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Premierul Dacian Cioloș 
consideră că Executivul ar 
trebui, pe viitor, să aibă un 
număr restrâns de miniștri, 
iar ministerele să fie comasate 
pe principiul clusterelor de dez-
voltare, conform AGERPRES. 
„Guvernul trebuie regândit la 
nivel de funcţionalitate minis-
terială, cu un Cabinet format 
dintr-un număr restrâns de 
miniștri, cu ministere coma-
sate pe principiul clusterelor de 
dezvoltare și un număr redus 
de agenţii de implementare 
și reglementare. Restructu-
rarea administraţiei centrale 
trebuie consfinţită legislativ 
prin modificarea Legii 90/2001 
privind organizarea și func-
ţionarea Guvernului, astfel 
încât să includă un model de 
organizare internă pentru 
fiecare minister, cu explica-
rea competenţelor, pentru 

a elimina riscul suprapune-
rii de atribuţii. Guvernarea 
este construită pe baza unor 
obiective trans-sectoriale, clar 
asumate, în beneficiul cetăţe-
nilor (de exemplu: investiţii 
coordonate, reducerea sărăciei, 

debirocratizare, digitalizarea 
administraţiei, infrastructură 
modernă etc.)”, se arată în 
capitolul Primele 100 de zile 

— organizarea schimbării din 
Platforma România 100, lan-
sată recent de premier.

În document se precizează că 
actuala Comisie de tăiat hârtii 

„devine o instituţie de sine stă-
tătoare, în cadrul Cancelariei 
Guvernului” și continuă rolul 
de debirocratizare „în sprijinul 
cetăţenilor, al antreprenorilor 
și pentru simplificarea relaţii-
lor inter-instituţionale”.

Guvernul instituţionalizează 
și proiectul GovITHub și Coor-
donatorul pentru Tehnologia 
Informaţiei, care urmăresc ca 
investiţiile în IT ale instituţiilor 
publice „să fie făcute eficient, 
conform unei strategii și în 
interesul cetăţenilor”.

De asemenea, în document 
se precizează că strategiile 
guvernamentale, politicile 
publice și proiectele legislative 

„trec printr-o primă evaluare de 
impact la momentul adoptării 
lor sau o dată la 3 ani”. „Cele 
care nu trec testul eficienţei și 

impactului, încetează în mod 
automat”, se mai arată în pro-
iectul premierului. Conform 
sursei citate, Cioloș mai vor-
bește despre „consolidarea 
tuturor fondurilor naţionale și 
europene destinate dezvoltării 
și o reală abordare multianu-
ală a utilizării acestora”.

„Fondurile bugetare care dis-
tribuie bani fără proiecte sau 
planuri de dezvoltare și meca-
nisme de control, impredictibil, 
pe baza clientelismului politic 
trebuie desfiinţate. Cheltuie-
lile publice clar prioritizate, cu 
evaluarea impactului. Trebuie 
operaţionalizată și întărită insti-
tuţional la nivelul Cancelariei 
unitatea de evaluare a investi-
ţiilor publice. Toate investiţiile 
guvernamentale trec prin acest 
filtru”, mai stipulează documen-
tul lansat de prim-ministrul 
Dacian Cioloș.

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
La aceste numere de telefon NU se furnizează 

informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook: www.facebook.com/ambasada.

madrid

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 
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 649656032
Program de lucru cu publicul:  

luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Preluarea cererilor de pașaport:
Luni-miercuri, 9.00-15.00, fără programare
joi, 9.00-13.00, fără programare
joi, 14.00-16.00, cu programare
vineri, 9.00-15.00 cu programare
Eliberare pașapoarte: luni-joi, 9.00-16.00,  

sau vinerea, 9.00-15.00
Programări pașapoarte:  

madrid.programari@mae.ro
Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu este 

nevoie de o programare prealabilă.
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 

Castilia și León (Avila, Burgos, Leon,  
Palencia, 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, 10.00–17.00

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: barcelona@mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente 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.telefonica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente 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  
eliberare 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  

accidente 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, 16.30–17.00 elibe-
rarea documentelor); vineri (09.30–11.30 preluare 
cereri și eliberare documente pentru minorii aflați 
sub tutela autorităților spaniole, 11.30–13.00 depu-
nerea jurământului de credință pentru obținerea 
cetățeniei române, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, 
probleme cetățenie, 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: zaragoza@mae.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă  

Aragon–provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.
Program de lucru cu publicul: luni – vineri, 

9.00-15.00 (9.00–14.00 depunere cereri).

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006  
Castellón 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.telefo-

nica.net
E-mail (informaţii servicii consulare): info@con-

sulatcastellon.e.telefonica.net

Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 

provinciile Valencia, Castellón și Alicante.
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 elibe-
rare documente); vineri (09.00–11.30 preluare 
documente, 12.00–13.00 eliberare documente, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, 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  

accidente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad 

Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara),  Extremadura 
(Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eliberare 
documente).

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
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria
Program de lucru cu publicul: luni–joi  

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente). Vineri- activitate de asistenţă și 
protecţie, vizite la penitenciare, oficiere căsăto-
rii, audienţe și alte servicii, pe bază de programare 
prealabilă.

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Platforma România 100: Cioloș propune un Guvern cu 
un număr restrâns de miniștri și ministere comasate

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

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

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

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

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

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

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

Vă așteptăm cu drag!

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

Unul din cinci români se 
confruntă cu sărăcia deter-
minată de venitul insuficient, 
cu toate că lucrează cu normă 
întreagă, și o mare parte din 
sărăcia bazată pe venit este 
persistentă, trei sferturi dintre 
persoanele sărace aflându-se 
în această situaţie de cel puţin 
trei ani, se arată într-un comu-
nicat de presă al Confederaţiei 
Sindicale „Cartel Alfa” infor-
mează, AGERPRES.

„Conform datelor statistice 
privind cota din PIB care revine 
salariaţilor, în România mai 
puţin de 40% este îndreptat 
către capitalul uman, în timp 
ce remunerarea companiilor 
reprezintă peste 60% din PIB. 
Acest raport este inversat faţă de 
majoritatea ţărilor europene și 
evidenţiază dezechilibrul major 
din modul în care sunt distri-
buite rezultatele economice, în 
condiţiile unei productivităţi 
similare. Avem o fiscalitate care 
favorizează capitalul, împovă-
rând în schimb salariaţii și micii 
contribuabili. În numele „atra-
gerii investitorilor străini” au 
fost create facilităţi și condiţii 
pentru companii care permit și 
chiar încurajează exploatarea 
forţei de muncă autohtone, în 
numele profitului, de multe ori 
externalizat prin diverse mij-
loace”, se arată în document.

Conform comunicatului, 
negocierile colective, un alt 
instrument pentru o distribu-
ţie mai echitabilă a rezultatelor 
muncii, au fost practic eliminate 

prin efectele Legii 62/2011. 
„Astfel, contractul colectiv la 
nivel naţional, care, printre 
altele, stabilea coeficienţi de 
salarizare mai ridicaţi pentru 
posturi care presupuneau pre-
gătire superioară (sistem pe 
care, la vremea respectivă, 
chiar patronatele autohtone 
l-au susţinut, ca modalitate 
de a mai stăvili exodul forţei 
de muncă calificate), a fost 
desfiinţat în 2011 prin voinţa 
unilaterală guvernului. Mai 
mult decât atât, în cei cinci 
ani de la apariţia noii legi, nu 
s-a mai încheiat niciun con-
tract colectiv de muncă la nivel 
de sector, datorită condiţiilor 
absurde prevăzute de lege. La 
nivel de unitate, doar 9% din 
totalul unităţilor, respectiv 
14.000, au un contract colectiv 
de muncă și nu este lipsit de 
importanţă faptul că, dintre 

acestea, 12.000 sunt negociate 
și semnate de reprezentanţii 
salariaţilor (și nu de sindicate), 
reprezentanţi care, de cele mai 
multe ori, sunt desemnaţi chiar 
de către angajatori”, menţio-
nează sursa citată.

„Cartel Alfa” spune că toate 
acestea au dus la o adâncire 
a inechităţii sociale, condiţii 
de muncă precare, exploatare 
și o totală lipsă de perspec-
tive pentru lucrătorii români, 
în afară de opţiunea migrării. 

„Statisticile UE confirmă o rea-
litate îngrijorătoare. Avem de 
departe cei mai mulţi lucră-
tori săraci, dublu faţă de media 
europeană. Practic, în prezent, 
unul din cinci români se con-
fruntă cu sărăcia determinată 
de venitul insuficient, cu toate 
că lucrează cu normă întreagă, 
și o mare parte din sărăcia 
bazată pe venit este persistentă, 

trei sferturi dintre persoanele 
sărace aflându-se în această 
situaţie de cel puţin trei ani. 
Atâta vreme cât nedreptatea 
și exploatarea sunt integrate 
în sistemul economic, social și 
cultural, sărăcia va devasta în 
continuare o proporţie covâr-
șitoare din populaţie, fiind în 
același timp o frână în dezvol-
tare. Pentru a rupe cercul vicios 
al sărăciei este necesară o nouă 
viziune și determinare politică, 
fundamentate pe principiile 
justiţiei și bunei guvernări și 
care să pună justiţia socială 
și redistribuirea echitabilă în 
centrul politicilor publice”, se 
mai spune în comunicat.

Nivelul sărăciei și al exclu-
ziunii sociale din România 
rămâne printre cele mai ridi-
cate din Uniunea Europeană, 
arată „Cartel Alfa”, iar o tre-
ime din populaţie este afectată 
de privare materială severă, în 
sensul că nu-și poate permite 
lucruri considerate necesare 
pentru a duce un trai decent de 
zi cu zi. Încă mai există copii în 
România care nu au fost nici-
odată la școală și comunităţi 
întregi care nu au acces la ser-
vicii de sănătate.

În fiecare an, pe 17 octombrie 
este marcată Ziua internaţio-
nală pentru eradicarea sărăciei. 
Combaterea sărăciei este un 
ţel aflat în centrul Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului și 
rămâne înscris și în noile obiec-
tive din Agenda de Dezvoltare 
pentru 2030 a Naţiunilor Unite.

Unul din cinci români se confruntă cu 
sărăcia determinată de venitul insuficient

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

Risc de infarct pentru cine 
face sport la supărare!

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

Combinația de exerciții fizice intense și emoții puternice ar 
putea fi dăunătoare pentru inimă, potrivit unui nou studiu rea-
lizat de oameni de știință irlandezi. În cadrul cercetării, experții 
au descoperit că persoanele care fac sport atunci când sunt 
supărate sau nervoase au un risc de trei ori mai mare de a 
suferi un atac de inimă în acea oră, informează AGERPRES.

Cu toate că exercițiile fizice prezintă numeroase benefi-
cii, inclusiv pentru prevenirea afecțiunilor cardiace, oamenii de 
știință susțin că o persoană „care este nervoasă sau supărată” și 
care vrea să facă sport „să se străduiască să nu își depășească 
rutina” și să nu efectueze exerciții la niveluri extreme, după 
cum a declarat dr. Andrew Smyth, cercetător la HRB Clinical 
Research Facility din Irlanda, principal autor al studiului.

Experții au notat că atât epuizarea fizică, cât și anumite 
emoții pot afecta organismul într-o asemenea măsură încât să 
crească riscul de infarct. „Ambele pot mări tensiunea și pulsul, 
schimbând modul de curgere a sângelui și reducând irigarea 
inimii”, menționează Smyth în declarația inclusă în concluzi-
ile studiului. Acesta a adăugat că riscul este mai mare în cazul 
persoanelor care au deja vasele de sânge îngustate din cauza 
depunerilor de plăci de aterom, mai spune sursa citată.

Organizaţia Mondială a Sănătă-
ţii (OMS) a cerut guvernelor să 
impună taxe pe băuturile care 
conţin zahăr pentru a combate 
obezitatea în lume, în condi-
ţiile în care un adult din trei 
este supraponderal, conside-
rând că în acest fel s-ar putea 
reduce consumul acestor pro-
duse, informează AGERPRES.

Într-un nou raport, agen-
ţia ONU estimează că există 

„dovezi tot mai puternice” că 
impunerea de taxe pe băuturile 
care conţin zahăr „ar duce la o 
reducere proporţională a con-
sumului”. O creștere cu 20% a 
preţurilor acestor băuturi ar 
duce la o reducere a consu-
mului de 20%, iar o creștere 
cu 50% ar reduce consumul 
la jumătate, a explicat OMS.

„Dacă guvernele impun o 
taxă pe produse cum sunt bău-
turile care conţin zahăr, ele 
pot reduce suferinţa și salva 
vieţi”, a declarat Douglas Bett-
cher, șeful departamentului de 
prevenire a bolilor netransmi-
sibile, din cadrul OMS.

La nivel global, numă-
rul cazurilor de obezitate s-a 
dublat din 1980. În 2014, peste 

1,9 miliarde de adulţi — per-
soane de 18 ani și peste — erau 
supraponderali. Dintre aceștia, 
mai mult de 600 de milioane 
erau obezi. De asemenea, în 
2015, 42 de milioane de copii 
sub 5 ani erau supraponderali 
sau obezi.

În același timp, numărul 
adulţilor cu diabet zaharat a 
explodat la nivel mondial în 35 
de ani, de la 108 milioane în 
1980 la 422 milioane în 2014, 

potrivit primului raport glo-
bal al OMS publicat în aprilie. 
În 2012, diabetul zaharat a 
ucis 1,5 milioane de oameni 
în întreaga lume, la care tre-
buie să se adauge 2,2 milioane 
de decese cauzate de boli legate 
de diabet, adică un total de 3,7 
milioane de decese.

Noul raport este rezultatul 
unei reuniuni desfășurate anul 
trecut cu experţi fiscali cărora 
OMS le-a cerut să studieze 

modul în care politicile fiscale 
ar putea face să scadă ratele 
de diabet zaharat. În Mexic, 
care, în 2014, a impus o taxă 
pe băuturile care conţin zahăr, 
provocând o creștere de 10% 
a preţurilor acestora, consu-
mul a fost redus cu 6%.

„Politicile fiscale ar tre-
bui să vizeze alimentele și 
băuturile pentru care există 
alternative mai sănătoase”, a 
precizat raportul OMS, adaugă 
sursa citată.

Organizaţia a considerat de 
mult timp că zaharurile ar tre-
bui să constituie mai puţin de 
10% din consumul zilnic de 
energie al unei persoane, dar 
acum solicită ţărilor să reducă 
la jumătate această rată, respec-
tiv la 5%. Aceasta ar reprezenta 
25 de grame sau echivalentul 
a șase linguri de zahăr pe zi, în 
timp ce o cutie de suc repre-
zintă 10 linguri de zahăr.

De asemenea, raportul a 
constatat că subvenţiile la 
fructe și legume, astfel încât 
să le reducă preţul între 10 și 
30%, ar fi la fel de eficiente 
pentru îmbunătăţirea obice-
iurilor alimentare.

Organizația Mondială a Sănătății cere guvernelor 
să impună taxe pe băuturile care conțin zahăr

S pitalul Universitar din Torrejón bene-
ficiază de Departamentul de Sănătate 
Mintală cu asistenţă multidisciplinară 

care se încadrează în modelul comunitar de 
asistenţă medicală. Spitalul este pionier în 
introducerea terapiei asistate cu animale în 
patologia psihiatrică. Mai mult de o sută de 
persoane cu depresie și copii cu tulburări cu 
deficit de atenţie și hiperactivitate (TDH) au 
beneficiat de astfel de consultări, reușind astfel 
să reducă cu 60% tratamentul medicamentos 
pentru depresie.

De asemenea, beneficiază de o grădină terape-
utică și una cu flori care au demonstrat beneficii 
semnificative în cadrul pacienţilor. Pe de altă 
parte, echipa de terapeuţi pentru adolescenţii 
cu risc, care și-a început activitatea în urmă 
cu doi ani, a oferit consiliere și psihoterapie 
psihanalitică pentru 25 de pacienţi. Un alt ser-
viciu oferit este asistenţa medicală integrală 
pentru pacienţii care suferă de fibromialgie. 
Acest program, care se realizează sub formă de 
grupuri, tratează aspectele fizice și psihologice 
ale pacientului diagnosticat cu fibromialgie. În 
prezent, are loc a opta ediţie și mai mult de 
140 de persoane au beneficiat de acest serviciu.

Dna. Dr. Helena Díaz, șef al Departamentului 
de Sănătate Mintală al Spitalului Universi-
tar din Torrejón, declară că „după patru ani 
de existenţă a acestui departament, am con-
statat că nu numai serviciile convenţionale 
furnizează îmbunătăţiri în rândul pacienţilor. 
Trebuie să investigăm și să descoperim noi 
modalităţi care să aducă beneficii oamenilor 

care ne încredinţează sănătatea lor mintală. 
De la deschiderea serviciului, am inovat cu 
terapia asistată cu animale și cu grădina tera-
peutică sau grădina cu flori”.

Spitalul de psihiatrie de zi permite pacienţi-
lor să primească tratamentul de care au nevoie, 
fără a fi nevoiţi să iasă din mediul lor și, mai 
presus de toate, fără a fi nevoie să fie spitalizaţi. 
Ei sunt îngrijiţi de o echipă multidisciplinară 

formată dintr-un psihiatru, un psiholog clinician, 
o asistentă medicală specializată în sănătate 
mintală, un terapeut ocupaţional, un asistent 
social și un administrator.

„Vom continua să avansăm și să creștem pen-
tru pacienţii care ne încredinţează Sănătatea 
Mintală și, fără nici o îndoială, vor beneficia 
de cele mai bune Servicii de Psihiatrie și Psi-
hologie clinică”, concluzionează Dr. Díaz.

Patru ani de asistență medicală integrală în cadrul Dep. 
de Sănătate Mintală al Spitalului Universitar din Torrejón

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: girly.ro

Foto: eatermagazine.ro
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Programul „Casa verde” pentru 
persoanele juridice a demarat; 
finanțarea poate ajunge la 
4 milioane lei pe proiect
Persoanele juridice pot aplica în cadrul Programului „Casa 
verde”, cuantumul maxim ce poate fi solicitat fiind de patru 
milioane de lei, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu 
(AFM), informează AGERPRES. Prin intermediul Programului 

„Casa Verde”, persoanele juridice pot beneficia de finanțare prin 
AFM pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor 
de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, rege-
nerabilă. O instituție solicitantă poate depune, în cadrul unei 
sesiuni de finanțare, o singură cerere de finanțare.

Unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și 
unitățile de cult vor putea depune dosarele de finanțare la 
registratura sediului AFM în perioada 17 octombrie — 14 
noiembrie 2016. Unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile 
publice sau unitățile de cult pot solicita finanțare pentru mai 
multe imobile/obiective în cadrul aceleiași cereri de finanțare, 
însă cuantumul acesteia nu poate depăși două milioane de lei 
pentru instituțiile publice, respectiv 500.000 lei pentru unită-
țile de cult. De asemenea, se acordă finanțare de maximum 
500.000 de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un 
număr de locuitori mai mic de 3.000 și de cel mult un milion 
de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de 
locuitori cuprins între 3.000 și 20.000.

Totodată, unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de 
locuitori cuprins între 20.000 și 50.000 pot primi până la două 
milioane lei finanțare, cele cu un număr de locuitori cuprins 
între 50.000 și 100.000, de până la trei milioane de lei și, nu în 
ultimul rând, unitățile administrativ-teritoriale cu un număr 
de locuitori mai mare de 100.000 ar putea accesa de la Fondul 
pentru Mediu maximum patru milioane de lei.

Conform sursei citate, finanțarea acordată persoanelor 
juridice va acoperi proiecte de instalare a sistemelor care uti-
lizează energie solară și energie geotermală, la fel ca în cazul 
persoanelor fizice, dar și sisteme care folosesc drept combusti-
bil gaz de fermentare a deșeurilor, a nămolurilor din instalațiile 
de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza 
de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Solicitanții nemulțumiți de decizia Comitetului director/de 
avizare pot depune o contestație la sediul Autorității în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina de internet a 
acesteia a proiectelor aprobate și a celor respinse. Contestațiile 
se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziție 
a președintelui Autorității. Soluționarea contestațiilor se face 
în termen de 30 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a contestațiilor. Pentru solicitanții respinși în eta-
pele de conformitate/analiză juridică sau economică ale căror 
contestații au fost admise de către comisia de contestații se 
va trece la etapa următoare de analiză, cu posibilitatea de a 
contesta și după această fază. Bugetul total alocat pentru pro-
gramul destinat persoanelor fizice este de 34 milioane de lei.

O biserică de lemn mai 
puţin obișnuită, cel 
puţin prin pictura 

interioară, în care sfinţii au 
fost reprezentaţi cu zâmbetul 
pe buze, stă „ascunsă” de ochii 
curioșilor într-o mică localitate 
din Sălaj, lăcașul de cult edi-
ficat în urmă cu mai bine de 
două secole și jumătate fiind 
renumit, în trecut, și pentru 
icoanele cântătoare ce se aflau 
acolo, informează AGERPRES.

Nu departe de castrul roman 
de la Porolissum, satul Brebi, 
actualmente pe raza comunei 
Creaca, este o mică localitate a 
cărei denumire provine, se pare, 
de la un animal asemănător 
castorului, ce trăia odinioară 
în zonă. „Satul Brebi este con-
semnat documentar la 1385 
sub numele de Beryd, apoi în 
1423 sub menţiunea „villa ola-
his Bred”. Numele pe care îl 
poartă astăzi este Brebi. Sub 
această formă îl găsim înce-
pând din 1930. Toponimul are 
la bază numele comun „breb”, 
animal rozător, înrudit cu cas-
torul, care trăia odinioară în 
ţara noastră”, precizează fostul 
preotul al parohiei din acest 
sat, Septimiu Gudea, într-un 
material publicat în 2008, în 
revista Caiete Silvane.

Cel mai important monu-
ment de arhitectură din 
localitate este, cu siguranţă, 
biserica de lemn edificată în 
urmă cu mai bine de două 
secole, conform inscripţiei de 
pe cosoroaba prispei, chiar dea-
supra intrării: „1759 În acea 
vreme au făcut această bise-
rică. Meșteri au fost Brearz și 
Borzan Ion în zilele lui popa 
Dănilă”.

„Pereţii bisericii însu-
mează cinci bârne, între care 
se numără și talpa. Consolele, 
îmbinate la colţuri în siste-
mul coadă de rândunică, sunt 

cioplite mărunt. Construcţia 
se înscrie în tradiţia Văii Agri-
jului atât în ceea ce privește 
forma de plan, dreptunghiu-
lar, cu absida decroșată pătrată, 
cât și al acoperirii interiorului. 
Pentru lărgirea spaţiului s-a 
recurs, în 1853, la includerea 
unui panou de circa un metru 
în peretele de vest, pe înălţi-
mea acestuia, iar în altar — în 
peretele de est — a unui panou 
constituit din capete de grinzi, 
dispuse vertical. Această inter-
venţie a fost salvatoare pentru 
existenţa locașului, care ar fi 
putut fi atunci înlocuit”, preci-
zează Ioana Panait, în lucrarea 

„Monumente istorice bisericești 
din Eparhia Ortodoxă Română 
a Oradiei. Biserici de lemn”.

Lăsând la o parte frumuseţea 
lemnului sculptat de meșteri, 
ceea ce atrage atenţia este pic-
tura de pe pereţi, foarte bine 
păstrată în unele zone, în care 
majoritatea sfinţilor sunt repre-
zentaţi cu zâmbetul pe buze. 
Pictura, spune aceeași Ioana 
Panait, a fost executată în seco-
lul XIX, după intenţie de mărire 
a spaţiului.

„E o stare duhovnicească 
bună, o liniște pe care o au 

pentru că sunt alături de mân-
tuitorul Iisus Christos. Pacea 
lăuntrică pe care o dă harul 
Duhului Sfânt, atunci când ești 
într-o comuniune cu Christos, 
în viaţa ta de zi cu zi.

Asta nu înseamnă că sfin-
ţii sunt lipsiţi de modestie și 
că s-au bucurat și ar fi ego-
iști în bucuria lor. Asta simţim 
fiecare și astăzi, în 2016. În 
rugăciune, când ești alături de 
Dumnezeu, ai o pace lăuntrică 
și pacea asta lăuntrică poate 
îţi dă și o stare a fizionomiei 
tale, a feţei tale, de om liniș-
tit, împăcat, zâmbitor”, crede 
Vasile Danciu, preotul orto-
dox din Brebi.

Preotul susţine că biserica a 
avut, în trecut, și câteva icoane 
mai puţin obișnuite, obiectele 
de cult fiind dotate cu câte o 
cutiuţă muzicală. „Sătenii mai 
bătrâni vorbesc despre icoa-
nele cântătoare care aveau în 
spate o cutiuţă muzicală cu o 
cântare religioasă și funcţio-
nau cu o cheiţă. Sătenii mai 
în vârstă spuneau că se trăgea 
o cheiţă și se auzea cântarea 

„Sfinte Dumnezeule”. Icoane 
cântătoare se numeau”, sus-
ţine Vasile Danciu. Biserica 

de lemn din Brebi este astăzi 
doar un monument istoric ce 
are mai mult un rol de obiec-
tiv turistic, decât de lăcaș de 
cult. În biserică se slujește de 
doar două ori pe an, respectiv 
atunci când se sărbătoresc Sfin-
ţii Împăraţi Constantin și Elena 
și de Sfinţii Arhangheli Mihai 
și Gavril. Sunt, de fapt, cele 
două hramuri pe care biserica 
le-a avut de-a lungul timpului, 
conform sursei citate.

Ultima reparaţie capitală a 
fost realizată în 1975-1976, prin 
fonduri de la Secretariatul de 
Stat pentru Culte și de la eno-
riași. Timpul însă și-a pus deja 
amprenta asupra acoperișului 
de șindrilă, ce ar avea nevoie 
de unele reparaţii. Lucrările ar 
avea nevoie însă de aprobări 
speciale, proprii monumen-
telor istorice, ceea ce, alături 
de numărul mic de enoriași, 
face deosebit de dificilă sarcina 
parohiei de a menţine lăcașul 
de cult într-o stare perfectă de 
conservare. Până la găsirea 
unor soluţii financiare, sfin-
ţii din picturile bisericii din 
Brebi continuă să-și aștepte 
enoriașii și turiștii, cu zâm-
betul pe buze.

Biserica de lemn din satul sălăjean Brebi, 
unde sfinții pictați zâmbesc enoriașilor

Foto: AGERPRES
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WWF-România: Confiscarea întregii mase lemnoase și a mașinii, 
pentru o diferență de 1% față de volumul din documente este abuzivă

O rganizaţia de mediu WWF-Ro-
mânia consideră drept 

„abuzivă” măsura de sanc-
ţionare a unui operator care transportă 
în mod legal lemn, dar la care se con-
stată, în urma controlului din trafic, 
faptul că există o diferenţă de 1% între 
volumul înscris în documente și cel 
din autovehicul.

„Mijloacele de transport cu care 
s-a realizat transportul materiale-
lor lemnoase care nu au provenienţă 
legală conform normelor referitoare 
la provenienţa, circulaţia și comer-
cializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase și al instala-
ţiilor de prelucrat lemn rotund se 
confiscă. Există deja cazuri con-
crete când între volumul înscris în 
documentele de însoţire și cel „con-
statat” de organele de control prin 
remăsurare au rezultat diferenţe de 
sub 1%, iar decizia a fost confisca-
rea întregii mase lemnoase, dar și a 
mașinii. Chiar și o conservă de pește 
are o anumită toleranţă afișată pe 
etichetă. Oare nu ar trebui acceptată 
o toleranţă rezonabilă atunci când 
se transportă masă lemnoasă brută, 
care se încarcă cu macaraua? Lem-
nul se măsoară în pădure, în condiţii 
de teren grele cu instrumente care 
(nicăieri în lume) nu pot oferi același 
rezultat la două măsurări succesive 
(motivele sunt lesne de înţeles)”, pre-
cizează AGERPRES.

Potrivit organizaţiei de mediu, 
România se află încă în procedură 
de infringement pe Regulamentul 
European privind comerţul cu lemn 
(EUTR) și, în acest context, organizaţia 
de mediu face o serie de propuneri care 
ar putea conduce la ieșirea din această 
situaţie. Una dintre idei se referă la 
coordonarea efectivă a întregului sis-
tem de control având o abordare bazată 
pe riscuri și prioritizarea controale-
lor pe criterii transparente și ușor 
de monitorizat. De asemenea, ori-
entarea activităţilor de îndrumare 
și control în direcţia creșterii per-
formanţei sistemelor de prevenire și 

combatere a recoltării ilegale în sfera 
primei plasări pe piaţă a lemnului, 
iar conform principiilor europene, 
combaterea recoltării ilegale a lem-
nului, trebuie să fie susţinută de un 
sistem de sancţiuni eficiente, pro-
porţionale și disuasive.

Organizaţia de mediu consideră 
abuzivă măsura prin care accesul per-
soanelor în fondul forestier naţional 
cu autovehicule nedestinate transpor-
tului masei lemnoase, fără acordul 
scris al proprietarului sau administra-
torului, să se sancţioneze cu amenzi 
de la 2.000 la 5.000 de lei, deoarece 

„această prevedere va genera abuzuri 
privind accesul comunităţilor locale 
sau a specialiștilor independenţi în 
fondul forestier proprietate publică”.

La fel de abuzivă este considerată 
și măsura care prevede că aplicarea 
indescifrabilă, ilizibilă sau necores-
punzătoare a dispozitivelor speciale 
de marcat se sancţionează cu amendă 

între 4.000 și 8.000 de lei. „Așadar, 
deprecierea lemnului sau acoperirea 
cu rășină a cioplajului executat pen-
tru marcarea arborilor transformă 
personalul silvic de bună credinţă 
într-un penal desăvârșit”, atenţio-
nează WWF-România.

Săptămâna trecută, organizaţi-
ile din sectorul forestier au anunţat, 
într-o conferinţă de presă, că vor bloca 
activitatea silvică, începând din 20 
octombrie, dată la care va intra în 
vigoare Ordonanţa de Urgenţă care 
modifică Legea contravenţiilor sil-
vice, noile prevederi fiind excesive 
și cu formulări lipsite de claritate.

„Prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului a fost modificată Legea 
contravenţiilor silvice, cu prevederi 
excesive. În momentul în care va intra 
în vigoare această Ordonanţă, adică 
pe 20 octombrie, transportul masei 
lemnoase și sectorul silvic va fi efec-
tiv blocat. Avem o criză a lemnului 

de foc pentru populaţie, cu preţuri 
exorbitante care ajung și la 500 de 
lei pe metrul cub. Această Ordonanţă 
va agrava criza din sector, pentru că 
va bloca foarte multe activităţi. Apro-
barea prin Ordonanţă de Urgenţă a 
modificării Legii contravenţiilor sil-
vice, într-o formă excesivă, cu multe 
formulări lipsite de claritate și pre-
dictibilitate în aplicare, a stârnit o 
stare de revoltă generală în sector. 
Iată cum, în toamna acestui an, se 
elaborează în viteză Ordonanţa nr. 
51/2016 pentru modificarea și com-
pletarea Legii nr. 171/2010 privind 
stabilirea și sancţionarea contraven-
ţiilor silvice. Aparent un lucru bun, 
însă la o privire atentă și profesionistă, 
un total război declarat propriei eco-
nomii”, a explicat vicepreședintele 
Nostra Silva — Federaţia Proprieta-
rilor de Păduri din România, Cătălin 
Tobescu. Un studiu recent publicat 
de PwC arată că industria de profil 

are o pondere de 3,5% la formarea 
PIB și contribuie cu 1,7 miliarde 
euro la bugetul de stat, atunci când 
sunt luate în calcul efectele directe 
și indirecte asupra economiei și asi-
gură 128.000 de locuri de muncă în 
mod direct, iar alte 186.000 indi-
rect, în sectoare conexe, mai spune 
sursa citată.

Pe de altă parte, conform Inventaru-
lui Forestier Naţional (IFN), realizat 
în perioada 2008 — 2012, România 
deţine circa 6,9 milioane de hectare 
de păduri, din care 51% în proprie-
tate privată. De asemenea, au fost 
înregistraţi circa 830.000 de propri-
etari de pădure și aproximativ patru 
milioane de proprietari de terenuri 
agricole, raportul fiind 1:5. Rapor-
tat la datele actuale ale Inventarului 
Forestier Naţional, masa lemnoasă 
recoltată reprezintă sub 50% din creș-
terea anuală a pădurii, comparativ cu 
media UE-27, de 60%. Doar Bulgaria 
(41%), Cipru (16%), Danemarca (35%), 
Italia (26%), Luxemburg (38%) și Slo-
venia (44%) înregistrează recoltări 
în proporţie mai mică din creștere.

Cea mai importantă ramură eco-
nomică în România, pornind de la 
resursa de lemn disponibilă, este 
industria mobilei, cu o producţie 
totală de peste 2,2 miliarde euro și 
exporturi de 1,88 miliarde euro, în 
2014, adică de aproape 2,5 ori mai 
mare decât în 2004, se notează în 
raportul IFN. România este un mare 
importator de materie primă (buș-
tean) pentru industria lemnului, cu 
importuri de peste două milioane de 
metri cubi lemn rotund și exporturi 
de 200.000 de metri cubi. Aportul 
valutar net, prin balanţa import/
export, al produselor din lemn este 
de 3 miliarde euro, anual.

Datele publicate în Raportul furni-
zat de Institutul Naţional de Statistică 
(INS) relevă faptul că 3,5 milioane 
de locuinţe se încălzesc în România 
cu biomasă, consumul total fiind de 
19,5 milioane tone. Din acest total de 
biomasă, biomasa forestieră repre-
zintă o pondere covârșitoare.

TRIMITERIA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Plata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*: 

*Promoție valabilă pentru clienții noi

Foto: balindru.wordpress.com
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REVELION
2016�–�2017

120€

666 193 611

Gustare Rece
Toba
Soric
Aspic

Duo De Salami
Salata Boeuf

Cosulet Cu Icre
Chiftelute Speciale

Rulou De Castravete
Castravete Cu Crema De Branza

Cosulet Cu Pate De Casa
Si Ou De Prepelita

Frigaruie De Rosii Cherry Cu Branza
Frigaruie De Masline Negre Si Verzi

Tort Aperitiv

Peste La Cuptor Cu Duo De Piure De Morcov,
Mazare Si Sos De Sampanie

Sarmalute Cu Mamaliguta Si Smantana
Rulada De Pui Cu Gorgonzola, Masline Si Ardei, Muschiulet

De Porc In Bacon Cu Graten De Cartofi Si Salata De Iarna
Tort Festiv

La Miezul Noptii Intampinam Impreuna
Noul An Cu O Cupa De Sampanie

Si Focuri De Artificii

Program Artistic Cu Muzica De Petrecere

Bara Libera
Feteasca Alba, Beciul Domnesc, 

Castel Huniade Recas, Red Label, 
Gin Tonic, Campari Orange, Martini, 

Apa Plata, Apa Minerala, Coca-Cola, Fanta, Cafea
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Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, îi solicită 
ministrului Justiției, Raluca Prună, să îi comunice în „scris și/sau 
oral” cu privire la situația interceptării comunicațiilor în peri-
oada 2000-2016. „Care este numărul cetățenilor români cărora 
le-au fost interceptate și înregistrate comunicațiile efectuate 
prin telefon sau prin intermediul calculatoarelor personale în 
perioada 2000-2016? Câte interceptări și înregistrări s-au făcut 
pe baza unor mandate emise pe numele cetățenilor români 
în perioada 2000-2016?”, întreabă președinte Senatului, infor-
mează AGERPRES.

Potrivit documentului, cele două întrebări au fost înre-
gistrate la Senat, pentru secțiunea „Întrebări, interpelări și 
răspunsuri” a plenului. Joi, după ce Curtea Constituțională a 
respins, ca inadmisibile, contestațiile formulate împotriva Legii 
235/2015 care reglementează actul normativ privind prelucra-
rea datelor cu caracter personal, Tăriceanu a afirmat că nu este 
de acord cu decizia Curții Constituționale, dar că este obligat 
să o respecte.

„Mă așteptam la decizia Curții Constituționale în ceea ce 
privește legile Big Brother. Cred că este îngrijorător că la Cur-
tea Constituțională au ajuns judecători care au dovedit prin 
activitatea lor un dispreț la adresa drepturilor și libertăți-
lor cetățenilor și mă refer la Livia Stanciu”, a scris Tăriceanu 
pe Facebook. El susținea că în urma deciziei CCR două lucruri 
nu mai pot fi amânate, și anume un cadru legislativ mult mai 
restrictiv pentru instituțiile de forță și un răspuns din partea 
instituțiilor îndreptățite, „începând cu Ministerul Justiției și 
doamna Prună”, cu privire la situația interceptărilor din ultimii 
ani, mai spune sursa citată.

ACTUALITATE

Poșta Română va expedia 
cele mai multe buletine de 
vot către alegători români din 
Spania (2.794), Italia (1.228) 
și Republica Moldova (880), 
în condiţiile în care 8.890 de 
cetăţeni români s-au înscris 
în Registrul Electronic, pro-
venind din 55 de ţări, de pe 
toate continentele, a anunţat 
recent operatorul poștal naţi-
onal, conform AGERPRES.

Cel mai scurt drum extern 
(tur) al unui buletin de vot va 
fi de aproximativ 300 de kilo-
metri, către Bulgaria, și va fi 
parcurs într-o singură zi, în 
timp ce drumul cel mai lung 
va fi de aproximativ 21.400 de 
kilometri, către un alegător din 
Vanuatu. În acest traseu sunt 
implicaţi operatorii poștali din 
Australia și Vanuatu, trimite-
rea fiind transportată prin mai 
multe curse aeriene.

În procesul de distribuire 
externă a tuturor buletine-
lor de vot sunt implicaţi 56 
de operatori poștali și nouă 
companii aeriene, iar Poșta 
Română este răspunzătoare 

pentru prelucrarea și distribu-
irea trimiterilor returnate doar 
din momentul intrării lor în cir-
cuitul poștal propriu, respectiv 
în Biroul de Schimb Interna-
ţional al companiei.

Topul ţărilor cu cei mai 
mulţi alegători prin interme-
diul votului prin corespondenţă 
este completat de Germania 
(618), urmată de Regatul Unit 
al Marii Britanii și al Irlandei 
de Nord (594), Franţa (561), 
Elveţia (237), Austria (250), 
SUA (226), Danemarca (169), 
Canada (162) și Australia (115).

„Din totalul ţărilor vizate de 
votul prin corespondenţă, pen-
tru 18 vor fi posibile zboruri 
directe, restul fiind zboruri cu 
conexiune. Operatorii poștali 
ai ţărilor de tranzit folosite de 
Poșta Română — Turcia, Ita-
lia, Franţa, Ghana, Africa de 
Sud, Singapore, Australia — vor 
îndruma trimiterile până în ţara 
de destinaţie conform planu-
lui propriu. Pentru depeșele 
directe, trimiterile poștale sunt 
expediate conform planului de 
îndrumare al Poștei Române. 

Returul buletinelor de vot către 
România va fi asigurat de către 
operatorii poștali externi, în 
conformitate cu reglementă-
rile poștale internaţionale și 
cu regulile proprii de îndru-
mare”, menţionează operatorul 
poștal naţional.

Potrivit sursei citate, alegă-
torilor care au optat să voteze 
prin corespondenţă și s-au 
înscris în Registrul Electoral 
le vor fi expediate, prin Poșta 
Română (cu confirmare de pri-
mire), următoarele documente 
necesare votării: un plic exterior 

autoadresat, un plic interior, 
un autocolant cu menţiunea 

„votat”, certificatul de alegător, 
buletinul de vot prin corespon-
denţă și instrucţiuni privind 
exercitarea dreptului de vot. 
Potrivit legii, Poșta Română 
asigură trimiterea documen-
telor către alegători până cel 
târziu cu 30 de zile înaintea 
datei alegerilor.

Poșta Română este o 
companie naţională care se 
autofinanţează. Acţionarul 
majoritar al Poștei Române este 
statul român, prin Ministerul 
Comunicaţiilor și pentru Soci-
etatea Informaţională (75%), 
iar Fondul Proprietatea (FP) 
deţine un pachet de 25% din 
acţiunile companiei. Operato-
rul poștal deţine cea mai mare 
reţea de distribuţie la nivel naţi-
onal, însemnând peste 80% din 
totalul subunităţilor poștale 
care operează, în prezent, în 
România. Peste 19 milioane de 
locuitori beneficiază de servici-
ile Poștei Române și peste 7,5 
milioane de adrese sunt acope-
rite de reţeaua poștală proprie.

Poșta Română va expedia cele mai multe buletine 
de vot către Spania, Italia și Republica Moldova

Dragnea, declarații despre 
indemnizațiile demnitarilor

Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune că nu este de acord ca 
demnitarii să aibă salarii mari și speră ca ordonanța referitoare 
la indemnizațiile acestora să fie inclusă pe ordinea de zi a ple-
nului Camerei Deputaților, informează AGERPRES.

„Când va veni acolo (în plenul Camerei Deputaților — n.r.) 
nu pot să votez cu două mâini, dar voi ridica mâna foarte 
sus. Aștept să văd dacă cei din conducerea Camerei Depu-
taților vin cu ea. Eu am spus-o. Atât timp cât nu s-a rezolvat 
cumva problema de fond și anume ridicarea celor cu salarii 
mici, reașezarea grilei de salarii, pentru că nu mai avem o grilă 
de salarii normale care să respecte valorile adevărate, de ce să 
stea acești demnitari cu salarii cocoțate atât de sus? Am vor-
bit și cu domnul Florin Iordache. Să sperăm că vor găsi timp în 
conducerea Camerei Deputaților să vină și cu acest proiect de 
lege la plen”, a declarat Dragnea la Senat.

Întrebat dacă există voință politică în acest sens, lide-
rul social-democraților a spus: „La noi există. Să vedem și la 
restul, că și acolo s-ar putea să vină să spună că nu e dezbatere 
publică suficientă ca nu cumva să afectăm veniturile tehnocra-
ților care devin oameni politici”. Conform sursei citate, Senatul 
a respins pe 18 noiembrie 2015 ordonanța Guvernului pri-
vind creșterea indemnizațiilor lunare pentru înalții demnitari. 
Camera Deputaților e for decizional în acest caz.

Foto: paginadepolitica.ro

Președintele Senatului cere 
ministrului Justiției: situația 
interceptărilor între 2000-2016

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: EDUCAȚIA 
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!

Foto: sibiu100.ro
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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€

M inisterul Fondurilor Europene (MFE), 
împreună cu Ministerul Afacerilor 
Externe, prin Departamentul Poli-

tici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, 
a deschis apelul pentru Programul „Diaspora 
Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro, iar 
propunerile de proiecte pot fi depuse până pe 
29 noiembrie, ora 16:00, ora României, infor-
mează AGERPRES.

Finanţarea este asigurată din Programul Ope-
raţional Capital Uman (POCU) 2014 — 2020. 
Potrivit unui comunicat al MFE, în prima etapă, 
administratorii de schemă de antreprenoriat 
depun propunerile de proiecte în valoare de 
maximum 5.000.000 euro prin care se anga-
jează să pregătească viitorii antreprenori și să le 
acorde acestora subvenţii pentru lansarea aface-
rilor în ţară. Entităţile care intră în parteneriat 
pentru crearea administratorilor de schemă de 
antreprenoriat pot fi: furnizori de Formare Pro-
fesională Continuă autorizaţi, publici și privaţi, 
organizaţii sindicale și patronate, membri ai 
Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale 
cu personalitate juridică, autorităţi ale admi-
nistraţiei publice locale (unităţi administrativ 

— teritoriale), asociaţii profesionale, camere 
de comerţ și industrie, ONG-uri, universităţi, 
Ministerul Economiei, Comerţului și Mediului 
de Afaceri și instituţii/agenţii/organizaţii sub-
ordonate/coordonate de acesta, parteneriate 
între categoriile mai sus menţionate. Condiţia 
obligatorie este existenţa unui parteneriat cu 
o entitate a românilor din diaspora, subliniază 

sursa citată. În cea de-a doua etapă, cetăţenii 
români eligibili care doresc să își înfiinţeze o 
companie pot accesa fonduri în valoare maximă 
de 40.000 de euro și pot urma programe de 
formare antreprenorială de tip e-learning, prin 
intermediul administratorilor de schemă de 
antreprenoriat. Conform MFE, sunt eligibili 
cetăţenii români cu vârsta minimă de 18 ani, 
care fac dovada rezidenţei sau a domiciliului 
în străinătate de minim 12 luni și doresc să 
înfiinţeze o afacere în România.

„MAE-DPRRP are în vedere facilitatea contac-
tului dintre entităţile din România care doresc 

să colaboreze cu organizaţii ale românilor din 
străinătate, pentru stabilire de parteneriate 
în vederea constituirii administratorilor de 
schemă de antreprenoriat. Organizaţiile din 
diaspora interesate de acest program sunt invi-
tate să trimită date de contact, până la data 
de 30 octombrie 2016, la adresa diaspora@
mae.ro, pentru a fi incluse într-o listă ce va 
fi pusă la dispoziţia entităţilor din România 
prin publicare pe site-ul DPRRP și MFE”, se 
mai spune în comunicatul MFE.

Schema de antreprenoriat își propune să 
creeze oportunităţi de reîntoarcere în România 

pentru cetăţenii stabiliţi în străinătate și să 
valorifice abilităţile dobândite de aceștia (antre-
prenoriale și/sau profesionale), prin deschiderea 
unei afaceri în ţară. În acord cu prevederile 
POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile 
activităţile care urmăresc încurajarea antre-
prenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin 
susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil 
non-agricol în zona urbană. Prezentul apel va 
fi dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din 
România, cu excepţia regiunii București — Ilfov.

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 
3 — Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea 
de investiţii 8.iii — Activităţi independente, 
antreprenoriat și înfiinţare de întreprinderi, 
inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor 
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiec-
tivul specific 3.7. — Creșterea ocupării prin 
susţinerea întreprinderilor cu profil non-agri-
col din zona urbană.

Sursa citată mai arată că Programul Ope-
raţional Uman 2014-2020 are o alocare totală 
de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește 
priorităţile de investiţii, obiectivele specifice și 
acţiunile asumate de către România în domeniul 
resurselor umane, continuând astfel investi-
ţiile realizate prin Fondul Social European în 
perioada 2007 — 2013 și contribuind la redu-
cerea disparităţilor de dezvoltare economică 
și socială dintre România și Statele Membre 
ale UE. În vederea atingerii obiectivelor pro-
puse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe 
Prioritare.

Programul Diaspora Start-up: S-a deschis apelul pentru propuneri 
de scheme de grant; alocarea financiară, 30 mil. de euro

Foto: Facebook / Ministerul Fondurilor Europene–România
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C ompania AGRICOLA a inaugu-
rat la sfârșitul lunii septembrie, 
o nouă capacitate de producţie 

pentru salamurile crud-uscate, rezul-
tat al unei investiţii de cinci milioane 
de euro. Acest proiect a demarat la 
1 august 2015 și constă în construi-
rea unei noi clădiri, legată de fabrica 
deja existentă, cu o suprafaţă des-
fășurată de aproximativ 5.000 mp.

„Asistăm la punerea în funcţiune a 
noii fabrici de salamuri crud-uscate, 
cu toate că, iniţial, acest eveniment 
era planificat pentru anul 2017. Însă, 
încă de la finalul anului 2014 primim 
din piaţă semnale pentru necesitatea 
suplimentării capacităţii de producţie, 
devansarea investiţiei venind ca un 
răspuns la acestea”, a declarat Grigore 
Horoi, președinte AGRICOLA Bacău, 
conform unui comunicat de presă.

Piața crud-uscatelor, în 
continuă creștere
La finalul anului 2015, vânzările de 
salamuri crud-uscate AGRICOLA au 
ajuns la 2.363 de tone, dintre care 
1.126 de tone de Salam de Sibiu. Pen-
tru 2016, estimările arată o creștere 
de până la 2.750 de tone de crud-us-
cate și 1.350 de tone de Salam de 
Sibiu. În ultimii șapte ani, compa-
nia a înregistrat, așadar, o creștere 
în volum de până la 300%.

„Piaţa salamurilor crud-uscate este 
în creștere, Salbac fiind lider în cate-
gorie, cu o cotă de piaţă valorică de 
20%, care estimăm că va ajunge, după 
această investiţie, la 25%, până la 
finalul anului 2018. Consumatorii 
români apreciază tot mai mult pro-
dusele de calitate, la preţuri corecte 
pentru calitatea primită”, a comple-
tat Angelica Șmil, Director General 
SALBAC, companie din cadrul gru-
pului AGRICOLA.

Noua capacitate permite o creștere 
de 10% pe an, în următorii trei ani, 
fabrica deja existentă, modernizată 

la standarde europene în anul 2007, 
preluând integral producerea Salamu-
lui de Sibiu, iar cea nou inaugurată 
preluând producţia sortimentelor de 
crud-uscate nemucegăite, precum 
Salam Mozaic, Salam Bănăţean, Salam 
Uscat, sau Salam Levant–sortiment 
care urmează să fie lansat.

2016 – anul Salamului de Sibiu
Segmentul Salam de Sibiu în piaţa 
internă atinge 1.500 de tone, anul 
2016 venind cu o creștere de apro-
ximativ 20%. Odată cu această nouă 
unitate de producţie, focusul va trece 
și pe dezvoltarea relaţiilor de export, 
în primă fază către comunităţile de 
români din ţările Uniunii Europene.

Lider incontestabil de mai bine de 
șapte ani pe acest segment de piaţă, 
Salamul de Sibiu AGRICOLA a primit, 
anul acesta o serie de recunoașteri 
care atestă calitatea sa de excepţie 

– înscrierea în Registrul Denumiri-
lor cu Indicaţie Geografică Protejată 
al Uniunii Europene, ca urmare a 
demersului întreprins de Asociaţia 
Producătorilor de Salam de Sibiu, 
AGRICOLA fiind unul dintre mem-
brii fondator, dobândirea a două stele 
de aur în cadrul Galei Superior Taste 
Award, organizată de International 
Taste & Quality Institute, dobândirea 
distincţiei Silver Award, din partea 
Institutului Internaţional pentru Selec-
ţii de Calitate „Monde Selection”, și 

dobândirea calităţii de furnizor al 
Casei Regale a României, alături de 
Puiul Fericit Agricola Bacău, se mai 
arată în comunicatul citat.

Despre Agricola
Agricola este unul dintre cei mai 
mari producători de carne de pui 
din România și principalul expor-
tator din această categorie, care în 
septembrie 2014 a împlinit 22 de 
ani de la înfiinţare.

În 2014, Agricola deţine 16% din 
piaţa cărnii de pui, este lider cu 19% 
din piaţa de semipreparate și pro-
duse de tip ready-meal, iar Salamul 
de Sibiu Agricola este lider în total 
segment Salam de Sibiu comercializat 

în România cu 50% cotă de piaţă, 
medie, în valoare (Nielsen, 2014).

Agricola este caracterizată în primul 
rând prin diversitate și prospeţime, 
fiind singurul furnizor din România 
care oferă pieţei interne cele mai multe 
categorii de produse: carne de pui 
refrigerată; preparate și specialităţi din 
carne fierte afumate; salamuri crude 
uscate; semipreparate și produse tip 
ready-meal din carne și vegetale și 
ouă și praf de ouă.

Unul dintre cele mai importante 
atribute ale brandului Agricola este 
acela de inovator, în special în ce pri-
vește noi concepte de prezentare a 
produselor.

Agricola este prima companie care 
a lansat în România sortimentele din 
carne de pui ambalate la tăviţă cu 
cryofilm, după care această metodă 
de ambalare a fost preluată și de alţi 
jucători din piaţă.

Agricola este și primul brand de 
carne de pui care și-a asumat un 
demers de responsabilitate socială, 
lansând în anul 2006 conceptul 
BIOSECURIZAT prin care a expli-
cat oamenilor cum se aplică un plan 
de biosecuritate, crescând încrederea 
populaţiei în carnea de pui autoh-
tonă și sensibilizând autorităţile în 
scopul luării unor măsuri necesare 
în momente grele.

În anul 2007, continuând inovaţiile 
în domeniul produselor proaspete și 
sigure, Agricola a lansat prima linie 
de ambalare în atmosferă controlată 
(sistem BDF) din România.

În 2009, Agricola a lansat în 
premieră un produs inedit pe piaţa 
românească de carne de pui, Puiul 
familist, ce se prezintă într-o formulă 
inovatoare de ambalare–un astfel de 
produs conceput cu grijă și din grijă 
faţă de consumatori și familiile lor.

În aprilie 2010, Puiul Antistres, 
comercializat în „tăviţa minune”, unică 
în România, în care se și gătește, a 
reprezentat soluţia Agricola pentru 
gospodinele cu mai puţin timp liber.

În iulie 2010, Agricola a lansat 
Puiul Fericit, crescut minim 56 de 
zile în ferme mici, hrănit cu cereale 
și scos în aer liber, dedicat tuturor 
acelora care doresc să-și amintească 
de gustul, culoarea și savoarea puiu-
lui crescut la curte.

Agricola Bacău a inaugurat o nouă unitate 
de producție pentru salamurile crud-uscate
Noua fabrică va permite o creștere a capacităţii cu 1000 de tone pe an

Foto: Grupul AGRICOLA
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A genţia Naţională de Administrare Fis-
cală (ANAF) a stabilit procedura de 
declarare și stabilire a contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate datorată de per-
soanele fizice care nu realizează venituri, iar 
aceasta urmează să fie aprobată prin Ordin al 
președintelui ANAF.

„Persoanele fizice care nu realizează veni-
turi de natura celor menţionate la art. 155 din 
Codul Fiscal (salarii, pensii, chirii, indemni-
zaţii etc.) datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate astfel: lunar, prin aplicarea 
cotei individuale de contribuţie asupra bazei 

de calcul reprezentând valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară, și au obligaţia să 
plătească contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni con-
secutive, începând cu luna în care se depune 
declaraţia, sau la data la care accesează servi-
ciile acordate de sistemul public de asigurări 
sociale de sănătate potrivit legii, prin depu-
nerea declaraţiei, aplicând cota individuală 
de contribuţie asupra bazei de calcul repre-
zentând valoarea a de 7 ori salariul de bază 
minim brut pe ţară”, se arată într-un comu-
nicat al ANAF, informează AGERPRES.

De asemenea, persoanele fizice care reali-
zează venituri lunare exclusiv din investiţii și/
sau din alte surse, sub salariul minim brut pe 
economie, și nu se încadrează în categoriile de 
persoane exceptate de la plata contribuţiei sau 
în categoriile de persoane pentru care plata 
contribuţiei se suportă din alte surse, datorează 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate în 
aceleași condiţii, respectiv cu aplicarea cotei 
individuale (5,5%) la salariul minim brut pe 
economie. Conform sursei citate „plata contri-
buţiei de asigurări sociale de sănătate se face 
fie lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei 
luni, începând cu luna următoare depunerii 
declaraţiei, fie la data depunerii declaraţiei, 
în funcţie de opţiunea exercitată de persoana 
fizică”, se mai arată în comunicatul ANAF.

ECONOMIE

Fermierii vor primi avansul pe suprafață; 
estimăm să plătim peste un miliard de euro

Fermierii vor primi avansul pe suprafaţă înce-
pând din această săptămână, iar suma pe care 
estimăm să o plătim este de peste un miliard 
de euro, ceea ce înseamnă enorm faţă de anul 
trecut, când în ultimele zile din noiembrie am 
plătit numai 262 de milioane de euro, a declarant 
ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, pre-
zent la târgul de produse tradiţionale organizat 
în curtea instituţiei, informează AGERPRES.

„Chiar dacă nu vor începe plăţile din 16 
octombrie, în mod sigur săptămâna viitoare 
vor începe. Vestea bună este că suma va fi foarte 
mare, mai mult decât dublu faţă de anul tre-
cut, undeva la 130 de euro, iar regulamentul 
european spune că se poate da 70% din plăţi 
în avans. Avem angajament din partea APIA 
și a furnizorului de soft că modulul funcţio-
nează corect și că vom fi în măsură să plătim 
între 700.000 și 800.000 de beneficiari din-
tre cei 900.000 care au depus cererea de plată 
în acest an. În acest context, sper să reușim 
să plătim undeva către un miliard de euro, 
ceea ce înseamnă enorm faţă de anul trecut, 
când în ultimele zile din noiembrie, din cauza 
întârzierilor, am plătit doar 262 milioane de 
euro. Și atunci s-au făcut eforturi foarte mari 
pe ultima sută de metri”, a precizat Irimescu.

Acesta susţine că fermierii aflaţi în control, 
dar cu un risc scăzut de eroare, vor putea primi 
un avans la plăţile pe suprafaţă, deși teoretic 
banii pentru aceștia se dau după 1 ianuarie 

și după efectuarea controlului administrativ. 
„Conform legislaţiei europene, avansul se poate 
plăti în acest an, având în vedere condiţiile 
specifice ale PAC (Politica Agricolă Comună, 
n.r.), doar dacă se face controlul administra-
tiv. Și atunci cei care sunt în control, 85.000 
de fermieri, vor putea primi, teoretic, de la 1 
ianuarie, dar am cerut la APIA ca, măcar pen-
tru fermierii care au un risc foarte redus, la o 
parte dintre aceștia, să le dăm plăţi în avans. 
Să nu uităm că fermierii care sunt în control 
sunt și cei mai mari și au nevoia cea mai mare, 
pentru că ei înfiinţează cultura de toamnă. Sper 
să ajungă cât mai mulţi bani și cât mai rapid. 
Procesul privind plata este acum în termen și 

o să mergem cu o sumă cât mai mare către fer-
mieri. Acesta va fi un nou bonus pe lângă faptul 
că s-au primit sume substanţiale în sectorul 
zootehnic. Eu zic că fermierii din zootehnie 
ar trebui să fie mulţumiţi la acest moment”, 
a mai spus ministrul Agriculturii.

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricul-
tură (APIA) a anunţat că va efectua, în perioada 
16 octombrie — 30 noiembrie 2016, plata în 
avans aferentă Campaniei 2016. Astfel, pentru 
schema de plată unică pe suprafaţă — SAPS, 
plafonul este de 898,24 milioane euro, cuan-
tumul propus pentru avans fiind de 96,8861 
euro/hectar, în timp ce pentru schema de plată 
redistributivă planul este de 94,709 milioane 
lei, iar avansul de 5 euro/hectar pentru nivelul 
1 și de 48,8554 euro/hectar pentru nivelul 2.

Pentru Schema de plată pentru practici 
agricole benefice pentru climă și mediu (plata 
pentru înverzire) plafonul este de 531,741 mili-
oane euro și avansul de 57,3714 euro/hectar 
și pentru schema de plată pentru tinerii fer-
mieri de 15 milioane euro, respectiv 22,8718 
euro/hectar. Sprijinul cuplat are prevăzut un 
plafon de 232,779 milioane euro.

Plăţile se vor efectua la cursul de schimb 
de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către 
Banca Centrală Europeană (BCE) în data de 
30 septembrie 2016 și publicat în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene din 1 octombrie 2016, 
mai spune sursa citată.

Slovacia și România, 
în top la călători 
cu avionul în UE

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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Peste 900 de milioane de pasageri au călăto-
rit cu avionul în Uniunea Europeană în 2015, 
cu 4,7% mai muți decât în 2014, Slovacia și 
România fiind pe primele locuri în rândul 
statelor membre în ceea ce privește creș-
terea procentuală a numărului de pasageri 
transportați cu avionul, cu 16,3% respec-
tiv 15,3%, potrivit datelor publicate recent 
de Oficiul European de Statistică (Eurostat), 
informează AGERPRES.

În cifre absolute, un sfert dintre pasage-
rii care au călătorit cu avionul în UE în 2015 
au fost înregistrați în Marea Britanie (232 
milioane). Urmează Germania (194 milioane 
pasageri), Spania (175 milioane), Franța (141 
milioane) și Italia (128 milioane). Comparativ, 
în România, anul trecut au călătorit cu avio-
nul 12,5 milioane de pasageri.

Numărul pasagerilor care au călătorit 
cu avionul în 2015 a crescut în toate statele 
membre UE comparativ cu 2014, cele mai 
mici ritmuri de creștere fiind înregistrate în 
Bulgaria (1,2%), Austria (1,4%) și Finlanda 
(1,8%). Principalele aeroporturi din UE au 
fost, în 2015, în ordine: Heathrow (Londra), 
cu 75 milioane de pasageri care au tre-
cut prin acest aeroport, cu 2,2% mai mulți 
decât în 2014, Charles de Gaulle (Paris), 65,7 
milioane, și aeroportul din Frankfurt/Main 
(Germania), 60,9 milioane.

Aeroportul Henri Coandă se situează pe 
locul 40 în UE, în condițiile în care anul tre-
cut a fost tranzitat de 9,274 milioane de 
pasageri, cu 12% mai mulți decât în 2014, dar 
mai puțini decât au trecut prin aeroportul 
internațional din Budapesta (10,2 milioane), 
Varșovia (11,2 milioane) sau Praga (11,8 mili-
oane), mai spune sursa citată.

Foto: flightswatcher.com

ANAF: Persoanele care nu obțin venituri 
trebuie să plătească contribuții de sănătate
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Cele 21 de liceene din orașul 
Chibok, eliberate de răpitorii 
lor din gruparea islamistă Boko 
Haram după ce au fost ţinute 
captive mai bine de doi ani, s-au 
reunit în cele din urmă cu fami-
liile lor duminică la Abuja și au 
început să povestească despre 
condiţiile dificile de captivi-
tate, informează AGERPRES.

În cadrul unei ceremonii 
religioase organizate în onoa-
rea lor, una dintre aceste tinere, 
Gloria Dame, a povestit că ea 
și colegele sale au petrecut o 
lună și zece zile fără mâncare 
înainte de a fi eliberate și că 
o bombă a armatei nigeriene 
a fost aproape de a le omorî.

„Îi mulţumim lui Dumne-
zeu că a făcut să fim din nou împreună astăzi. 
Eram într-o pădure când un avion a lansat o 
bombă chiar în apropierea mea, însă nu am 
fost rănită”, a povestit ea, vizibil emoţionată 
și extrem de slăbită.

„Nu am avut mâncare timp de o lună și zece 
zile, însă nu am murit, slavă Domnului”, a 
declarat tânăra nigeriană în limba hausa.

Fata a vorbit despre captivitatea lor în cadrul 
unei ceremonii organizate de serviciile de secu-
ritate nigeriene (DSS), care au fost la originea 
eliberării lor după negocieri cu islamiștii grupării 
Boko Haram. Convertite la islam după captu-
rarea lor, așa cum a afirmat într-o înregistrare 

video liderul grupării, Abubakar Shekau, lice-
enele din Chibok, în majoritate creștine, nu 
s-au putut „ruga așa cum o pot face astăzi”, a 
povestit Gloria Dame.

Ceremonia a fost întreruptă brusc în momen-
tul în care părinţii fetelor, care au fost răpite în 
aprilie 2014, au izbucnit în plâns, luându-le în 
braţe. „Putem vedea cu toţii emoţia și bucuria 
părinţilor”, a declarat ministrul informaţii-
lor, Lai Mohamed, în discursul de închidere.

El a adăugat că „negocierile (cu Boko Haram) 
nu se încheie până când nu vor fi eliberate toate 
fetele”. „Negocierile sunt în continuare în des-
fășurare. În curând alte fete, mai multe, vor fi 

eliberate”, a spus ministrul, fără 
a face precizări suplimentare.

Eliberarea celor 21 de liceene 
din Chibok, răpite împreună 
cu peste 200 dintre colegele 
lor în urmă cu mai mult de doi 
ani, a fost unul din punctele 
centrale ale campaniei candi-
datului Muhammadu Buhari, 
ales președinte în mai 2015.

Relatată de media din 
întreaga lume, această răpire 
în masă a provocat un puter-
nic val de indignare, în special 
pe reţeaua de socializare Twit-
ter, unde s-a exprimat inclusiv 
prima doamnă a SUA, Miche-
lle Obama.

Potrivit unor surse locale, 
cele 21 de fete au fost eliberate 

în schimbul a patru luptători ai Boko Haram 
în orașul Banki, la frontiera cu Camerunul, 
însă ministrul informaţiilor a respins catego-
ric ideea că a fost vorba de un schimb.

Potrivit sursei citate, insurecţia Boko Haram 
a făcut peste 20.000 de morţi și a dus la stră-
mutarea a 2,6 milioane de persoane din 2009, 
iar mii de civili sunt în continuare în mâinile 
acestei grupări.

Nord-estul Nigeriei rămâne relativ inacce-
sibil din cauza conflictului și se confruntă cu 
o criză alimentară fără precedent. 60.000 de 
copii riscă să moară de foame până la sfârși-
tul anului, conform ONU.

Președintele Partidului Popular European (PPE), 
Joseph Daul, i-a cerut la sfârșitul săptămânii 
trecute fostului premier al Republicii Moldova, 
Iurie Leancă, să se retragă din cursa preziden-
ţială, pentru a-i spori șansele „candidatului 
comun de centru-dreapta” Maia Sandu, apel 
pe care Leancă l-a respins, informează AGER-
PRES. „Am experienţa și cunoștinţele necesare 
ca să pot duce Republica Moldova în continu-
are pe drumul spre Vest. Pot fi președintele de 
care Republica Moldova are nevoie”, a scris 

Iurie Leancă pe o reţea de socializare. După ce 
Andrei Năstase s-a retras din cursă în favoa-
rea Maiei Sandu, Joseph Daul, președintele 
Partidului Popular European, l-a îndemnat pe 
Leancă să facă la fel, amintind că el a și promis 
acest lucru, în luna mai, unei delegaţii PPE.

„Regret profund că liderul Partidului Popular 
European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, 
și-a arătat un sprijin redus și s-a retras din pro-
cesul de negociere și desemnare a unui candidat 
comun, contrar promisiunii făcute delegaţiei 

PPE în mai 2016. Din segmentarea electora-
tului de centru-dreapta au de câștigat doar 
pro-rușii și oligarhii care nu au niciun inte-
res în a avea o Republică Moldova prosperă și 
democratică. Având în vedere numirea Maiei 
Sandu, îl îndemn insistent pe Iurie Leancă să 
se retragă din cursă și să sprijine candidatul 
comun”, declara în 15 octombrie președintele 
PPE, Joseph Daul, conform sursei citate.

Liderul Partidului Acţiune și Solidaritate 
(PAS), Maia Sandu, a fost desemnată candi-
datul comun al Partidului Liberal Democrat 
(PLDM), Partidului Platforma Dreptate și Ade-
văr (PPDA) și PAS în alegerile prezidenţiale 
din Republica Moldova.

Uniunea Europeană nu 
are în vedere adoptarea 
de sancțiuni contra Rusiei

Miniștrii de externe ai statelor membre ale 
Uniunii Europene, reuniți la Luxemburg în 
cadrul Consiliului Afacerilor Externe (CAE) 
pentru a analiza mai ales situația din Siria, 
nu au în vedere adoptarea de sancțiuni con-
tra Rusiei, aliată a regimului Bashar al-Assad, 
a anunțat șefa diplomației europene Fede-
rica Mogherini, conform AGERPRES.

„Am văzut că acest subiect a fost mult 
evocat în presă, dar nu în reuniunile noas-
tre. În niciuna dintre ele chestiunea nu a 
fost ridicată nici măcar de un singur stat 
membru”, a afirmat Mogherini, la sosirea la 
reuniunea CAE de la Luxemburg.

Ea nu a exclus totuși examinarea posibi-
lității impunerii unor sancțiuni suplimentare 
regimului de la Damasc.

În cursul reuniunii CAE, „vom examina 
toate opțiunile care permit exercitarea de 
presiuni și mai mari asupra regimului Bashar 
al-Assad, dar și asupra aliaților săi”, a decla-
rat, la rândul său, ministrul de externe 
francez Jean-Marc Ayrault.

Federica Mogherini a ținut să sublinieze 
că UE dispune de „multe alte instrumente” 
în afara sancțiunilor. Ea a insistat pe necesi-
tatea unei soluții politice la criza din Siria și 
pe accesul liber al convoaielor umanitare la 
victime.

Alep, al doilea oraș din Siria și miză 
majoră a conflictului, este divizat din 2012 
între cartierele din est, aflate în mâinile celor 
care se opun președintelui Bashar al-Assad, 
și cartierele din vest, aflate sub controlul 
regimului, mai spune sursa citată.

Cartierele rebele și cei circa 250.000 
de locuitori ai acestora sunt supuși din 22 
septembrie unei serii întregi de bombarda-
mente aeriene întreprinse de regimul de la 
Damasc și aliatul său rus. În ultimele 24 de 
ore, cel mai sângeros bombardament a lovit 
în noaptea de duminică spre luni cartierul 
rebelilor Qaterji, unde raiduri ruse au făcut 
17 morți, potrivit directorului Observatoru-
lui Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 
Rami Abdel Rahman.

Războiul din Siria a făcut în jur de 
300.000 de morți de la declanșarea sa, în 
martie 2011, după reprimarea brutală de 
către regimul Al-Assad a manifestațiilor 
prodemocrație.

Cele 21 de liceene, eliberate de răpitorii lor din Boko 
Haram, spun că au stat fără mâncare mai mult de o lună

Foto: chicagotribune.com

Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo No21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

2 Saloane�–�150 și 50 persoane / Cort�–�70 persoane
Terasă�–�400 de persoane

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

ALCALÁ

EXTERNE

Joseph Daul i-a cerut lui Leancă să se retragă 
din cursa prezidențială; Leancă a refuzat
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La maquinaria rojilla no se detiene. El 
Alcalá quiere más pese al buen inicio ligu-
ero en el que la RSD Alcalá se mantiene 
en puestos de Play Off de ascenso después 
de sumar cuatro victorias (todas ellas en 
el Municipal de El Val), dos empates y 
dos derrotas, siendo además uno de los 
equipos que menos goles ha encajado en 
todo el fútbol español (sólo dos en ocho 
partidos disputados).

Es por ello que el 13 de octubre, la 
Real Sociedad Deportiva Alcalá (rsdalcala.
com) anuncia un nuevo refuerzo para la 
plantilla rojilla. Se trata del defensa cen-
tral de origen rumano, Adrián Popa. Un 
jugador experimentado y con un intere-
sante Curriculum a sus espaldas que viene 
a apuntalar la ya sólida defensa rojilla, 
garantizando otro recambio de lujo en 
una temporada tan larga como la que 
queda por disputar y en la que podrían 

sobrevenir las lógicas sanciones e ine-
speradas y no deseadas lesiones.

El nuevo jugador rojillo, Adrian Popa, 
nacido en Bucarest (Rumanía) el 7 de 
Abril de 1990, llega al Alcalá con 26 años 
y después de haber militado en las cate-
gorías inferiores del Dínamo de Bucarest, 
equipo con el que llegó a jugar en su primer 
equipo en la primera división de Rumanía. 
Una trayectoria deportiva que se ha ido 
completando jugando en otros equipos 
de Rumanía en calidad de cedido por el 
Dinamo. De esta manera Popa ha jugado 
también en el FC Snagov, en el Concor-
dia y en el FC Universitatea Cluj, para 
fichar posteriormente por el FC Dinamo de 
Bucarest, antes de afrontar nuevos retos y 
cumplir con uno de sus sueños que era el 
vivir una nueva experiencia profesional en 
el fútbol español, donde llegó para jugar 
en el UB Conquense y posteriormente 

en el Vélez Málaga, su equipo de proce-
dencia. Una interesante trayectoria la de 
Adrian Popa que además se ha decorado 
con las convocatorias internacionales de 
la Selección Sub-16 y la Selección Sub-21 
de Rumanía al más alto nivel.

Por lo tanto, la RSD Alcalá cuenta desde 
ya esta temporada con otro central de 
garantías que además puede desempeñar 
la función de mediocentro defensivo y 
caracterizado por su potencia en el juego 
aéreo, su calidad en la salida de balón y 
su rigor táctico sobre el terreno de juego.

El jugador, que ya se ha incorporado a 
los entrenamientos con sus nuevos com-
pañeros y a las órdenes de Joselu y el 
cuerpo técnico, podría entrar esta misma 
semana en la convocatoria para enfren-
tarse al Vilaverde Boetticher, el domingo 
a las 11:30 en El Val si el entrenador roji-
llo lo considera oportuno.

ASEMER (Asociación de Empresas Españolas en Rumanía) y la 
Cámara de Comercio Suiza Rumanía organizan un Networking 
donde empresarios de ambas organizaciones tendrán la opor-
tunidad de intercambiar ideas de negocios y experiencias de 
distintos sectores de actividad, anuncia ASEMER (asemer.ro).

Representantes de las empresas que forman parte de 
ambas organizaciones así como de representantes de las 
autoridades gubernamentales tratarán temas relacionados 
con la Situación actual del mercado laboral de Rumanía.

Estará presente D. Dragoș Nicolae Pîslaru, Ministro de Tra-
bajo, Familia y Protección Social.

Lugar: Hotel Athenee Palace Hilton, Restaurante Rober-
to´s, Calle Episcopiei no. 1-3, Bucarest

Duración del acto: 18:30 – 21:30
Tasa de participación: 110 lei/persona, evento organi-

zado como un buffet dinner.
Para registrarse: vía email office@asemer.ro, antes del 

25.10.2016.

Foto: twitter/rsda_oficial

Foto: hotnews.ro

Foto: asemer.ro

El equipo de futbol de Alcalá se refuerza 
con el central rumano Adrian Popa
La maquinaria del Alcalá no se detiene y se refuerza con otro defensa 
de garantías que complementa la ya sólida zaga rojilla. 

ESPAÑOL

Tucumán y Rumanía 
intensifican las 
relaciones comerciales

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se reunió la semana 
pasada con Carmen Podgorean, embajadora de Rumanía en 
Argentina. La visita de la diplomática a la provincia se deben 
a las gestiones iniciadas por el titular del Instituto de Acción 
Cooperativa y Mutual (IPACyM), Regino Racedo, en pos de afi-
anzar vínculos con organismos internacionales relacionados 
a las mutuales que nacieron por las corrientes inmigratorias, 
informó la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del 
Gobierno de Tucumán.

El encuentro con Manzur marcó el cierre de la agenda que 
cumplió Podgorean en Tucumán y que comenzó con la visita 
a la Casa Histórica y, más tarde, al Salón Foyer del teatro San 
Martín para un concierto a cargo del duo Răzvan Suma y Josu 
Okiñena, señala hotnews.ro.

El cronograma continuó en la sede de la Kehilá Tucumán 
donde se inauguró la exposición “Justos de las Naciones”. Una 
muestra que presenta la historia de nueve personalidades que 
en el período del Holocausto pusieron en peligro sus vidas 
para salvar a los judíos de Rumanía, el Norte de Transilvania, 
Basarabia, Bucovina y Transnistria.

27 oct. 2016, Sesión de 
Networking en Rumanía
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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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Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, 
numărul doi mondial, a anunţat că nu va parti-
cipa la Turneul Campioanelor de la Singapore 
(23-30 octombrie), competiţie care reunește 
cele mai bune opt jucătoare ale sezonului 2016, 
între care și românca Simona Halep, infor-
mează AGERPRES.

„A fost un sezon dificil pentru mine, din 
cauza accidentării la umăr, iar medicul meu 
a insistat asupra faptului că trebuie să rămân 
acasă pentru a mă trata”, a precizat Williams 
într-un mesaj video postat pe site-ul WTA.

„Obiectivul meu va fi acela de a reveni la 
Singapore în sezonul viitor”, a adăugat jucătoa-
rea din Statele Unite. Serena Williams, care a 
împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii trecute, nu 
a mai avut nicio apariţie în circuitul WTA de la 
înfrângerea suferită în semifinalele US Open, în 
faţa cehoaicei Karolina Pliskova. Americanca 

s-a accidentat la un umăr în cursul lunii iulie, 
iar această leziune a făcut-o să rateze turneele 
de la Montreal și Cincinnati, perturbându-i 
apoi evoluţia la Jocurile Olimpice de la Rio 
de Janeiro, unde a pierdut titlurile olimpice 
la simplu și la dublu. La fel ca în 2015, când 

s-a confruntat cu o accidentare la genunchi, 
Serena Williams a fost obligată să renunţe la 
ultima parte a sezonului, desfășurată în Asia. 
Ea a pierdut, în timpul Openului SUA, pozi-
ţia de lider al clasamentului WTA, pe care a 
ocupat-o timp de 186 de săptămâni consecu-
tive, în favoarea germancei Angelique Kerber.

În 2016, Williams a disputat doar 8 turnee 
și a câștigat 2 trofee, unul la Roma, iar celălalt 
la Wimbledon, unde și-a trecut în palmares 
al 22-lea titlu de Mare Șlem din cariera sa. Ea 
a disputat, de asemenea, și a pierdut finalele 
Openului Australiei și turneului de la Roland 
Garros. WTA a anunţat, totodată, că americanca 
Madison Keys și slovaca Dominika Cibulkova 
au obţinut biletele pentru Turneul Campioane-
lor de la Singapore. Ele se alătură germancei 
Angelique Kerber, româncei Simona Halep, 
polonezei Agnieszka Radwanska, cehoaicei Karo-
lina Pliskova și spaniolei Garbine Muguruza.

Sursa citată menţionează că a mai rămas 
un singur loc de atribuit, care ar putea reveni 
britanicei Johanna Konta.

Boxerul român Viorel Simion și-a apărat cu 
succes centura IBF Inter-Continental la cate-
goria pană, după ce l-a învins la puncte pe 
spaniolul Andoni Gago, după 12 reprize, în gala 
profesionistă „Noaptea Campionilor–Bombar-
dament în arenă”, desfășurată la Circul Globus 
din București, informează AGERPRES.

Simion a primit decizia în unanimitate din 
partea celor trei arbitri-judecători, 115-112, 114-
113, 118-109, românul fiind depunctat în ultima 
repriză de arbitrul de ring pentru împingeri 
repetate ale adversarului.

Viorel Simion (35 de ani) a obţinut a 21-a sa 
victorie la profesioniști (9 KO), având o singură 
înfrângere. Simion a dominat meciul cu Gago, 
care s-a dovedit a fi un excelent încasator. Ibe-
ricul, deși i-a pus probleme în unele momente 
lui Simion, a încasat a doua sa înfrângere la 
profesioniști (15 victorii, 2 egaluri).

Simion, care câștigase titlul IBF Inter-Con-
tinental în martie, după o victorie în faţa 
belgianului Alexander Miskirtchian, tot la 
București, are acum șansa unui meci pentru 
titlul mondial, cu englezul Lee Selby, campio-
nul en titre. În ultima gală au câștigat toţi cei 
șase români care au urcat în ring, trei dintre ei 

înainte de limită, mai spune sursa citată. Bul-
garul Boian Aleksandrov a rezistat doar două 
reprize în faţa lui Daniel Buciuc, care a obţi-
nut a doua sa victorie la profesioniști. Eronim 
Arădoaie s-a impus la puncte în faţa bulgaru-
lui Nenkov, trecându-și în palmares al treilea 
succes în tot atâtea meciuri. Cezar Juratoni a 
ajuns la cinci victorii din cinci meciuri, după 
ce l-a întrecut la puncte de bulgarul Manev. 
Flavius Biea s-a impus înainte de limită în 
faţa „veteranului” maghiar Hafner (40 ani), 
acesta fiind al 11-lea succes al timișoreanului 

în tot atâtea meciuri. „Greul” Bogdan Dinu a 
încheiat conturile după patru runde cu geor-
gianul Davit Gorghiladze și are 16 victorii din 
16 meciuri (12 KO).

Rezultatele galei:
categoria semimijlocie (welter) (4 reprize)

Daniel Buciuc (România) b. KO r. 2 Boian 
Aleksandrov (Bulgaria)

categoria semimijlocie (super welter) 
(4 reprize)

Eronim Arădoaie (România) b. p. Stanis-
lav Nenkov (Bulgaria)

categoria grea (cruiser) (4 reprize)
Cezar Juratoni (România) b. p. Mladen 

Manev (Bulgaria)
categoria semimijlocie (welter) (8 reprize)
Flavius Biea (România) b. KO r. 3 Ferenc 

Hafner (Ungaria)
categoria grea (cruiser) (10 reprize)
Bogdan Dinu (România) b. KO tehnic r. 4 

Davit Gorghiladze (Georgia)
Titlul IBF Inter-Continental — catego-

ria pană (light) (12 reprize)
Viorel Simion (România) b. p. Andoni Gago 

(Spania)

SPORT

Serena Williams nu va participa la 
Turneul Campioanelor de la Singapore

RUGBY
România, pe locul 16 în 
clasamentul mondial

Foto: newsdiaspora.ro

Foto: ziare.com

Foto: newyorker.com

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12
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Selecționata de rugby a României se 
menține pe locul 16 în clasamentul dat 
publicității de World Rugby, forul mondial 
al sportului cu balonul oval, și în care repre-
zentativa Noii Zeelande, triplă campioană a 
lumii, și-a consolidat poziția de lider, infor-
mează AGERPRES. Poziția secundă este 
ocupată în continuare de Anglia, în timp ce 
Australia a urcat pe treapta a treia a podiu-
mului, făcând rocadă cu Africa de Sud, care 
a coborât pe locul al patrulea.

Luna viitoare, naționala României are 
programate trei meciuri test, în compania 
selecționatelor Statelor Unite (12 noiembrie), 
Canadei (19 noiembrie) și Uruguayului (26 
noiembrie). Toate cele trei partide urmează 
să se dispute de la ora 18,00, ora României 
pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din 
București, mai spune sursa citată.

Iată cum se prezintă clasamentul World 
Rugby (în paranteză poziția anterioară):

1. (1) Noua Zeelandă 96,57 puncte
2. (2) Anglia 89,49
3. (4) Australia 85,33
4. (3) Africa de Sud 84,85
5. (5) Țara Galilor 82,49
6. (6) Irlanda 81,67
7. (8) Franța 80,75
8. (9) Scoția 80,44
9. (7) Argentina 80,31
10. (10) Fiji 75,49
11. (11) Georgia 75,23
12. (12) Japonia 74,95
13. (13) Italia 72,23
14. (14) Samoa 71,37
15. (15) Tonga 69,47
16. (16) ROMÂNIA 68,74
17. (17) Statele Unite 65,60
18. (18) Canada 64,53
19. (19) Uruguay 63,56
20. (20) Namibia 62,78

Viorel Simion și-a păstrat centura IBF Inter-
Continental, după o victorie în fața spaniolului Gago
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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).

ANUNȚURI ȘI SERVICII

www.periodicoelrumano.es
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ, INFORMAŢII UTILE, INTERVIURI

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

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL



20 |  Nr. 179 20 octombrie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
PUBLICITATE

Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

100%carne

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

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

condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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

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

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


