care le-au afectat 
separat pe fiecare dintre ele în anul 1999.

Foto: posta.com.mx

Foto: who.int

Germania revizuiește 
numărul de migranți care 
au intrat în țară în 2015 de 
la 1,1 milioane la 890.000
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Compra tus billetes al mejor precio. Cómo 
ahorrar en la compra de tus billetes de avión?

Asociación Green Revolution: Bucarest 
lanza el sistema de bicicletas público I’Velo

¿Te encanta viajar pero el precio de los billetes 
de avión supone un gasto demasiado elevado 
para tu presupuesto? Compra tus billetes al 
mejor precio y sin perder tiempo siguiendo 
estas 6 reglas de oro:

1. Anticipa el momento de la compra.
Compra los vuelos lo antes posible para poder 
beneficiarte de mejores tarifas. Comprando los 
billetes con antelación te aseguras de hacer 
una buena compra.
2. Elige un vuelo de última hora.
Otra estrategia consiste en comprar los billetes 
lo más tarde posible, ya que es fácil encontrar 
vuelos rebajados. Siempre puedes encontrar 
ofertas tentadoras si eres más flexible con el 
destino y las fechas del viaje.
3. Optimizar las fechas del viaje.
La estacionalidad es un criterio crucial. Hay 
que tener en cuenta varios factores: las fechas 

de vacaciones, días festivos, fines de semana, 
el clima propio del destino en esas fechas, la 
hora de salida, etc.
4. Compara precios de manera eficaz.
Utiliza un comparador de vuelos que muestra 
el precio de los billetes de avión de muchas 
agencias de viajes y aerolíneas.

5. Perfecciona la búsqueda 
antes de comprar.
Los precios que muestran las agencias y aerolí-
neas cambian de un día para otro. Compara 
los precios en diferentes momentos para evi-
tar comprar los vuelos un día en el que las 
tarifas pueden ser más elevadas. Siempre es 
mejor asegurarse con una segunda búsqueda. 
Por otro lado, suele resultar más económico 
comprar un billete de ida y vuelta que com-
prar dos billetes de ida por separado.
6. Evita gastos innecesarios.
Antes de contratar un seguro de viaje que 
supondrá un sobrecoste en el precio total del 
viaje, comprueba que el seguro de tu tarjeta 
de crédito o de hogar no te cubre ya en tus via-
jes. A la hora de comprar el billete de avión, 
elegir billetes de avión electrónicos también 
puede evitar gastos adicionales, aconsejan en 
la página web de jetcost.

Por primera vez en Bucarest, la Asociación 
Green Revolution, junto con sus colabora-
dores Raiffeisen Bank y Kaufland Rumania, 
ha puesto en marcha el sistema de bicicletas 
público I’Velo que comenzó a funcionar el 27 
de septiembre con un total de 210 bicicletas 
repartidas entre seis estaciones situadas en 
las zonas más importantes de la ciudad: Piaţa 
Universităţii, Piaţa Revoluţiei, Piaţa Romană, 
Piaţa Victoriei, Piaţa Charles de Gaulles, Kau-
fland Barbu Văcărescu.

Al lanzamiento asistieron representantes 
de las autoridades locales e institucionales, 
representantes mass-media, los socios, que 
apoyaron y dieron la bienvenida a este tipo 
de proyecto en la ciudad. “Felicito la Asoci-
ación Green Revolution para esta iniciativa. 
Apoyo plenamente este tipo de proyecto que 
nos enseña ser ambientalistas, practicar deporte 
y cuidar nuestra ciudad”, dijo Gabriela Firea, 
alcaldesa de Bucarest.

Una característica importante del sistema 
I'Velo Urban es que los usuarios pueden ele-
gir sus bicicletas del estante. Las 210 bicicletas 

se pueden alquilar de 24h al día, en cualquier 
época del año, en cualquiera de las seis esta-
ciones automáticas y se pueden devolver en 
la estación automatizada I'Velo Urbana más 
cercana.

Este sistema tiene como objetivo fluidifi-
car el tráfico en Bucarest y contribuir a una 
mayor movilidad urbana y también tiene efec-
tos beneficiosos sobre la salud de los ciclistas 

y reduce la contaminación del aire y el ruido 
en grandes comunidades. Con el fin de bene-
ficiarse del sistema, los usuarios deben crear 
una cuenta en www.ivelo.ro y registrarse en 
uno de los centros I’Velo Relax del Parque 
Herăstrău y Parque Tineretului, para recibir 
la tarjeta I'Velo con cual se puede alquilar una 
bicicleta en cualquiera de las seis estaciones 
arriba mencionadas, según ivelo.ro.

La empresa china de componentes de auto 
Ningbo HuaXiang Electronic Co Ltd anunció 
a finales del mes de septiembre que con-
struirá en la ciudad rumana de Brașov piezas 
y accesorios para la marca alemana Merce-
des, informó la agencia EFE.

“En el marco de la nueva inversión se 
elaborarán piezas y accesorios para el inte-
rior de los automóviles Daimler (Mercedes), 
las clases A y B”, precisó el inversor asiático 
en un comunicado de prensa. En la nota, 
la compañía precisa que alcanzó un acu-
erdo con la empresa alemana-rumana Hib 
Rolem Trim para invertir unos 26,7 millones 
de euros en la construcción de una nueva 
planta de producción de piezas y accesorios 
en Brașov. La nueva planta, que contará con 
una superficie de 15.000 metros cuadrados, 
comenzará a construirse el próximo año y se 
estima que esté finalizada en 2019. Con esta 
inversión, se prevé que la construcción de la 
fábrica generará 265 nuevos puestos de tra-
bajo, según hotnews.ro.

Planta de piezas para 
Mercedes en Rumanía

TRADUCERI�•�OMOLOGĂRI�•�APOSTILE�•�DOSARE CREDITE�| ROMANĂ�•�SPANIOLĂ�•�GERMANĂ�•�FRANCEZĂ�•�ENGLEZĂ�•�RUSĂ�•�BULGARĂ�•�ITALIANĂ�•�PORTUGHEZĂ�•�CHINEZĂ�•�ARABĂ

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

* traducător autorizat pentru limba spaniolă în temeiul autorizaţiei nr. 29546 / 2010, eliberate de Ministerul Justiţiei din România
* traducători “jurados” recunoscuţi de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación din Spania
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La actual tasa de crecimiento de Rumanía, 
aunque favorable, no es sostenible a largo 
plazo sin una estrategia clara, sentencia 
Foreing Investors Council (FIC). Esta aso-
ciación augura que la economía rumana 
alcanzará los 655.000 millones de euros en 
términos de PIB para 2036, cuatro veces 
el actual, basándose en pilares como las 
nuevas infraestructura, demografía, capi-
tal humano y eficiencia pública y privada, 
publicó el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX), que recoge una noticia de 
Ziarul Financiar.
El crecimiento del PIB anual aumentará del 
3,3% actual hasta el 4,5% al final de 2036. 
Para fomentar el debate entre las partes, FIC 
ha lanzado la plataforma VA URMA. La aso-
ciación lanzó en junio una campaña online 
con la que pretende explicar al público 
la importancia del crecimiento sosteni-
ble, como puede beneficiar a todos y como 
Rumanía puede llegar a estos objetivos, 
informa hotnews.ro.

Rumanía, en continuo 
crecimiento económico

ESPAÑOL



Nr. 178 6 octombrie 2016  | 17www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

Un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados 
(AEA) desmitifica aquella presunción de que los ciudadanos 
extranjeros conducen peor que los españoles en España, según 
lainformacion.com.

El trabajo destaca que fenómenos como: la operación “Paso 
del Estrecho” (con más de 600.000 vehículos cruzando hacia 
Marruecos); el importante número de turistas que cada año 
visitan España (sólo en los seis primeros meses de 2016 han 
arribado a España 32.791.112 de turistas, de los que un 15% 
viene por carretera: 4.930.014); así como el importante censo 
de extranjeros que han adquirido la residencia en España en 
los últimos años (a 31 de diciembre de 2015 la cifra de residen-
tes era de 4.982.183), pueden hacer creer a la opinión pública 
española la idea de que los conductores extranjeros en España 
tienen más accidentes que los españoles, o que hay determi-
nados conductores que en función de su nacionalidad tienen 
una mayor tasa de accidentalidad.

Pero las cifras hablan por sí solas: AEA ha analizado la 
nacionalidad de los conductores implicados en accidentes con 
víctimas ocurridos en España en los últimos cinco años. El estu-
dio desmonta la teoría de quienes hace años vaticinaban un 
incremento de la siniestralidad en nuestro país por el hecho 

de canjear sin examen el permiso de conducir de miles de 
extranjeros que habían venido a trabajar a España.

A la hora de analizar la estadística, la organización con-
cluye que no se ha producido un incremento significativo de 
la tasa de accidentalidad de estos conductores que canjearon 
en España su permiso de conducir extranjero. Cabe destacar 
que, hasta 2014, los atestados de tráfico de la DGT no identi-
ficaban con precisión la nacionalidad de los conductores, por 
lo que recopilar los datos no ha sido nada fácil.

Lo que sí es verdad es que en el último lustro el porcen-
taje de conductores extranjeros implicados en accidentes con 
víctimas ha aumentado en casi cinco puntos (pasó del 4,16% 
en 2011 al 8,65% en 2014). Pero esto tiene una explicación 
concreta: no se debe a un aumento real de la siniestralidad 
de estos conductores sino a que el porcentaje de conductores 
(que la estadística oficial antes no especificaba respecto de su 
nacionalidad) bajó del 4,89 en 2011 a tan sólo el 0,55 en 2014. 
Es decir, ahora -con el nuevo método de atestado- la identi-
ficación de la nacionalidad de los conductores implicados en 
accidentes con víctimas es mucho más precisa.

De todas formas, AEA ha recogido cuáles son las naciona-
lidades en las que más se han visto implicados extranjeros en 

accidentes de tráfico con víctimas. Entre 2011 y 2014 se pro-
dujeron un total de 188.158 accidentes con víctimas (desde 
leves a graves e incluso algunas mortales). En el 90,6% de los 
casos la nacionalidad de las personas implicadas era española. 
En el 5,6% eran extranjeros, y en el 3,8% restante, la nacio-
nalidad ha quedado sin especificar.

La conclusión principal del estudio es que el mayor número 
de accidentes está relacionado con el volumen de la pobla-
ción residente, no con su nacionalidad. Así y todo, estas son 
las nacionalidades de los conductores que más provocan acci-
dentes, entre 2011 y 2014:

Rumanos: 587 accidentes; 853.183 residentes en España; 
0,60% tasa de accidentes totales (por mil)

Marroquíes: 568; 770.735; 0,70
Británicos: 349; 275.817; 1,20
Portugueses: 330; 143.738; 2,20
Alemanes: 308; 148.641; 2,07
Franceses: 244; 124.131; 1,90
Ecuatorianos: 147; 192.404; 0,70
Italianos: 136; 217.524; 0,60
Colombianos: 110; 139.952; 0,70
Búlgaros: 89; 183.342; 0,40

Los extranjeros no conducen peor que los españoles, 
según Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

Portugueses y alemanes, los extranjeros que peor conducen en España

TRIMITERIA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Plata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*: 

*Promoție valabilă pentru clienții noi

ESPAÑOL
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Jucătoarea română de tenis 
Raluca Olaru și turcoaica Ipek 
Soylu au câștigat titlul în proba 
de dublu a turneului WTA de 
la Tașkent (Uzbekistan), dotat 
cu premii totale de 226.750 
dolari, după ce au dispus cu 7-5, 
6-3 în finală de cuplul Demi 
Schuurs (Olanda)/Renata 
Voráčová (Cehia), informează 
AGERPRES.

Olaru și Soylu, favoritele 
numărul patru, s-au impus 
într-o oră și 26 de minute 
în faţa perechii cap de serie 
numărul trei. Raluca Olaru și-a 
trecut în palmares al doilea 
său titlu WTA la dublu, după 
cel câștigat în 2008, alături de 
ucraineanca Olga Savciuk, pri-
mul din carieră. Olaru (27 ani, 
88 WTA la dublu) a ajuns la 

cinci titluri WTA cucerite în 
carieră, precedentele fiind obţi-
nute la Tașkent în 2008 (alături 
de ucraineanca Olga Savciuk), 
la Acapulco în 2011 (alături de 
ucraineanca Maria Koritţeva), 
la Nürnberg în 2013 (alături 

de rusoaica Valeria Solovieva) 
și la Linz în 2014 (alături de 
americanca de origine geor-
giană Anna Tatishvili).

De asemenea, românca a 
mai jucat șapte finale WTA: în 
2008 la Budapesta (alături de 

germanca Vanessa Henke), în 
2013 la Katowice (alături de 
Solovieva), în 2014 la Nürn-
berg și Baku, ambele alături de 
Shahar Peer (Israel), în 2015 
la Nürnberg (alături de Lara 
Arruabarrena) și anul acesta 
la Rabat (alături de germanca 
Tatjana Maria) și la Bol (Cro-
aţia), alături de aceeași Ipek 
Soylu (Turcia).

Ipek Soylu (20 ani, 107 
WTA la dublu) și-a trecut în 
cont al doilea său titlu WTA 
la dublu, primul fiind câști-
gat anul acesta, la Istanbul, tot 
alături de o româncă, Andreea 
Mitu, mai spune sursa citată. 
Olaru și Soylu au primit pen-
tru succesul de la Tașkent un 
cec de 12.300 dolari și 280 de 
puncte WTA.

„Cineva nu vrea ca eu să câș-
tig anul acesta” campionatul 
mondial, a afirmat britani-
cul Lewis Hamilton, obligat 
să abandoneze după ce i s-a 
spart motorul cu 15 tururi îna-
inte de sosire la Marele Premiu 
al Malaeziei, într-un moment 
în care se afla detașat pe primul 
loc, dar după această afirmaţie 
și-a mai temperat tonul, infor-
mează AGERPRES.

Ca urmare a abandonu-
lui, triplul campion mondial 
englez are 23 de puncte mai 
puţin decât coechipierul său, 
germanul Nico Rosberg, până 
la încheierea sezonului rămâ-
nând de disputat doar 5 Mari 
Premii. „Întrebarea mea adre-
sată Mercedes: fabricăm atâtea 
motoare, dar doar ale mele au 

probleme anul acesta... Cineva 
trebuie să-mi dea răspunsuri, 
pentru că așa ceva este inaccep-
tabil”, a adăugat el. După aceste 
declaraţii, pilotul a revenit la 
sentimente mai bune pe pagina 
sa de Facebook, publicând un 
mesaj mai liniștit, în special 

prin faptul că a dat asigurări 
că a avut „100% încredere” în 
Mercedes. „Astăzi, durerea mea 
este indescriptibilă. Dar am 
100% încredere în echipa mea. 
Au muncit atât de dur, atât pe 
pistă, cât și la uzină: vreau să le 
spun un mulţumesc din suflet”, 

a scris el, înainte de a promite 
că va reveni: „Suntem campi-
oni, mergem înainte. Nu merg 
eu, noi mergem, nu abando-
năm niciodată”.

După cursă, obișnuita întâl-
nire cu presa a lui Hamilton a 
fost anulată, a comunicat pur-
tătorul de cuvânt al Mercedes, 
evocând o „decizie de comun 
acord” luată de pilot și echipă, 
mai spune sursa citată. Vic-
timă de mai multe ori a unor 
serioase probleme mecanice 
în prima parte a sezonului, 
Hamilton și-a refăcut un stoc 
de motoare noi pentru finalul 
sezonului, plecând ultimul în 
Marele Premiu al Belgiei, la 
sfârșitul lunii august, după ce 
a fost penalizat cu mai multe 
zeci de locuri pe grila de start.
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„Cineva nu vrea ca eu să câștig” campionatul 
mondial, declară Lewis Hamilton

Djokovic: Marele Șlem sau 
numărul 1 ATP, neprioritare

Radu Dărăban a câștigat 
Cupa României la floretă
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Tenismanul sârb Novak Djokovic spune că nu este prioritatea 
sa să câștige titluri de Mare Șlem sau să fie numărul 1 în cla-
samentul ATP, conform AGERPRES. „Nu vreau să mă gândesc 
la câștigarea de titluri sau de a fi numărul unu mondial pen-
tru a evita o presiune care s-ar pune asupra mea. Am pus prea 
multă presiune pe mine după ce am câștigat în acest an Roland 
Garros și nu-mi place. M-am bucurat mereu de tenis și am savu-
rat jocul chiar și în afara turneelor, dar faptul că se vorbește că 
trebuie să fac istorie aduce cu sine prea multă presiune. Asta nu 
înseamnă că nu voi dori să-mi aduc contribuția la acest sport, 
dar nu vreau să joc doar cu gândul de a câștiga titluri”, a spus 
Djokovic într-o conferință de presă. Tenismanul sârb, numărul 
unu mondial, în prezent, a anunțat recent că va lipsi săptămâna 
viitoare de la Open-ul Chinei, care va avea loc la Beijing, din 
cauza unei accidentări la cot, mai spune sursa citată.

Raluca Olaru a câștigat titlul în proba de dublu 
la Tașkent (WTA), după cel câștigat în 2008

Scrimerul Radu Dărăban (CSU Cluj-Napoca) a câștigat Cupa Româ-
niei la floretă masculin la Timișoara, după ce l-a învins în finală 
pe Iulian Teacă, de la CSU Poli Timișoara, potrivit site-ului Federa-
ției Române de specialitate, informează AGERPRES. Treapta a treia 
a podiumului a fost ocupată de Bogdan Dascălu (CSU Cluj-Na-
poca), victorios în finala mică disputată contra lui Silviu Roșu (CSA 
Steaua), cu scorul de 15-11. La întreceri au participat 16 sportivi de 
la CSS Ploiești, CSA Steaua București, CSU Cluj Napoca și CSU Poli 
Timișoara. Conform sursei citate, Dărăban și-a trecut în palmares 
al patrulea trofeul consecutiv al Cupei României la individual.
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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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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!


