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Queridos  lectores, Asesoria Fernando 
Ramon contesta a vuestras preguntas 
relacionadas tanto al mundo laboral 
como relacionadas al mundo juridico

Mis hijos pueden heredar mis deu-
das  ?

Una cuestión importante en la vida de las per-
sonas es la decisión de cómo y a quién repartir 
tus bienes una vez falleces. Así pues, cuando una 
persona muere se abre la “sucesión”, ésta puede 
ser “testamentaria” en el caso de que el fallecido 
tuviera testamento (que es el medio por el que 
una persona dispone sobre el destino que quiere 
que tengan sus bienes a su muerte) o “legal o in-
testada” en el caso de que no existiera testamen-
to, en el que es la propia ley la que determinará 
entre quienes y en que orden se va a distribuir la 
herencia (primero descendientes, si no hay pasa-
rían a ser los ascendientes, si no el cónyuge, si no 
los parientes colaterales y falta de todos heredaría 
el Estado). 

Pero, ¿Qué es lo que puede incluir la herencia?, 
la ley española establece que “la herencia com-
prende todos los bienes, derechos y obligaciones 
de una persona que no se extingan por su muerte” 
y “los herederos suceden al difunto por solo el he-
cho de su muerte, en todos sus derechos y obliga-
ciones”, esto significa que no sólo se heredan los 
bienes sino que también las deudas se pueden 
heredar. 

Por eso la aceptación de la herencia por parte 
de los herederos, es un acto voluntario y libre y 
que admite dos opciones: 

1) Aceptación pura y simple, en donde la heren-
cia se ha de aceptar entera tanto con sus bienes y 
derechos como con sus cargas y obligaciones, y en 
donde el heredero responderá de las cargas con 
todo su patrimonio, 

2) Aceptación a beneficio de inventario, en 
donde se pretende evitar asumir las posibles deu-
das de la herencia separando los patrimonios de 
la herencia y del heredero hasta que si hay deu-
das éstas queden satisfechas, pero en tal caso hay 
que hacer inventario de lo que incluye la herencia 
(caudal hereditario) en un determinado plazo. 

En cuanto al caudal hereditario, se divide en 3 
tercios: el tercio de la “legítima” que es la porción 
de la herencia de la cual el fallecido no puede dis-
poner, la ley le reserva a los herederos forzosos 
(parientes más allegados) una parte de la heren-
cia obligatoriamente, el tercio de “mejora” que es 
sólo para hijos y descendientes y del que si no se 
dispone de forma explícita incrementará la legíti-
ma,  y el tercio de “libre disposición” con el que se 
puede hacer lo que se crea conveniente.

 Así pues como ya hemos dicho, el tema de las 
“herencias” es una cuestión importante en la vida 
de las personas a la par que complicada, y que se 
puede complicar más aún si no se tiene una cier-
ta previsión de lo que pueda llegar a ocurrir, por 
tanto lo mejor o lo más práctico sería hacer testa-
mento (cualquier persona mayor de 14 años y que 
esté en su sano juicio puede hacerlo) pero no sin 
antes asesorarnos muy bien y así evitar a nuestros 
seres queridos futuros problemas.

Un cordial saludo, Asesoria Asfer
C/ Maestro Chapi nr.18, Castellon
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Dragostea de ţară
Costiţă Ioniţă. (CS)

>>> Să iubeşti ţara în 
care locuieşti e ca şi cum 
ţi-ai iubi apartamentul de 
la bloc dat prin sindicat de 
la întreprindere. Iubeşte-
ţi familia care stă în acel 
apartament, preţuieşte 
mobila muncită de tine, 
admiră tabloul lăsat 
moştenire de la bunica! 
Poţi eventual să idolatri-
zezi camera ta unde ai 
făcut primii paşi, unde 
ai învăţat pentru şcoală 
şi liceu. Ţara nu e alt-
ceva decât o entitate 
administrativă a carei li-
mite au fost fixate acum 
50, 80, 90 de ani, deci 
ajustate in repetate ran-
duri. Iubeşte-ţi poporul 
din care ai răsărit! Pentru 
că romani nu sunt nu-
mai între aceste graniţe, 
ci şi dincolo de ele. Esti 
oltean? Iubeste Oltenia! 
Eşti bănăţean? Iubeşte 
Banatul! Mergând la 
exemple extreme, dacă 
fiecare cetăţean al unei 
ţări ar trebui prin lege 
să işi iubească ţara, ce 
ar fi făcut un basarabean 
în anii 40? Dar un locui-
tor al Cadrilaterului? Dar 
un alsacian ce trebuie 
să iubească? Franţa sau 

Germania? Azi Franţa, mai-
ne Germania.

Condiţiile de mediu intot-
deuna au determinat psiho-
logia unei naţiuni !

 Unii n-ar pleca niciodată 
din Romania: “Aici este fa-
milia mea care pentru mine 
e sfântă, aici sunt prietenii 
mei, aici sunt locurile miri-
ficei mele copilării, aici sunt 
locurile adolescenţei mele 
frumoase...aici e totul. Cum 
aş putea sa merg de la bine, 
înspre rau ?  Nu am cum !”

Nu ştiu dacă româncele 
sunt mai frumoase ca ne-
gresele, ca rusoaicele, ca 
polonezele, ca nemţoaicele, 
ca arăboaicele, ca turcoai-
cele, nu stiu şi de fapt nici 
nu îmi pasă... Prieteni ca în 
Romania pot găsi oriunde 
(ba mult mai faini) şi am şi 
găsit, că sunt plecat de ceva 
vreme... În plus, nu consi-
der minoritatea inferioară 
majorităţii cu nimic. Ba, 
uneori se  poate şi reversul.

Cultural, mai mult ca 
educaţie la modul foarte 
larg sunt român, cine nu 
ştie de Eminescu şi de Henri 
Coandă... pacat...

Îmi plac şi munţii, marea, 
mai ales marea, Dunărea, 
delta, câmpiile României.

Îmi plac mult şi sar-
malele şi tot ce e mancare 
romanească...

La pagina del asesor  >>>>>>>>>
Scrisoarea cititorului

Mas de lo mismo

Ya desde la antigüedad, 
encontramos distintos 
modelos de recintos fune-
rarios, desde las sencillas 
fosas excavadas en el sim-
ple y llano suelo, hasta las 
monumentales Pirámides 
de los antiguos Egipcios, 
todas ellas, cerca de sus ca-
sas, de sus pueblos, de sus 
ciudades.....

Pero....¿que ocurre cuan-
do estamos lejos de nuestra 
tierra?, mas cuando por cir-
cunstancias de la vida tene-
mos que buscar un trabajo 
fuera de nuestro pueblo, 
ciudad, incluso país. 

Los costes de repatriar 
a nuestros seres queridos 
puede suponer una carga 
demasiado pesada para las 

maltrechas economías ac-
tuales, costes desorbitados, 
papeleos interminables, un 
caos en definitiva. Aunque 
hoy, por suerte, gracias al 
mercado Asegurador, po-
demos dar solución a esta 
contingencia.

MAPFRE les ofrece la posi-
bilidad de cubrir esta situa-
ción a trabes de una póliza 
de Seguro que incluye esta 
situación como garantía 
adicional. Se trata pues de 
una póliza se Seguro de Sa-
lud por un precio muy ajus-
tado:

MAPFRE SALUD ELECCIÓN 
es un seguro de Asistencia 
Sanitaria que garantiza al 
Asegurado toda la atención 
de la medicina primaria a 
través de un amplio cuadro 
médico.

Resumen de Coberturas
- Asistencia Primaria.

-Asistencia Médica Especializada: el asegurado abo-
na el coste de la asistencia de los especialistas, de 
acuerdo con los precios especiales previamente pacta-
dos por la Compañía.

-Garantía Bucodental, según sistema de franquicias.

que todavía la sociedad insis-
tiera más y más para conse-
guir las ansiadas y deseadas 
hipotecas. Había directores 
de oficina bancaria que acon-
sejaban a sus clientes que le 
llevara otros documentos al-
ternativos (certificados, nomi-
nas adulteradas o cualquier 
otro documento susceptible 
de avalar el credito solicitado, 
aún a riesgo de que fuera fal-

so). Ló más de lo más como 
los concursos de la tele, han 
sido, conceder una hipote-
ca a persona que no tenía 
autorización para trabajar e 
incluso desconocía por com-
pleto el idioma español, pues 
como se puede demostrar es-
taba aprendiendo el idioma 
en Cruz Roja u otro caso el de 
un señor que se le concedió 
una hipoteca para comprar 
su vivienda por 35 años, claro 
hasta aquí todo normal, si no 
fuera porque él tenia 65 años 

y pobre hombre a que edad 
finalizaria de pagar su hipo-
teca. Los bancos han creado 
financieras, por ejemplo el 
Santander-Central Hispano 
creó UCi, que cuando llamas 
con la intención de obtener 
las ventajas del Gobierno en 
materia de vivienda, estas 
te lo ponen dificil o casi im-
posible indicando números 
de teléfono de atención al 
cliente dónde nunca puedes 
conseguir comunicar. 

Señores ¡que venguenza¡.

Yo se que somos recurrentes 
e incluso aburridos si volvemos 
ha hablar de las hipotecas, pero 
no puede ser de otra forma y 
sobre todo con las últimas in-
formaciones que estamos reci-
biendo en aSfER. Hemos atra-
vesado una época en la que 
las personas insistiamos a los 
bancos para obtener hipotecas 
y los bancos nos lo ponian un 
poco dificil para de esta forma 
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>>> Perle ale politicienilor 
“Beția puterii te duce prin 
toate etapele: la început ești 
cocoş, dup-aia te transformi 

actual

adrian năstase: 
PsD este prizonier la guvernare.

 >>> Trăienel Moisescu/ Valencia

 adrian năstase, preşedintele 
Consiliului naţional al PsD, a 
declarat că “electoratul PsD 
este derutat”, iar Partidul so-
cial Democrat “este prizonier 
la guvernare” din cauza lui 
traian Băsescu.

recent, liderul PsD afirma 
despre preşedintele ţării că 
vrea să caute “un ţap ispăşitor 
în persoana PsD”.

“este clar că în această 
mişcare practic PsD-ul va fi 
ţap ispăşitor, probabil alături 
de emil Boc. În schimb traian 
Băsescu şi PD-l-ul vor câştiga 
sau pot să câştige. traian 
Băsescu aşa cum a făcut şi în 
relaţia cu Guvernul tăriceanu 
va transfera spre Guvern ele-
mentele de negativitate, ele-
mentele nereuşite şi va fi din 
nou cel care dă sfaturi deşi 
are responsabilitatea totală a 
acestui proiect politic”, a afir-
mat năstase.

“traian Băsescu va arunca 
spre executiv nereuşitele gu-
vernului, şi cum PsD este pri-
zonier la guvernare, va arun-
ca vina şi spre noi. evident, 
trebuie să ne gândim la un 

contracandidat pentru traian 
Băsescu”, a afirmat astăzi 
adrian năstase, înaintea 
şedinţei Consiliului naţional 
al PsD.

Deputatul adrian năstase 
a afirmat duminică, intr-o 
conferinţă de presă la Ploieşti, 
că este dispus să candideze la 
Preşedinţie dacă partidul îl va 
desemna şi că nu şi-ar da de-
misia din PsD pentru a candi-
da din postura de indepen-
dent la alegerile prezidenţiale 
din acest an, informeaza me-
diafax.

“nu mi-aş da demisia din 
partid ca să candidez inde-
pendent. nu cred în şansa 
unui candidat independent 
la prezidenţiale ţinând seama 
de experienţa mea”, a spus 
năstase, explicând că “se pot 
întâmpla nenumărate lucruri 
în secţiile de vot” atunci când 
candidatul nu are “o structură” 
la nivelul comisiilor electorale 
din secţiile de votare.

năstase a adaugat că este 
dispus să candideze la ale-
gerile prezidenţiale de anul 
acesta, însă numai dacă PsD îl 
va desemna în acest sens. “nu 
voi candida decât în masura în 
care PsD ma va desemna pen-

C.P. Tăriceanu: “România se află la răscruce”

tru o astfel de candidatură”, a 
spus preşedintele Consiliului 
naţional al PsD.

el a adăugat: “Partidul, în 
momentul de faţă, nu a luat 
o decizie, este, într-un fel, 
împărţit între sentimentele 
fraterne faţă de PD-L, un res-
pect din ce în ce mai puternic 
faţă de traian Băsescu şi, pe 
cealaltă linie, sunt cei care 
au sentimentul că partidul se 
topeşte în PDL”.

adrian năstase a mai spus 
că şansele unui candidat PsD 
împotriva lui traian Băsescu 

în turul al doilea a alegeri-
lor prezidenţiale sunt “mai 
mici” în cazul în care PsD va 
rămâne la guvernare alături 
de PDL” şi a reafirmat faptul că 
el a fost împotriva participării 
la guvernare a PsD alături de 
democrat-liberali.

Întrebat dacă se teme de o 
confruntare cu actualul şef 
al statului, năstase s-a arătat 
“foarte deranjat” de o aseme-
nea întrebare, spunând că de 
patru ani “se bate” cu traian 
Băsescu şi că nu îi este frică 
de acesta.

 Liderul PnL, Călin Popescu 
tăriceanu, a criticat miercuri 
coaliţia de guvernare PDL-
PsD: “românia se află la 
răscruce; că suntem porniţi 
pe un drum greşit”. fostul 
premier a subliniat că cele 
două partide care alcătuiesc 
coaliţia de guvernare se află 
într-o permanentă luptă 
internă. C. P. tăriceanu a 
repetat că “avem un buget care 
duce românia în recesiune”.
 tăriceanu a mai declarat: 
“Cred că domnul Boc poate 

să mintă o dată, de două ori, 
de cinci ori, dar în câteva 
luni o să aibă o problemă 
serioasă pentru că va trebui 
să le spună românilor ce 
mănâncă, ce pun pe masă;

au minţit în legătură cu 
datoria lăsată de guvernul 
tăriceanu;
 au minţit în legătură cu 
fondurile europene;
 minciunile premierului Boc 
nu ţin de foame;

este cel mai catastrofal bu-
get al româniei”.

POLITICA
PE SCURT

Gheorghe Flutur: Miniştrii 
trebuie să vină urgent 
cu un plan de reducere a 
agenţiilor guvernamentale
>>>flutur a spus la finalul 
şedinţei de la Palatul victoria 
că liderii PsD şi PDL au discutat 
despre elaborarea unei strate-
gii politice şi a unui calendar 
de reducere a numărului de 
agenţii, companii şi societăţi 
naţionale guvernamentale. 

Guvernul a suplimentat cu 
100 posturile din SGG
 >>>  Guvernul a decis  suplimenta-
rea numărului de posturi din cadrul 
secretariatului General al Guvernu-
lui cu 100, acestea fiind destinate 
inspectorilor guvernamentali, po-
trivit unor reprezentanţi ai execu-
tivului. anterior, premierul emil 
Boc declarase că trebuie format un 
corp larg în care să pătrundă înalţi 
funcţionari publici noi, din care Gu-
vernul să poată alege.

Crin Antonescu intră în lupta 
pentru şefia PNL
>>> vicepreşedintele PnL şi-a 
anunţat candidatura pentru 
funcţia de preşedinte al PnL. 
Conform purtătorului de cuvânt 
al PnL, Bogdan olteanu, Crin an-
tonescu şi Ludovic orban şi-au 
depus candidaturile pentru şefia 
PnL, la şedinţa Delegaţiei Per-
manente. tandemul antonescu 
- orban ar putea fi posibil cu 
susţinerea filialelor PnL din ţară.

Duel între Boc şi Tăriceanu
>>>Cei doi lideri s-au acuzat reci-
proc de la tribuna Parlamentului de 
“nepăsare” şi “incompetenţă”. Boc a 
arătat cu degetul către fosta guver-
nare şi le-a spus liberalilor că “trebuie 
să-şi transforme acuzele în scuze la 
adresa românilor, pentru deficitul 
bugetar înregistrat”. În replică, fos-
tul premier a declarat că Boc aruncă 
fumigene pentru a-şi ascunde 
“incapacitatea şi incompetenţa” .

Politica din tată-n fiică
>>> Politica este o meserie care 
se învaţă în familie şi se transmi-
te din tată-n fiu sau, de ce nu, din 
tată-n fiică. elena Băsescu, mezi-
na preşedintelui, este un astfel 
de exemplu, la fel ca şi Daciana 
sârbu, fiica ministrului agricul-
turii ilie sârbu şi soţia vicepreş. 
PsD, victor Ponta.

Primul baron PSD “decapitat“ 
în războiul Mitrea - Geoană
>>> Liderul filialei PsD Botosani, 
Constantin Contac, a fost suspen-
dat din funcţie. Locul acestuia a fost 
preluat de Gheorghe nichiţă, pri-
marul iaşului, care va asigura interi-
matul până la Congresul PsD. Unele  
surse din interiorul PsD susţin că 
motivul real al înlăturării este prie-
tenia sa cu miron mitrea.

în maimuță, treci apoi prin 
faza de leu, iar la sfârșit ajungi 
porc”.
                                         Ion Iliescu
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Eleanor, maşina care 
merge cu energie solară.

Echipa de vehicule Elec-
trice Solare de la institutul 
de tehnologie massachu-
setts (mit) a prezentat-o la 
finalul săptămânii trecute 
pe Eleanor. maşina are o 
baterie de 32 de kilograme 
care, şi fără ajutorul Soare-
lui, poate transporta vehicu-
lul de la Boston la new York.

Hibridul de 243.000 de 
dolari se pregăteşte pen-
tru cursa inaugurală care 
va avea loc anul acesta.

Eleanor va concura în cea 
de-a zecea ediţie a World So-
lar Challenge, o cursă de 3.200 
de kilometri de pustiuri aus-
traliene, parcurşi în şapte zile.

vehiculele care participă 
la această competiţie pot 
părea fanteziste şi lipsite de 
aplicaţii practice. Concur-
sul testează, însă, bateriile, 
tehnologia şi sistemele de 
alimentare care ar putea fi 
folosite în hibridele viitoare.

Trei exploratori britanici 
vor ajunge la Polul Nord 
şi vor să afle cât de repe-
de se topeşte stratul de 
gheaţă din Arctica.

Pentru că se tot vorbeşte 
despre schimbări climatice şi 
încălzire globală, iată că cei 
3 exploratori sunt hotărâţi să 
cerceteze în teren şi să cons-
tate realitatea. Specialiştii vor 
explora 1000 de km pentru 
a verifica teritoriul. oamenii 
de ştiinţă au pornit din nor-
dul Canadei şi până în mai 
vor ajunge la Polul nord.

>>> Adrian Buzatu - doctorand în fizica 

particulelor elementare la Univ McGill,

 Montreal, Canada.

Rusia va trimite viață 
către Phobos

ŞTIINŢIFICE

 Medicină

În situaţii de stres 
şi risc, bătrânii 
îşi modifică 
comportamentul 
iar luarea 
deciziilor este 
greoaie

la 89 de ani), atât bărbaţi, cât 
şi femei.

fiecare individ juca o simu-
lare pe calculator în care con-
ducea o maşină, pornea de 
pe culoarea verde şi la sema-
foare avea de ales între a risca 
şi a trece pe culoarea galbenă, 
sau a nu risca şi a frâna. Du-
rata culorii galbene era alea-
torie, iar nu ca în viaţa reală, 
tocmai pentru a simula lua-
rea unei decizii când nu sunt 
deţinute toate informaţiile re-
levante, ca în viaţa reală. Şi tot 
ca în viaţa reală, dacă reuşeau 
să treacă pe galben, erau 
răsplătiţi cu puncte, iar dacă 
erau prinşi de culoarea roşie 
în intersecţie, erau pedepsiţi 
prin luarea din puncte. astfel 
era simulată situaţia de risc.

aceasta a fost colectarea 
datelor. a urmat apoi analiza 
lor şi compararea a diferite 
categorii de indivizi. astfel, în 
grupul oamenilor nestresaţi, 
bătrânii câştigau mai multe 
puncte la joc decât tinerii. 
În grupul de oameni stresaţi 

însă, bătrânii erau cu mult 
mai puţin predispuşi să rişte 
să treacă pe galben, în vre-
me ce tinerii doar puţin mai 
predispuşi. Concluzia stu-
diului era aşadar că în sub 
influenţa stresului, în situaţii 
de risc, bătrânii sunt mai mai 
predispuşi decât tinerii să îşi 
modifice comportamentul.

Când au comparat datele 
experimentale în funcţie de 
distribuţia indivizilor după 
sex, vârstă, stare socială, au 
obţinut tot rezultate în acord 
cu ceea ce se bănuia că este 
situaţia reală în societate.

mai multe informatii despre 
acest subiect puteţi găsi vizi-
tând pagina 

http://www.stiintaazi.ro/

Un grup de cercetători de 
la University of Southern Cali-
fornia din SUa a arătat că sub 
influenţa stresului, în situaţii 
de risc, bătrânii sunt mai mai 
predispuşi decât tinerii să îşi 
modifice comportamentul 
şi luarea deciziilor. Pentru 
aceasta, ei au comparat ti-
neri şi bătrâni, fiecare din ei 
stresaţi sau nestresaţi, într-o 
simulare pe calculator de 
condus. Stresul era produs de 
ţinerea mâinilor în apă rece 
timp de 3 minute. Riscul era 
acela de a trece pe culoarea 
galbenă a cărei durată era 
aleasă aleator. Studiul a fot 
publicat în noiembrie 2008 în 
revista Phychological Scien-
ce. Rezultatele studiului mai 
jos.

Experimentele în ştiinţă 
trebuie să compare un grup 
normal de oameni (grup de 
control, căruia nu i se face 
nimic deosebit) cu un grup 
de experiment căruia i se 
adaugă factorul al cărui efect 
se vrea studiat. În cazul aces-
ta, stresul. astfel, jumătatea 
de oameni ce formau grupul 
de experiment au ţinut mâna 
ân în apă timp de 3 minute şi 
erau consideraţi prin urma-
re “oameni stresaţi”. a doua 
jumătate nu au ţinut mâna 
în apă rece. fiecare grup era 
format din adulţi tineri (cu 
vârste între 18 şi 33 de ani) şi 
adulţi mai în vârstă (de la 65 

S-a descoperit o 
substanţă care absoarbe 
şocul produs de un glonţ 

ministerul apărării din ma-
rea Britanie a oferit 100.000 
de lire sterline unei mici 
companii care a realizat o 
substanţă specială care se 
întăreşte instant în momen-
tul impactului. Producătorii 
speră că substanţa antişoc 
va căptuşi în curând căştile 
soldaţilor, reducând la 
jumătate energia cinetică 
a unui glonţ şi oferindu-le 
totodată impermeabilitate.

agenţia Spaţială Rusă şi 
agenţia Spaţială Chineză 
vor lansa în octombrie 2009 
o navetă spaţială care va 
ateriza pe satelitul Phobos 
al lui marte. Denumită Pho-
bos-Grunt, aceasta va cu-
lege fragmente de roci şi le 
va aduce înapoi pe Pământ 
pentru analiză. totodată, 
naveta va conţine o capsulă 
cu organisme terestre vii ale 
celor mai rezistente specii, 
pentru a se testa dacă şi 
cum supravieţuiesc celor trei 
ani de călătorie cosmică pe 
traseul ce ar putea fi urmat 
într-o zi de primii coloniști 
umani. Denumit LifE, proiec-
tul este unul comun ruso-
american. naveta va lansa 
şi un satelit chinezesc ce va 
intra pe orbită în jurul plane-
tei marte. Una din ipotezele 
originii vieţii este aceea a 
panspermiei, conform căreia 
forme rezistente de microor-
ganisme ar fi ajuns pe terra 
purtate de meteori veniţi de 
pe alte planete din Sistemul 

nostru Solar. aceasta ar impli-
ca ca mai multe etape să fie 
îndeplinite - Întâi, ca organis-
mele să nu fie distruse la im-
pactul primar cu un meteorit 
şi apoi să rămână vii la tre-
cerea prin atmosferă, atunci 
când roca pe care se aflau 
este aruncată în spaţiu. apoi, 
ca acea rocă devenită meteo-
rit să se îndrepte spre o altă 
planetă, precum Pământul. 
apoi, ca organismele să 
supravieţuiască călătoriei de 
ani de zile în spaţiu, unde este 
vid, unde sunt radiaţii. acest 
aspect este testat de experi-
mentul LifE în cadrul misiunii 
Phobos-Grunt. 

apoi, ca la intrarea în at-
mosfera celeilalte planete, 
organismele să nu moară. 
acest aspect a fost deja arătat 
că în cel puţin un caz nu a 
funcţionat, când roci cu or-
ganisme terestre au fost duse 
pe orbită, in jurul Pământului 
şi li s-a dat drumul. fosilele au 
rămas, dar microorganismele 
au murit.
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O decizie a Guvernului cu privire la un posibil acord cu F.M.I. urmează a fi adoptată în cel mult două săptămâni

DEFICIT Guvernul taie de unde 
poate, de teama sancţiunilor. 

>>> Bălţătescu Sorin Iulian

Guvernanţii recunosc că nu 
au cu ce să pună în practică 
promisiunile de campanie 
electorală, din cauza con-
textului economic dificil. 
“Promisiunile politice sunt 
valabile numai dacă econo-
mia poate să le susţină”, a 
declarat ministrul Finanţelor, 
Gheorghe Pogea, la dezba-
terea proiectului de buget 
pentru anul 2009 în Comisiile 
pentru buget ale Parlamen-
tului. “Scuza” oficială este că 
în campania electorală, când 
partidele s-au aruncat în a 
promite tot felul de majorări 
şi de facilităţi pentru toate 
categoriile sociale, princi-
palii indicatori macroeco-
nomici erau cu totul alţii.

De exemplu, la sfârşitul 
lunii noiembrie a anului 
trecut, Varujan Vosganian, 
fostul ministru de Finanţe, 
vorbea despre un deficit bu-
getar de 3% din PIB, dublu 
faţă de cel din octombrie.

În cele două luni, veniturile 
au scăzut cu circa 5 miliarde 
de lei, adică în jur de 1% din 
PIB. Partidele se pare că au ig-
norat direcţia în care mergea 
economia românească. Pen-
tru 2009, tabloul macroeco-
nomic nu arată prea bine: 
deficit bugetar de 2% din PIB, 
creştere economică de 2,5% 
şi inflaţie de 5%, indicatori 
luaţi în calcul la fundamenta-
rea bugetului de stat. În aces-

te condiţii, ministrul Pogea 
recunoaşte că, personal, a 
“coborât cu picioarele în lig-
heanul cu apă rece”. Cel puţin 
în primul trimestru, economia 
României va creşte cu mai 
puţin de 1%, avertizează el.

 Mai mult, pentru a evita 
procedura de deficit excesiv, 
Guvernul a pregătit o serie 
de măsuri de reducere a chel-
tuielilor bugetare, cuprinse 
într-un proiect de ordonanţă 

  Ministrul de Finanţe recunoaşte: promisiunile electorale nu pot fi onorate în contextul economic de acum

sumelor alocate cercetării 
ştiinţifice la nivelul din 2008. 

Actul normativ mai pre-
vede totodată că nivelul 
contribuţiei angajaţilor la 
fondurile de pensii private 
va fi menţinut în acest an la 
2% din venitul brut, şi nu la 
2,5%, cum prevede legislaţia. 

Deocamdată, Guvernul nu 
a luat nicio decizie în acest 
sens, subiectul fiind în faza 
discuţiilor, inclusiv cu B.N.R.

ŞTIRI DE INTERES

Urmează al 
doilea val de ţări 
care vor avea 
nevoie de FMI

Un nou val de ţări va cădea 
victimă în faţa crizei econo-
mice, ele trebuind să fie sal-
vate de către Fondul Monetar 
International (FMI), a averti-
zat directorul Fondului, Do-
minique Strauss-Kahn în ca-
drul reuniunii G7 de la Roma.

 Avertismentul se bazează 
pe ingrijorările care spun că 
în cursul anului viitor încă 
o economie majoră la ni-
vel mondial va fi nevoită să 
ceară ajutorul FMI. Potrivit 
analiştilor, Marea Britanie ar 
putea fi nevoită să apeleze şi 
ea la un împrumut din partea 
FMI, dacă piaţa de capital se 
va deteriora şi mai mult. Do-
minique Strauss-Kahn a pre-
cizat că “lumea se află acum 
în faţa unei recesiuni adânci” 
şi a amintit că Fondul ar pu-
tea rămâne fără bani în cursul 
acestui an. ”FMI are nevoie 
de o infuzie urgentă de ca-
pital dacă vrea să mai poată 
ajuta economiile aflate în 
dificultate”, a mai precizat el.

Un prim pas în acest sens 
a fost făcut de Japonia, care, 
alimentată de îngrijorarea 
că FMI ar putea rămane fără 
bani, a anunţat că va pune la 
dispoziţia instituţiei cu sediul 
în Washington suma de 200 
miliarde de dolari. Până acum, 
FMI a ajutat o serie de ţări pre-
cum Islanda, Letonia şi Pakis-
tanul. Această listă fiind însă 
una scurtă şi în urmatoarele 
luni, vor fi identificate noi ţări 
ce vor avea nevoie de fonduri.

de urgenţă. Printre aces-
tea se numără includerea în 
plafonul de fonduri rambur-
sabile al autorităţilor locale 
a tragerilor din banii deja 
contractaţi, potrivit Mediafax. 

În acest plafon nu vor fi 
incluse şi finanţările rambur-
sabile pentru prefinanţarea 
şi cofinanţarea proiectelor 
susţinute financiar de UE. 
De asemenea, autorităţile 
iau în calcul şi plafonarea 

Vendo casa en Albocacer planta baja una altura y buardilla
reformada y equipada con tres habitaciones un baño, cocina, comedor 

con chimenea , terraza
por 100.000 €

calle Calvario bajo, tel 964 25 76 21
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Lăsăm ipoteca şi plecăm ?
>>> Fernando Ramon Moreno/ CASTELLÓN

OPINION

Debo confesar que aunque 
la industria del doblaje de pe-
lículas haya traido en la histo-
ria muchos puestos de traba-
jo, las consecuencias de esta 
decisión de época franquísta, 
nos ha traído cierto agarro-
tamiento de las neuronas de 
los españoles, en general, a la 
hora de aprender idiomas. 

algunos dicen que fue la 
censura de franco. otros 
creen que es sólo cuestión de 
dinero. pero lo cierto es que 
la historia del doblaje en es-
paña es más complicada que 
todo eso. 

Los países que en el perio-
do de entreguerras del siglo 
xx estuvieron bajo el yugo de 
una dictadura mantienen aún 
viva la tradición del doblaje. 
además de en españa, es una 
práctica habitual en italia y 
alemania. en el reino Unido 
o los países nórdicos tan sólo 
se doblan las películas y pro-
gramas dirigidos a niños, en 
rumanía ni eso. Quien quiera 
ver dibujos animados, debe-
rá hacer el esfuerzo de leer 
los subtítulos y, sin apenas 
darse cuenta, agilizar en el 
conocimiento, no solo de las 
verdaderas voces de los pro-
tagonistas, que es lo de me-
nos, sino en el conocmiento 
de los idiomas, su expresión 
oral y sus construccitones 
sintácticas.

Las consecuencias de esta 
práctica del doblaje, mercan-
tilista o no, es parte de la ra-
zón por la que a los españo-
les nos señalan con el dedo 
cuando hablamos sobretodo, 
inglés, en rumanía. algo tan 
sencillo como pronunciar 
correctamente, nos viene 
cuesta arriba, nos ganan los 
rumanos, de quienes a veces 
ponemos en tela de juicio, 
gratuitamente, su nivel aca-
démico. Ya nos gustaría lle-

garles a la suela del zapato.
el tema del doblaje, viene 

de lejos, en 1941, y ya con el 
franquismo, se dictó una or-
den ministerial que convertía 
en obligatorio el doblaje, es 
decir, una forma de censura 
del régimen para controlar 
ideológicamente los conteni-
dos de las películas y los dis-
cursos políticos que en ellas 
se pudieran vertir. Dicen que 
la medida también pretendía 
evitar que el espectador es-
pañol se habituase a otras fo-
néticas en perjuicio del idio-
ma castellano.

el precio de estas decisio-
nes políticas y la actitud de 
posteriores gobiernos en 
españa han propiciado, no 
solo que los españoles ten-
gamos más dificultades en el 
conocimiento de los idiomas, 
también cerrazón cultural a 
la hora de consumir peliculas 
de autor, cine europeo que 
carece de presupuesto para 
doblaje.

actualmente, en españa, el 
estado no concede ayudas a 
la apertura de salas en ver-
sión original, aunque tampo-
co subvenciona al doblaje de 
películas. sí subvenciona la 
mejora y reemplazo del equi-
pamiento de las salas. en Co-
munidades autonomas como 
Cataluña se conceden ayudas 
económicas al doblaje de pe-
lículas en lenguas propias. en 
2007 se estrenaron en versión 
catalana 21 películas extran-
jeras: 19 en versión doblada, 
una en versión original sub-
titulada y una en versiones 
doblada y subtitulada. 

este , en mi opinión, atraso 
de los españoles, es el ade-
lanto de los rumanos. Cono-
cen los productos culturales y 
de ocio en toda su salsa, con 
todo su jugo, sin los aditivos y 
los colorantes del doblaje. Los 
niños se acostumbran a oir 
hablar en todos los idiomas 
y, aprender, sin darse cuenta, 
el español. esta es una de las 
razones por las que los ruma-
nos aprenden rápidamente 
español, o inglés, porque sin 
darse cuenta, tienen profeso-
res nativos en todos los idio-
mas. Un adelanto.

>>> Lorena Pardo / CASTELLÓN

el doblaje y la atrofia

Cu ceva timp în urmă, 
băncile erau foarte darnice 
şi dădeau credite ipotecare 
tuturor celor ce le  solicitau, 
deoarece era un bun mo-
ment economic în care se 
câştigau destul de uşor banii, 
iar toată lumea avea de lucru. 
Ulterior firmele au început să 
reducă posturi de muncă, tri-
mitând în şomaj o mare par-
te dintre angajaţi, iar acum 
s-a ajuns la situaţia în care 
lucrăm toţi într-o mare firmă 
ce se numeşte serviciul pu-
blic pentru posturi de muncă.  
(servicio público de empleo)

revenind la creditele ipo-
tecare, trebuie să avem în 
vedere că una este achiziţia 
imobilului şi  alta este creditul 
ipotecar. am cumpărat apar-
tamentul, dar banii i-am cerut 
băncii, banca fiind cea care a 
realizat plata, iar noi ne-am 
obligat ca într-un anumit 
număr de ani să dăm înapoi 
băncii suma împrumutată, 
plus dobânda aferentă.

În cazul în care nu plătim 
acesta va fi mersul lucrurilor: 

Departamentul juridic al 
băncii, în caz de neplată a 3 
până la 6 rate, după ce a făcut 
toate demersurile pentru a 
recupera ratele neplătite, des-
chide un proces de execuţie 
ipotecară. tribunalului de jus-
titie i se remite o reclamaţie 
pentru a se anula contrac-
tul ipotecar al datornicului. 
Judecătorul nu va cere să 
plătim ratele restante, ci plata 
integrală a creditului ipote-
car restant, plus o dobândă 
ce poate oscila între 20-25% 
(după cum e specificat în 
contractul ipotecar)

Judecătorul se pune în con-
tact cu datornicul, înştiiţându-l 
că s-a acceptat reclamaţia 
venită din partea băncii. 

Judecătorul e posibil să mai 
facă un apel datornicului la 
plată. La primirea înştiinţării 
datornicul se poate opune, 
dar după cum spune legea, o 
poate face doar dacă e la zi cu 
ratele, sau suma solicitată de 
bancă nu este corectă. până 
în acest moment, dacă toate 
demersurile au fost făcute de 
către avocatul bancii, (care va 
fi plătit din banii datornicului 
cand va fi momentul), da-
tornicul nu are nevoie de un 
avocat. e bine se ştiut că acele 
persoane care au venituri mai 
mici decât dublul salariului 
interprofesional, pot solicita 
un avocat din oficiu.

Dacă în urma acestor 
demersuri, datornicul poate 
plăti tot ce i se pretinde, pro-
cesul se temină în acest punct. 
În caz contrar, va începe 
următoarea etapă şi anume 
licitaţia; prima începând de 
la 100 % din evaluarea apar-
tamentului (tasacion); a doua 
licitaţie va porni de la 75% din 
valoarea apartamentului, iar 
a treia licitaţie va începe de 
la 50%. Dacă nu există nici un 
cumpărător, banca rămâne cu 
apartamentul iar cu diferenţa 
de până la 100% + dobânda + 
cheltuielile de judecată vor fi  
suportate de căte cel ce toc-
mai a rămas fără apatament... 
(altfel spus şi făra apartament 
şi cu datorie la bancă)

soluţii posibile: 
nu există nici o soluţie care 

să satisfacă în totalitate, dar e 
bine de ştiut că: 

 a) În niciun caz nu 
trebuie să se ajungă la cele 
descrise anterior (adică să 
laşi ipoteca neplătită şi să 
pleci), dacă există probleme 
financiare trebuie să încercaţi 
să le soluţionaţi cu banca ce 
v-a acordat creditul şi să nu 

apelaţi la refinanţarea oferită 
de diferite firme care vă oferă 
această posibilitate decît ca o 
ultimă soluţie.

b) În anumite cazuri (des-
tul de rar), banca acceptă 
apartamentul în schimbul 
ipotecii. Chiar dacă nu se mai 
recuperează ratele plătite şi în 
anumite cazuri banca pretin-
de plata unei sume adiţionale, 
se poate considera, în această 
perioadă dificilă prin care tre-
cem, că banca ne-a facut un 
favor. Dar e neapărat obliga-
toriu ca banca să fie de acord 
cu aceasta soluţie. (în foarte 
puţine cazuri e de acord)

c)Băncile obişnuiesc să 
renegocieze conditiile con-
tractului ipotecar, adaptân-
du-se într-o anumită masură 
necesităţilor clientului 
(mărind durata contractului, 
scăzând rata lunară, etc...)

d) trebuiesc încercate şi 
soluţii alternative, cum ar fi 
închirierea totală sau parţială 
a apartamentului. ar mai 
fi o posibilitate; din 1 mar-
tie 2009, până la data de 28 
februarie 2011, se permite 
reducerea a 50% din rata 
lunară, dacă un membru al 
familiei este în şomaj, sau un 
familiar care lucrează pe cont 
propriu (autonomo) poate 
justifica pierderi în ultimii 3 
ani. maxim se poate deduce 
500 € pe lună. Începând cu 
1 martie 2012 şi maxim în 15 
ani, trebuie returnată cantita-
tea de bani dedusă în perioa-
da 2009-2011.

pentru orice întrebări 
suplimentare, vă stăm la 
dispoziţie: 

ASFER
Asesoría Fernando Ramón,  
CL Maestro Chapí, 18
Tfno. 964252153 
asfer@asfer.es
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Tradiție mai veche decât se 
crede >>> În mai multe zone 
din România, arheologii au 
descoperit obiecte vechi de 
mii de ani care pot fi conside-
rate mărțișoare. Ele au forma 
unor mici pietre de râu vop-
site în alb și roșu, înșirate pe 
ață, pentru a fi purtate la gât.   

ALTE DATE 
PE SCURT

Ritual de înnoire a timpu-
lui și anului >>> În vechime 
mărțișorul se confecționa 
din două fire răsucite de lână 
colorată, albă și neagră sau 
albă și albastră și era dăruit 
în perioada echinocțiului de 
primăvară, când apărea pe 
cer Luna Nouă.

EXPRESS INFORMATIV01 - 15 MARTIE 2009

Mărțișoarele se poartă o perioadă de timp bine determinată, după care se agață în copacii care urmează să înflorească.

Mărțișorul, între 
tradiție și legendă 

Mărțișorul este un obicei specific românesc, care a fost preluat și de alte populații de la sud de Dunăre. 
Moștenit de la daci și romani, mărțiorul și își are originea în credințele și practicile agrare.
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ObICEIURI ROMÂNEȘTI bULGARIA

Mărțișorul, 
străvechi simbol 
al primăverii și 
fecundității 
Din banat până în Transil-
vania sau Moldova, tradiția 
mărțișorului și-a păstrat 
farmecul și frumusețea. 

>>> VIOLETA RADU/ CASTELLÓN

salutare poetică adresată 
primăverii.

 În satele Transilvaniei 
Mărțișorul roșu-alb din lână 

se agață la porți, ferestre, la 
coarnele animalelor, la strun-
gile oilor, la torțile găleților, 
pentru îndepărtarea 
deochilui, a spiritelor malefi-
ce, pentru invocarea vieții, a 
puterii regeneratoare care se 
credea că ar fi stimulată prin 
însăși ”culoarea vieții”.

Prima zi a lui Martie se nu-
mea în calendarul tradițional 
al satelor carpatine și Drogo-
bete, când fetele se spălau 
”cu apă de omăt” ca să fie 
”curate, frumoase, albe ca 
neaua”.

bihorenii credeau că însăși 
apa de ploaie adunată de 1 
Martie sau din ”zilele babe-
lor” te face frumos și sănătos, 
iar în banat se obișnuia ca fe-
tele să adune stropii de apă 
sau nea de pe frunzele fragi-
lor din pădure să se spele pe 
obraji rostind descântecul 
”drogobetelui de dragoste”:

”Floare de fragă/ Din luna 
lui Mart/La toată lumea să 
fiu dragă / Urâciunile sa le 
desparți”.

~ ObICEIURI LA AROMâNI
La înmânarea mățișorului 
de 1 martie, ritual arhaic la 
aromâni, copiii vin din locuri-
le însorite de pe munte până 
în pragul casei cu brazdele 
de iarbă și cu primele flori 
de corn. Fiecare membru al 
familiei trece de trei ori pra-
gul peste brazdă, mama iese 
cu colaci, iar florile se trec din 
gură în gură, pentru ca oame-
nii să devină tari precum lem-
nul de corn. Floarea de corn 
se poartă legată împreună 
cu cele două fire, alb și roșu, 
până la sfârșitul sărbătorilor. 

În ultima zi a lunii martie, 
înainte de răsăritul soare-
lui, are loc ritualul scoaterii 
mărțișorului și predării lui 
către natură. În localitățile 
de câmpie mărțișorul se 
pune pe un pom înflorit sau 
în crengile vișinilor, cireșilor, 
prunilor etc. În satele de la 
munte și deal, mărțișorul se 
pune pe cornul sau măceșul 
înflorit. Există credința po-
trivit căreia mărțișorul este 
ridicat de rândunele și purtat 
spre soare, binecuvântând 
astfel norocul celui care l-a 
pus în pom.

An de an sărbătoarea 
de 1 Martie ne readu-

ce speranța, optimismul și 
credința în mai bine. După 
ce frigul este învins de ra-
zele soarelui, întunericul de 
lumină, dupa ultimele zvâr-
coliri din zilele babelor, învin-
ge viata, primăvara, soarele. 

Acest triumf al reînvierii și 
regenerării nu putea fi invo-
cat decât prin Mărțișor – pe 
care îl dăruim celor dragi la 
”cap de primăvară”.

Șnurul alb și roșu cu o 
amuletă (bănuț, o scoică) 
era legat la mâna copiilor de 
către părinți, îl dăruiau flăcăii 
fetelor sau îl shimbau fetele 
între ele cu sens de urare de 
noroc, de sănătate ca ”argin-
tul curat, ca piatra de râu, ca 
scoica din ape”.

Mărțișorul dăruit în zorii 
primei zile din Martie se pur-
ta 9-12 zile, uneori chiar până 
la vederea primului pom în-
florit, apoi se atârna de ra-
murile înflorite, crezându-se 
că tot astfel va fi și anul celui 
care l-a purtat.

Sărbătoarea 
Mărțișorului, pe 
plaiuri mioritice

Martenița, 
sărbătoarea 
mărțișorului 
la bulgari

RUSIA

Măslenița, o zi a 
iertării, cu voie 
bună, distracție 
și multe clătite 

Mărțișorul, vestitorul 
primăverii >>> Mărțișorul 
- denumit de etnologul 
Ion Ghinoiu “funia zilelor, 
săptămânilor și lunilor anu-
lui, adunate într-un șnur bi-
color” - este oferit ca semn al 
sosirii primăverii și a căpătat 
în ultimul timp forme tot mai 
diverse.

Inspirate de la greci? >>> 
Grecii aveau obsesia pietrelor 
prețioase și semiprețioase ca 
amulete și talismane. Ei erau 
păstrătorii unei întregi științe 
a simbolurilor și valorilor 
acestora. Chiar monedele cu 
chipul lui Alexandru cel Mare  
erau purtate ca amulete.

Grecii purtau ca amulete, monedele.

Geto-dacii îl dăruiau la înce-
putul noului an >>> La geto-
daci anul nou începea la 1 
martie. Calendarul popular la 
geto-daci avea doua anotim-
puri: vara si iarna. Mărțișorul 
era, astfel un fel de talisman  
sau amuletă, menit să poarte 
noroc în noul an.

Moartea și renașterea 
simbolică a Dochiei >>> 
Unele tradiții spun că firul 
mărțișorului, funie de 365 sau 
366 de zile, ar fi fost tors de 
baba Dochia, în timp ce urcă 
turma la munte. Asemănător 
Ursitoarelor care torc firul 
vieții copilului la naștere, 
Dochia toarce firul anului 
primăvara, la nașterea timpu-
lui calendaristic.

Celebrare a primăverii, a prospeţimii, a bucuriei, 
a victoriei binelui împotriva răului, 1 Martie este 

fără îndoială, una dintre cele mai frumoase sărbători 
tradiționale românești. Cu această ocazie femeile pri-
mesc cadou mici obiecte decorative (mărţişoare), le-
gate cu un şnur alb-roşu, ca simboluri aducătoare de 
noroc şi bunăstare. Se asociază de obicei flori timpurii 
de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.

Tradiţia acestei sărbători are o vechime de mii de ani, 
primele dovezi arheologice datând din vremea Geţilor. 
Până la începutul secolului al XVIII-lea sărbătoarea co-
incidea cu Anul Nou, sărbătorit la 1 martie încă din vre-
mea geto-dacilor și a romanilor. Originile obiceiului se 
găsesc şi în sărbătorile romane în cinstea zeului Mar-
te, zeu al fertilităţii şi al vegetaţiei sau în echivalentul 
acestora din Tracia, sărbătorile în cinstea zeului Mars-
yas Silen. Femeile dace purtau monezi sau pietricele 
asociate cu fire de lână roşii şi albe pentru a avea noroc 
şi un an productiv.

Obiceiuri asemănătoare se pot întâlni în zona bal-
canilor, în bulgaria unde se cheamă Marteniţa, sau 
în Macedonia și Albania. La români, Mărţişorul este 
o tradiţie veche de peste 8000 de ani, cele mai vechi 
dovezi ale acestei sărbători fiind descoperite de ar-
heologi la Schela Cladovei, Mehedinţi. Mărţişorul este 
format din două şnururi împletite asemenea ADN-
ului. Sărbătoarea Mărţişorului simbolizează renaşterea 
vieţii, reîntoarcerea la viaţă. Există cercetători care cred 
că e vorba despre reîntoarcerea la viaţă după Poto-
pul biblic. Totuși,  legenda mărțișorului este legată de 
o eclipsă de soare, din vremea ocupației romane din 
Dacia, potrivit căreia, odată soarele coborî într-un sat, 
la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit 
și l-a rapit dintre oameni, închizându-l într-o temniță. 

Lumea se întristase, păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai 
curgeau, iar copiii nu mai râdeau și nimeni nu îndrăznea sa-l 
înfrunte pe zmeu. Dar într-o zi, un tânar voinic s-a hotărât 
să salveze soarele. Mulți dintre pământeni l-au condus și 
i-au dat din puterile lor ca să-l biruie pe zmeu și să elibere-
ze soarele. După ce drumul lui a durat trei anotimpuri (vara, 
toamna și iarna), tânărul a găsit castelul zmeului. S-au luptat 
zile întregi până când zmeul fu doborât. Slăbit de puteri și 
rănit, tânărul eliberă Soarele, care se ridică pe cer înveselind 
și bucurând lumea. Astfel, natura a reînviat, oamenii s-au bu-
curat, dar viteazul n-a ajuns să mai vadă primăvara. În timp 
ce sângele cald i se scurgea din răni, din zăpadă răsăreau 
flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. 

De atunci tinerii împletesc doi ciucurași: unul alb și al-
tul roșu, pe care îi oferă iubitelor sau celor apropiați, sub 
forma unui șnur multicolor. Culoarea roșie, dată de foc, 
sânge și soare, este atribuită vieții, deci femeii, în timp ce  
culoarea albă, conferită de limpezimea apelor, de albul no-
rilor este specifică înțelepciunii bărbatului. De altfel șnurul 
mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două 
principii ca o permanentă mișcare a materiei. El semnifică 
schimbul de forțe vitale care dau naștere viului, necurmatul 
ciclu al naturii. Culorile alb și roșu au rămas până în zilele 
noastre ca simbol al sexelor, ele fiind regăsite și la bradul de 
nuntă și înmormântare.

Răspândit în toate provinciile țării, mărțișorul consta 
dintr-o monedă de aur sau de argint legată cu un șnur alb 
și roșu la gâtul copiilor. Era credința că portul mărțișorului 
făcea ca aceștia să aibă noroc. Fetele îl purtau timp de 
douăsprezece zile la gât, după care-l prindeau în păr și-l 
țineau astfel până la sosirea berzelor sau până ce înflorea 
primul pom. După aceea, cu șnurul legau creanga pomului, 
iar cu banul respectiv își cumpărau caș, pentru ca tot anul să 
le fie fața frumoasă și albă.

>>> Mărţişorul este o 
tradiţie unică în sud-es tul 
Europei. Pe lângă româ-
ni, multe din  popoarele 
din balcani îl săr bă to resc, 
făcând ca fi e ca re mărţişor 
să fie unic în fiecare ţară.

bulgarii pre ţu iesc peste 
măsură sărbătoarea măr-
ţi şo rului şi susţin chiar că 
originea obice iu lui provine 
de la ei, de unde ar fi fost 
preluată şi de alte popoare 
din balcani. În bulgaria, 
Martenița cum sunt de-
numite mărţişoarele, sunt 
oferite şi bărbaţilor, de 
obicei sub forma unui şnur 
alb cu roşu. Nici animalele 
nu sunt mai prejos. În sate-
le mici din munţi, oamenii 
le pun mărţişoare pisicilor, 
mieilor, caprelor, iar casele 
au şi ele propriul mărţişor. 
În anumite regiuni din bul-
garia, mărţişoarele sunt 
purtate în funcţie de statu-
tul social: fetele nemăritate 
în partea stângă a rochiei, 
fetele bătrâne, la degetul 
mic al mâinii stângi, iar 
bărbaţii căsătoriţi, la şoseta 
dreaptă.

>>> Ca şi măr ţi şo rul româ-
nesc, cel rusesc denumit 
Măslenița, datează din 
vremuri păgâne şi este 
o sărbătoare a revenirii 
primăverii. Mesele îm-
bel şu ga te sunt obiceiu-
ri care trebuie să în so -
ţească această tradiţie. 

Clătitele sunt preparatele 
cele mai importante. Aces-
tea sunt rotunde, galbene 
şi calde, la fel ca şi soarele, 
fiind servite cu unt, ciuper-
ci sau peşte. Sărbătoarea 
se încheie cu arderea unei 
sperietori, care simbo li zea-
ză sfârșitul iernii. 

Ultima zi a Mă sle ni-
ţei este numită şi “Ziua 
iertării”. Atunci, toţi trebuie 
să ceară iertare celorlalţi 
pentru greşelile comise şi 
să fie mai în gă du itori cu 
cei din jurul lor.

Maslenita este și o 
sărbătoare pre-creștină. 
Potrivit tradiției, în fiecare 
an spiritele iernii trebuie 
îmblânzite, de aceea e ne-
voie de muzica si de vesti-
tele clatite rusesti.  

Pe cât de fragili și de gingași, pe atât de 
rezistenți, ghioceii sunt primele flori care 
apar pentru a celebra renașterea naturii

Măslenitsa, mărțișorul rusesc, care 
marchează sfârșitul iernii, lăsând 
loc sosirii primăverii și soarelui

Mărțișoarele sunt confecționate 
din diverse materiale și prinse de 
un șnur împletit cu ață roșie și albă

În Dobrogea mărțișorul se 
purta până la venirea berze-

lor, apoi era aruncat spre înal-
tul cerului ca norocul să fie 
”mare și înaripat”. Mărțișorul 
era un dar pe care românii îl 
trimiteau unul altuia, în ziua 
de 1 Martie. Creat dintr-un 
bănuț de aur spânzurat de 
un găietan de mătase împle-
tit cu fire albe și roșii, pe care 
persoana ce-l primea în dar îl 
purta la gât până când întâl-
nea cea dintâi roză înflorită, 
pe crengile căreia depunea 
apoi darul primit. 

bănuțul însemna 
îmbelșugarea, firele albe și 
roșii ale găietanului simbo-
lizau fața albă ca crinul și 
rumenă ca roza, iar ofranda 
făcută reginei florilor era o 

09



Castellón
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

express informativ01 - 15 martie 200910

 români de Castellon

românul din Castellon, asociaţiile şi 
politica păguboasă

>>> Ionel Scrofan / CASTELLÓN

stau de fapt câţiva oameni şi 
aproape întotdeauna aceeaşi. 
aceste asociaţii de carton au 
doar menirea: să creeze o 
imagine care să dea senzaţia 
de control total pe care „o 
vor vinde” celor interesaţi de 
voturile românilor. Cei care 
„controlează” acest evantai 
de asociaţii care teoretic, 
acoperă toate categoriile şi 
clasele sociale ale romanilor 
ce traiesc aici, vor da impre-
sia atât autorităţilor locale 
cât şi politicienilor din ţară 
ca românii din Castellon pot 
fi controlati. Din cele 29 de 
asociaţii  sunt sigur că toţi cu-
noastem cel mult 5, cele care, 
cât de cât, s-au văzut făcând, 
din când în când, ceva pentru 
comunitatea românească. În-
cepand din acest an, interesul 
autorităţilor locale din Caste-
llon pentru români va creşte 
direct proporţional cu timpul 
rămas până la alegerile loca-
le. iar interesul politicieni-
lor români deasemenea (se 
apropie alegerile europene 
si pentru presedenţia româ-
niei). iar în Castellon votul 
românilor poate influenţa 
balanţa în favoarea unuia 
sau altuia dintre cele doua 
partide aflate în competiţie 
directă, vorbind de alegeri-
le locale din Castellon. ale-
gerea primarului Castellon 
poate sta în mâinile noastre 
! să speram că nu se va mai 
negocia în numele nostru, ca 
până acum, fără ca nici măcar 

Personalităţi din sfera politicii româneşti şi spaniole, sărbătoresc Ziua Naţională a României la Teatrul Principal Castellon (2006)

“La unión hace la fuerza”.
putem spune că acest prin-

cipiu este valabil şi în cazul 
românilor ce locuiesc în Cas-
tellon ? După o primă privire  
de ansamblu, pare că da, dar 
dacă vom căuta un pic mai 
în detaliu, ne  vom da sea-
ma că nu e deloc aşa. Dacă 
e să ne luăm după numărul 
asociaţiilor din Castellon, 
am putea crede că fiecare 
român, din orice categorie 
socială, este foarte bine re-
prezentat, deoarece sunt 
asociaţii pentru toţi. v-aţi în-
trebat vreodată câte asociatii 
româneşti sunt în regiunea 
Castellon? o să vă uimească 
răspunsul: 29. De vreo 5 ani 
încoace au început să apară 
precum ciupercile după 
ploaie. Dintr-o dată interesul 
pentru românii din Castellon 
a crescut? aveam nevoie de 
toate aceste asociaţii? ras-
punsul e nU. Dar există o 
explicaţie. Cineva a concer-
tat toată această cacialma 
în speranţa că va obţine vo-
turi şi credibilitate, proiecte 
sau bani, demonstrând că 
poate controla atât de mul-
te asociaţii, în spatele cărora 

să fim întrebaţi.  Cred că toţi 
cei care suntem „înstrainati”, 
am fugit într-un fel sau altul 
de politicienii români sau de 
politica din românia, dar se 
pare că nu ne lasă nici aici, 
vin după noi. nu cred că ul-
tima soluţie ar fi  “să murim 
cu ei de gat” , dar cine ştie... 
Domnilor politicieni români, 
care deschideţi birouri par-
lamentare pe care le vizitati 

doar când vă interesează… 
lasati-ne…lasati-ne. Lasaţi 
oamenii de carieră să-şi facă 
treaba, nu-i politizaţi. iar 
aceste asociaţii ale români-
lor ar trebui să se ocupe de 
informarea conaţionalilor, că 
sunt multe de făcut în ceea 
ce priveste situaţia de criză 
prin care trecem.  oferiţi spri-
jin celor care nu mai pot plăti 
ipoteca. Cum ? Cu informaţii 

ce pot fi folositoare, ajutoare 
la care  multi români nu pot 
ajunge pentru că nu au habar 
că există, ajutoare venite din 
partea Guvernului spaniol ca 
măsuri de criză. asociaţiile nu 
trebuie să facă politică, pen-
tru asta există partide politi-
ce, lasati-le să-şi facă treaba, 
domnilor politicieni, să-şi aju-
te conaţionalii, că doar pen-
tru asta au fost înfiinţate ! !
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Xenofobia este din nou la modă

>>> Marin Pruteanu / Valencia

1. Deoarece mai există încă 
foarte mulţi compatrioţi care 
nu cunosc datele de contact 
ale consulatului sau nu au aflat 
de modificarea orarului de 
funcţionare, revenim cu aceste 
informaţii de interes general:
Adresa: Calle Larra No. 2, 
12006 – Castellón de la Plana;
Telefoane de contact: 
964.216.172; 964.216.224; 
964.203.338; 964.203.347; 
964.216.163; 964.206.877; 
964.203.351; 964.203.342; 

964.206.764;
Fax: 964.257.053
E - m a i l : s e c r e t a r i a t @
consulatcastellon.e.telefonica.
net

Program de lucru cu publicul:

De luni până vineri: 9.00 
- 15.00 (depunere acte) şi 
16.00 - 17.00 (ridicare acte)
Nu este necesară programare.

2. Noutăţi privind eliberarea 
paşapoartelor simple:
- NU SE MAI PREIAU cereri 
de paşapoarte simple 
de la cetăţenii români 
domiciliaţi în judeţul 
ILFOV, unde se eliberează 
deja paşapoartele simple 
electronice, ceea ce implică 

Consulatul României 
la Castellón 
Buletin informativ 
Nr. 3/2009

prezenţa titularilor în ţară;
- Pe măsură ce vor fi dotate 
cu echipamentele tehnice 
necesare şi vor începe 
procesarea paşapoartelor 
simple electronice şi alte 
judeţe, se va proceda ca în 
cazul judeţului Ilfov, urmând 
ca la sediul consulatului să 
fie actualizată permanent 
lista judeţelor respective.

3. La Consulatul României din 
Castellón de la Plana se primesc, 
în fiecare săptămână, acte de 
identitate româneşti care au fost 
pierdute/furate, iar apoi găsite/
recuperate şi predate la Poliţie. 
Dacă vă aflaţi într-o asemenea 
situaţie şi vă regăsiţi numele de 
familie în lista următoare, luaţi 
imediat legătura cu consulatul 

pentru a vă asigura că nu este 
doar o coincidenţă de nume, 
dar şi pentru a stabili ziua în 
care vă puteţi prezenta pentru 
recuperarea documentului:

ARNAUTU, BABACI, BADEA, 
CHIRACU, CHISCAN, COSMA, 
DIACONESCU, FRUNZA, 
FRUSINA, FURTUNA, GANTA, 
GEORGIU, IAMANDI, IVASCU, 
LADARU, OLARIU, ONITOAIA, 
OPRESCU, PAIZOS, POPA, 
SERBAN, SOTELECAN, 
STANCIU, URSU, ZAHAN.

Din motive de protecţie a 
datelor cu caracter personal, 
nu putem da publicităţii 
toate informaţiile legate 
de aceşti cetăţeni ale căror 
acte se găsesc la consulat.

Politicile privind migraţia 
au la bază două componen-
te: una de control al fluxului 
migrator şi alta de integra-
re, de mediere,de negociere 
socială şi culturală în cadrul 
unei societăţi deschise. Ul-
tima perioadă este marcată 
în statele din Vestul Europei 
de o accentuare a controlu-
lui fluxului de migratori cu 
măsuri brutale, selective, di-
suasive. Aceste măsuri pot 
avea justificări diferite de 
natură economică, socială 
sau ideologică. Ne oprim în 

acest articol asupra aspec-
telor ideologice urmând să 
continuăm dezbaterea temei 
în alte numere ale ziarului. E 
cunoscut că principala cauză 
de mortalitate în lume sunt 
ideologiile. În numele unor 
idei se poartă războaie, se pun 
la cale atentate teroriste, se 
produc revărsări periculoase 
de xenofobie. Aruncăm vina 
asupra celui diferit de noi, îl 
încărcăm cu responsabilita-
tea neputinţei, eşecurilor şi 
greşelilor noastre. Este atât 
de uşor şi de comod! 

 Nu trebuie să ne imaginăm 
că noi românii nu o facem. 
Aceasta ar fi prima capcană 
în care am cădea. Ce este mai 
repugnant şi mai vinovat în 
ochii unui român neaoş decât 
un ţigan? Aruncăm asupra 
ţigănimii priviri aprioric crimi-
nalizante. Lumea lor plină de 
culoare, de viaţă, de abilităţi, 
de suferinţe nu ne interesează. 
În locul îngăduinţei prie-
tenoase practicăm 
exigenţa dispreţuitoare, ne 
desolidarizăm imagologic de 
ei ca de o lepră, sunt ţapul 

ispăşitor al problemelor 
noastre de integrare în Eu-
ropa. În România multe per-
soane culte mi-au împărtăşit 
ca ar fi de acord cu extermi-
narea ţiganilor sau cel puţin 
cu deportarea lor. Ori tocmai 
această atitudine îi condamnă 
pe stigmatizaţi să se afunde 
într-o cultură a rezistenţei cu 
inversiuni morale, degradare 
de condiţie umană şi cultul 
ilegalităţii. Să nu ne amăgim, 
ţiganii din România sunt, 
înainte de toate, fructul isto-
ric al societăţii româneşti.

Occidentul nu este nici 
el mai breaz la acest capi-
tol. Este spectaculos cum 
xenofobia se activează din 
când în când ca un vul-
can ameninţător. Retorica 
iresponsabilă a politicienilor 
extremişti exploatează fără 
scrupule aprehensiuni socia-
le fireşti pe care le amplifică 
şi le transformă în instrument 
de control politic. Nu ne lip-
sesc exemplele. S-a remarcat 
Berlusconi care a relaţionat 
cu o incredibilă uşurinţă 
imigraţia şi infracţionalitatea. 
Aşa numitul „pachet de se-
curitate” legiferează condiţii 
concentraţionare pentru 
inmigranţi incitând la ură şi 
normalizând xenofobia. 

Partidul Popular spa-
niol a lansat în campania 
electorală ideea „contractu-
lui de integrare”, o propune-
re controversată şi respinsă 
în masă de asociaţiile de 
inmigranţi. Potrivit acestui 
contract, inmigranţilor nu nu-
mai că li se cerea cunoaşterea 
limbii şi a legislaţiei spaniole, 
dar şi o adapatare la obiceiu-
rile spaniole. Această notă 
asimilaţionistă a fost mărul 
discordiei. Nu este o idee 
nouă în Europa, mai multe ţări 
printre care Austria, Franţa 
sau Olanda aplică forme de 
impunere culturală faţă de 
inmigranţi. Problema este 
că integrarea inmigranţilor 

depinde de drepturile şi 
oportunităţile pe care aceştia 
le au privind accesul la muncă, 
la educaţie, la alte servicii pu-
blice sau la viaţa politică. Rea-
lizarea acestora nu depinde 
însă de angajamentul formal 
al inmigrantului, cât de socie-
tatea care îl primeşte. În mod 
implicit şi inconştient inmi-
grantul este acuzat că nu vrea 
să se integreze, că este un 
element perturbator. În timp 
ce mijloacele de combatere 
a discriminării sunt ocultate 
în dezaterile publice referi-
toare la inmigranţi, măsurile 
punitive sunt favorizate iar 
stigmatizările sunt tolerate. 
Inmigraţia este considerată 
din această perspectivă ca 
fiind un pericol care se rezolvă 
nu prin alocarea de mai multe 
resurse care să ajute efectiv, 
ci prin superbia unui contract 
jenant pentru inmigrant. 

Dincolo de acestea, ar mai 
fi cele doua caracteristici as-
cunse care inflamează me-
reu relaţia inmigranţilor cu 
ceilalţi şi a căror dinamică 
pare de necontrolat. Datorită 
umilinţelor prin care trec şi 
a diferenţierilor dezavan-
tajoase la care sunt supuşi, 
inmigranţii adoptă ostentiv 
comportamente stridente, an-
tiintegrare, care provoacă xe-
nofobia majorităţii. Pe de altă 
parte, majoritatea, datorită 
acestui comportament bizar 
al inmigranţilor, îşi activează 
naţionalismul latent cultivat 
de statul naţiune ca forma de 
coeziune socială şi culturală. 
Se intră astfel într-un cerc vi-
cios. Majoritatea îi tratează 
cu superioritate şi îngrijorare 
pe inmigranţi pentru motive 
conjuncturale justificate. 

La rândul lor, inmigranţii 
se vor încăpăţâna să facă 
opoziţie ordinii dominan-
te care îi marginalizează şi 
îi stigmatizează fixându-i în 
desconsiderare.
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Ileana Vulpescu

>>>” eu îi mulţumesc lui Dumnezeu şi pentru ce 
mi-a dat şi pentru ce nu mi-a dat, că ştie el mai 
bine de ce !“

   Gânduri din Arta conversaţiei

prOZĂ

proză contemporană -Ileana Vulpescu
Deşi nu toate 
experienţele duc 
la descoperiri, 
ele îmbogăţesc 
cunoaşterea.

>>> Adelina Gherman / CASTELLÓN

Născută la 21 mai 1932, 
Ileana Vulpescu s-a impus 
publicului românesc prin suc-
cesul pe care romanul său, « 
Arta conversaţiei » l-a cunos-
cut încă dinainte de 1989. ea 
este autoarea a 10 volume de 
proză scurtă şi romane, între 
care amintim “Candidaţii la fe-
ricire” (2002), “Arta compromi-
sului” (2002, 2007), “De-amor, 
de-amar, de inimă albastră” 
(2005) şi “Viaţă, viaţă, legată 
cu aţă” (2007).  

Dorinţa de a scrie se pare că 
a invadat sufletul prozatoarei 
din prea-plinul acumulat de-a 
lungul experienţelor vieţii, 
când persoanele reale i-au 
devenit personaje de carte, 
cu viaţă proprie şi cu destulă 
înţelepciune pentru a-i învăţa 
şi pe alţii ce înseamnă lucidi-
tatea şi firescul în traiectoria 
existenţei fiecăruia.

Ileana Vulpescu şi-a con-
ceput mereu cărţile cu gân-
dul la cititor, din dorinţa de 
a se comunica pe sine şi de 
a atinge coarda sensibilă a 
publicului. Aşa cum singură 
recunoaşte, personajele sale 
nu sunt victime, ci oameni 

care duc o existenţă normală 
în circumstanţe aproape 
anormale.

e pariul său cu arta, pe care 
o doreşte plină de sincerita-
te, izvorâtă din inimă şi fără 
falsuri, ca în iubire. “În artă, 
consumatorul simte mirosul 
de fals şi de lipitură al conce-
siilor făcute modei, dorinţa 
de-a intra în graţiile puter-
nicilor zilei; aşa cum dacă în 
dragoste ceva scârţâie, ori-
câte artficii ai folosi, nu poţi 
masca sunetul de monedă 
calpă. Oricât ar părea de 
neproductivă, sinceritatea 
în artă şi-n dragoste este de 
neînlocuit.”

Deşi nu toate experienţele 
duc la descoperiri, ele 
îmbogăţesc cunoaşterea, 
consideră autoarea. Lucruri 
banale şi mari bucurii com-
pun simfonia vieţii din care 
se hrănesc romanele sale. 
ele nu ţintesc premii litera-
re, nici susţinerea vreunei 
ideologii, ci povestesc o rea-
litate neretuşată, pe care o 
putem vedea în jurul nostru 
dezbrăcată de balsamurile şi 
parfumurile artei ficţiunii.

“Dragostea cea fierbinte, de 
la-nceput, nu ţine cât lumea. 
Important e cu ce rămâi când 
s-a mai stins văpaia. Dragos-
tea e ca o stare excepţională. 
Iar stările excepţionale nu 
pot ţine. evoluţia dragostei e 
comparabilă cu evoluţia unei 
boli. Şi într-o boală, criza nu 
poate ţine o viaţă. Viaţa poa-
te ţine de-o criză, dar criza nu 
ţine o viaţă.”

Dragostea de oameni , de viaţă e bine conturată în opera sa

Vorbe, gânduri, stări sufleteşti - Ileana Vulpescu

Oamenii încă au nevoie de 
poveşti, de acele poveşti în 
care să trăiască aşa cum îşi 
duc propria viaţă. Şi nu e ni-
mic mai important decât să 
cunoşti limitele până la care 
se întinde libertatea ta şi de 
la care începe libertatea ce-
luilalt. Această regulă simplă 
şi de bun-simţ domneşte în 

“Adevăratul intelectual este 
un om senin, nepărtinitor, to-
lerant, un om dispus să discu-
te, să polemizeze urban, de la 
egal la egal, un om care se ţine 
strâns de principiile logicii şi 
ale adevărului şi care nu ţine 
să aibă dreptate în afara lor.” 

“Ura şi focul trebuie înăbuşite 
din primul moment, altfel 
în urma lor rămâne cenuşă.” 

“Ca să-ţi fie drag să trăieşti 
trebuie să iubeşti oamenii. 
Măcar câţiva într-o viaţă.” 

“Dragostea cea fierbinte, de 
la-nceput, nu ţine cât lumea. 
Important e cu ce rămâi când 
s-a mai stins văpaia. Dragos-
tea e ca o stare excepţională. 
Iar stările excepţionale nu 
pot ţine. evoluţia dragostei 

e comparabilă cu evoluţia 
unei boli. Şi într-o boală, 
criza nu poate ţine o viaţă. 
Viaţa poate ţine de-o criză, 
dar criza nu ţine o viaţă.” 

“Oricâtă pasiune ar exista 
între un bărbat şi o femeie, 
judecata îşi situează la un mo-
ment dat partenerul numai 
pe verticală. Acest moment 
nu poate fi evitat. Nici pasiu-
nea cea mai mare nu absolvă 
pe nimeni de această poziţie 
esenţial umană. Ceea ce îţi 
rămâne dintr-un om e ceea 
ce-l abstrage din animalitate: 
gândirea lui, cuvintele, ges-
turile. Orizontalitatea erotică 
este cel mai perisabil element 
al unei legături. Ai să vezi, 
într-o zi, că numai spirituali-
tatea rămâne dintr-o iubire.” 

“Viaţa e alcătuită din şesuri, 
din văi, din piscuri; altfel spus 
din platitudine şi rutină, din 
deprimare şi din bucurie (...).

Viaţa se compune din ţevi 
sparte, din robinete care curg, 
din tencuieli coşcovite, din pla-
se pe care le cari de la piaţă, din 
rufe care le speli, din coate-n 
tramvaie, dar şi din Bach şi din 
Beethoven, din shakespeare 
şi din Tolstoi, din eminescu şi 
din Blaga, din Michelangelo 
şi din Ţuculescu.Totul e viaţă. 

Noi trăim dureri şi bucurii, dar 
mai presus de ele trăim viaţa. 

Ceva sacru a cărui raţiune 
finală n-o cunoaştem sau 
ÎNCĂ nu o cunoaştem...” 

“Anii te învaţă să de-
vii sfios cu sufletul altuia 
şi chiar cu sufletul tău.”

romanele Ilenei Vulpescu: 
viaţa normală, cu hopurile şi 
cu momentele ei de fericire 
absolută, dar mai ales cu pu-
terea de a merge mereu mai 
departe.Tot ea ne învaţă ca 
“arta conversaţiei” înseamnă 
a-l asculta pe celălalt, a 
căuta să înţelegi ce spune. 
este modul neîntrerupt prin 

care învăţăm din ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru, dacă 
avem puterea de a pătrunde 
aceste înţelesuri şi pe toate 
celelalte care se ascund cu 
pudoare îndărătul unor sim-
ple replici..

“Ca să-ţi fie drag să trăieşti 
trebuie să iubeşti oamenii. 
Măcar câţiva într-o viaţă.”



express informativ

sport
alte ştiri

1301-15 martie 2009

Echipa naţională de fotbal a României a efectuat ultimul meci de evaluare înaintea partidelor cu Serbia și Austria din preliminariile Cupei Mondiale din 2010.

MECI AMICAL: ROMÂNIA - CROAȚIA 1-2

ROMÂNIA, UMILITĂ DE CROAȚIA

Raluca Olaru, în optimi 
de finală la Bogota

>>> raluca ioana olaru s-a 
calificat în optimile de finală 
ale turneului Wta de la Bo-
gota (Columbia), după ce a 
învins-o pe a opta favorită a 
competiţiei, Lourdes Domin-
guez Lino (spania), în trei se-
turi, cu 5-7, 6-4, 7-6 (3).

Oltchim Rm. Vâlcea a 
învins Krim Ljubljana

România a învins 
Spania la rugby

>>> naţionala de rugby a 
româniei a învins formaţia 
spaniei, la madrid, cu scorul 
de 19-10 (11-10), în primul 
meci al tricolorilor din Cupa 
europeană a naţiunilor. pen-
tru tricolori au marcat petre 
mitu şi valentin popârlan.

naţionala de fotbal a româ-
niei a fost învinsă cu sco-

rul de 2-1 (1-1) de formaţia 
Croaţiei, miercuri 11 februa-
rie, pe stadionul ‘’steaua’’ din 
Capitală, într-un meci amical.

Croaţii au marcat din două 
faze fixe, prin ivan rakitic (28) 
şi niko Kranjcar (75), după ce 
marica deschisese scorul (21). 
adversarii au abordat jocul cu 
o formulă compactă, prezen-
tând o echipă rapidă, foarte 
bătăioasă încă din primele 
minute. prima ocazie de gol a 
aparţinut, însă, echipe noas-
tre, dar Costea a şutat de la 
distanţă şi pletikosa a reţinut 
(3). ‘’tricolorii’’ au rămas inci-
sivi şi marica a fost aproape 
să reia cu capul spre poartă, 
în min. 8, dar a fost blocat în 

ultimul moment. La cornerul 
care a urmat, tamaş a fost 
foarte aproape să lovească 
mingea cu capul în careul 
croat (9).

Croaţia a replicat cu o 
acţiune periculoasă pe par-
tea dreaptă a lui srna, blocată 
in extremis de tamaş (12). 
oaspeţii au fost aproape de 
deschiderea scorului în min. 
18, când o lansare pentru pe-
tric a fost respinsă greşit de 
tamaş, atacantul lui Hamburg 
a ratat însă, şutul său trecând 
peste poartă din poziţie foar-
te bună.

românia a deschis scorul în 
min. 21, prin marica, atacan-
tul lui stuttgart profitând de 
mingea respinsă greşit de Kri-
zanac, la tentativa de lansare 

ADRIAN MUTU A REALIZAT HATTRICK-UL, MARCÂND 
TREI GOLURI ÎN MECIUL DINTRE FIORENTINA ȘI GENOA 
atacantul român adrian 

mutu a reuşit hattrick-ul 
duminică, în meciul disputat 
de fiorentina în deplasare la 
Genoa, marcând toate cele 
trei goluri ale formaţiei sale în 
partida încheiată la egalita-
te 3-3. Chiar dacă nu a putut 
evolua în meciul amical pe 
care naţionala româniei l-a 
pierdut (1-2) în faţa Croaţiei, 

săptămâna trecută, din cau-
za unor probleme medicale, 
adrian mutu a avut o reve-
nire de excepţie în formaţia 
antrenată de Cesare prande-
lli.

introdus încă din primul 
minut de joc, mutu a reuşit 
să marcheze primul său gol 
în minutul 60, când gazdele 
conduceau cu 3-0, dintr-un 

a lui Cociş către Costea: 1-0.
ov. petre a avut şi el şansa go-
lului, în min. 26, dar şutul său 
de la distanţă a trecut peste 
poartă.

Croaţia a egalat, în min. 
28, dintr-o lovitură liberă 
executată de rakitic, la colţul 
lung, de pe partea stângă 
de atac a oaspeţilor, la care 
fundaşii noştri şi Lobonţ 
s-au invitat reciproc: 1-1. o 
contribuţie a avut şi olic, care 
a încercat şi el să devieze min-
gea.

La reluare, echipa noastră a 
avut dificultăţi la construcţie, 
croaţii abordând jocul la 
aşteptare şi încercând să sp-
eculeze la maximum orice 
greşeală. Croaţia a preluat con-
ducerea în min. 75, după un cor-

>>> echipa oltchim rm. vâl-
cea, condusă în premieră de 
radu voina, a învins cu sco-
rul de 36-30 (18-13) formaţia 
slovenă Krim mercator Lju-
bljana, într-un meci contând 
pentru grupele principale ale 
Ligii Campionilor.

ner, Kranjcar trimiţând balonul 
în poartă din câţiva metri, la o 
învălmăşeală produsă în careul 
nostru: 1-2. oaspeţii au contro-
lat în continuare jocul, iar echipa 
noastră nu a reuşit să îşi creeze 
ocazii de gol. românia a rămas 
fără victorie în faţa Croaţiei, la al 
patrulea meci meci direct (un 
egal şi trei eşecuri).

penalty acordat la un fault 
asupra lui Gilardino. al doilea 
gol al atacantului român a ve-
nit în minutul 80, când a exe-
cutat perfect o lovitură liberă 
de la 25 m, balonul ricoşând 
în poartă, deşi portarul ge-
novez reuşise să-l respingă în 
transversală. mutu reuşeşte al 
11-lea său gol pentru fioren-
tina în ultima fază a meciului 

(90+4), când restabileşte ega-
litatea pe tabela de scor (3-3): 
şutează de la 30 de metri şi 
mingea intră în poartă. Gam-
berini este cel care a împins 
mingea în poartă, dar golul 
este trecut în contul lui mutu.

Golurile genovezilor au fost 
marcate de motta (min 12), 
palladino (min 38) şi D. milito 
(min 56 din penalty).



> POLICÍA 
                                                                       091
> POLICÍA LOCAL CASTELLÓN 
                                                                        092
> AYUNTAMIENTO
                                                    964 355 100
> CENTRO MUJER (24 HORAS)
                                                    900 580 888
> CORREOS 
                                                    964 340 387
> CRUZ ROJA ESPAÑOLA
                                                    964 222 222
> DIPUTACIÓN 
                                                    964 359 600
> INFORMACIÓN GENERALITAT 
                                                    964 358 000
> POLICÍA NACIONAL (COMISARÍA) 
                                                    964 342 240
> POLICÍA NACIONAL (EXTRANJERÍA) 
                                                    964 342 315
> PROTECCIÓN CIVIL
                                                    964 759 000
> RADIO TAXI
                                                    964 237 474
> TELE TAXI 
                                                    964 254 646
> AYUNTAMIENTO L’ALCORA 
                                                    964 360 002

> URGENCIAS L’ALCORA
                                                    964 360 952
> AYUNTAMIENTO ALMASSORA
                                                     964 560 001
> URGENCIAS ALMASSORA
                                                    964 560 100
> URGENCIAS BENICARLÓ
                                                    964 474 505
> AYUNTAMIENTO BENICÀSSIM
                                                      964 300 962
>  URGENCIAS BENICÀSSIM
                                                     964 301 851
> AYUNTAMIENTO BURRIANA 
                                                     964 510 062
> URGENCIAS BURRIANA
                                                      964 516 567
> URGENCIAS NULES
                                                    964 672 213
> URGENCIAS SEGORBE 
                                                    964 713 501
> URGENCIAS LA VALL D´UIXO
                                                     964 691 155  
COMISARÍA POLICÍA
                                                     964 522 100 
SUBDELEGACIÓN
                                                     964 220 500
> INSTITUTO MUJER 
                                                     900 191 010

SUDOKU

GEMENI
 21 Mai - 21 Iunie

LEU
23 Iulie - 22 August

BALANŢĂ
23 Septembrie - 22 Octombrie

SĂGETĂTOR
22 Noiembrie - 21 Decembrie

VĂRSĂTOR
20 Ianuarie - 18 Februarie

TAUR
20 Aprilie - 20 Mai 

RAC
 22 Iunie - 22 Iulie

FECIOARĂ
23 August - 22 Septembrie

SCORPION
23 Octombrie - 21 Noiembrie

CAPRICORN
22 Decembrie - 19 Ianuarie

PEŞTI
19 Februarie - 20 Martie

BERBEC
21 Martie - 19 Aprilie

HOROSCOP
> POMPIERI 
                                                     964 221 080
> URGENŢE
                                                                 112
> GUARDIA CIVIL 
                                                                 062
> HOSPITAL GENERAL 
                                                     964 726 500
> HOSPITAL PROVINCIAL 
                                                     964 359 700
> HOSP. PLANA VILA-REAL
                                                     964 357 600
> HOSPITAL VINARÒS
                                                     964 477 000

>RENFE
                                                       902240202
> IBERDROLA 
                                                       901202020
> CONSELLERÍA EDUCACIÓN 
                                                      964 358 000
> PROP 
                                                                       012
> ATESTADOS TRÁFICO 
                                                      964 227 081
> UNIÓN DE MUTUAS 
                                                      964 231 212
> EMBAJADA DE ESPAÑA EN RUMANÍA 
                                               040212310877

TELEFOANE DE INTERES

URGENŢE 112

Jocul de Sudoku presupune completarea careului de 9x9 (81 de căsuţe) 
după o singură regulă: orice coloană şi orice pătrat de 3x3 trebuie să 
conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 9. Pentru a rezolva 
sudokul este nevoie de un timp cuprins între 10 şi 30 minute. Nu vă 
descurajaţi dacă aveţi nevoie de mai mult timp. Succes!
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> AMBASADA ROMÂNIEI-MADRID
                                          913504436
> SECŢIA CONSULARĂ
                                           913597895
> CONSULAT CASTELLON
                                          964216172
> CENTRUL CIVIC ROMÂN 
                                          964035521
> BISERICA ORTODOXA ROMÂNA 
                                      667971258
> INSS 
                                          964727300
> UNIVERSIDAD JAUME I
                                          964729041
> CONSELLERIA DE BIENESTAR 
                                          964358000
> INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 
                                          964252400

> CENTRO SERVEF DE EMPLEO
                                          964255754
> ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
                                          964242888
> CÁRITAS DIOCESANA
                                          964255521
> TELÉFONO DE LA ESPERANZA
                                          964227093
> REGISTRO CIVIL
                                             964356202
> EUROLINES 
                                           964342725
> CENTRO AMICS 
                                          964244722
> OFICINA UNICA DE EXTANJERIE
                                          964759250
> ALZA
                                          964200389

>>> Acordaţi prioritate 
obiectivelor  şi planurilor 
d u m n e a v o a s t r ă 
personale şi nu vă 
mai pierdeţi vremea 
încercând să rezolvaţi 
problemele celor din jur. 

>>> S-ar putea să 
aveţi divergenţe cu 
partenerul de viaţă, 
deoarece nu sunteţi  de 
acord cu schimbările pe 
care doreşte să le facă 
în casa. 

>>> Întâmpinaţi 
dificultăţi pe plan 
sentimental şi financiar. 
Păstraţi-vă calmul şi 
înarmaţi-vă cu răbdare! 
Aţi putea să ţineţi cont şi 
de sfaturile prietenilor.

>>> Chiar dacă ai 
cunoscut pe cineva şi 
te simţi foarte atras de 
această persoană, nu 
este cazul să faci gesturi 
necugetate, înainte de a 
o cunoaste mai bine.

>>> Faceţi tot posibilul 
să vă alungaţi din 
minte toate gandurile 
negative şi aţi putea 
să vă concentraţi 
asupra unei activităţi 
constructive.

>>> vă afectează mult 
lipsa de corectitudine a 
unui partener de afaceri 
şi vă pierdeţi încrederea 
în el. vă sfătuim să fiţi 
extrem prudent în tot 
ce faceti.

>>> vor apărea 
e v e n i m e n t e 
neprevazute în familie,  
ce vă obligă să luaţi 
masuri. Consultaţi-vă cu 
cei dragi şi împreună veţi 
reuşi să gasi o soluţie.

>>> Este o perioadă 
foarte bună pentru a 
încerca să te apropii 
din nou de un prieten 
cu care nu mai eşti în 
relaţii foarte bune, 
apelând la diplomatie. 

>>> Sunteţi nemulţumit 
de tot ce se petrece 
şi aveţi tendinţa sa-i 
criticaţi pe toţi. vă 
sfătuim să vă temperaţi, 
deoarece riscaţi să fiţi 
considerat arogant.

>>> Dumneavoastră 
şi persoana iubită veţi 
reuşi să vă sincronizaţi 
foarte bine în această 
perioadă şi să realizaţi 
aproape tot ce v-ati 
propus.

>>> Sunteţi foarte 
comunicativ şi este 
momentul să porniţi 
o afacere plănuită mai 
demult. vă avantajează 
capacitatea de a lua 
decizii corecte.

>>> Situaţia financiară 
vă preocupă în mod 
deosebit. Sunteţi 
optimist şi aveţi 
încredere în ajutorul 
oferit de un partener de 
afaceri şi de prieteni.

 La un BAC se prezintă elevi cu 
diferite pregătiri. Intră primul 
foarte pregătit şi iese radios: 
-Cum a fost? îl intreabă ceilalţi.
-E… ca între profesori… 
-Adică…? 
-Ei întrebau, eu răspundeam, ne 
completam… Intră al doilea şi 
la ieşire aceeaşi întrebare: 
-Cum a fost?
-Ca de la profesori la elev… ei 
întrebau, eu răspundeam, mă 
mai ajutau ei… Intră al treilea… 
şi la ieşire:  -Cum a fost? -E… 
cum să fie… ca între popi… - 
Cum aşa? - Păi ei întrebau, eu îmi 
făceam cruce, eu răspundeam, 
îşi făceau ei cruce…

pentru aplicarea cremei.
- Folosiţi creme potrivi-

te tenului dumneavoastră 
şi nu uitaţi că fiecare tip de 
ten necesită ingrijiri diferite. 
Puteţi cere sfatul farmacistei 
sau cosmeticienei dacă nu 
ştiţi care e cea mai potrivită 
pentru dumneavoastră. Cre-
ma hidratantă se aplică atât 
dimineaţa cât şi seara.

- Beţi multă apă > Indiferent 
de sezon, consumaţi minim 
doi litri de apă plată zilnic.

- Renuntaţi la fumat > Fu-
matul îmbătrâneşte prema-
tur pielea şi creşte riscul de 
a face riduri. Renunţând, nu 
numai că veţi reduce aceste 
riscuri, ci veţi observa că te-
nul dumneavoastră va avea 
un aspect mai luminos şi mai 
sanatos.

- Dormiţi 8 ore pe noapte > 
Cercetatorii recomandă acest 

culcare cu produse speciale.
Iată câteva trucuri pentru 

un ten perfect:
-Alimentaţia > vitaminele 

A,C,D, şi E sunt fundamentale 
atât pentru ten cât şi pentru 
întreg organismul. Consumaţi 
cât mai multe fructe bogate 
în aceste vitamine, cum ar fi: 
zmeura, căpşuni şi fructe de 
pădure. migdalele şi cerealele 
integrale conţin foarte multă 
vitamina E, considerată an-
tioxidantul frumuseţii.

- Curăţarea tenului > 
Acordaţi 5 minute în fiecare 
seară tenului dumneavostră 
şi veţi observa rezultatele! 
Tenul este expus prafului din 
atmosferă mai mult ca ori-
ce altă parte  a corpului, de 
aceea demachiaţi-vă folosind 
loţuni demachiante dar şi to-
nic pentru a curăţa în profun-
zime pregătind astfel pielea 

Ten perfect, 
indiferent de vârstă

Cine nu işi doreşte un ten 
tânăr, proaspăt şi catifelat în 
fiecare zi?

Însă, odată cu înaintarea 
în vârstă, elasticitatea şi as-
pectul acestuia e în continuă 
schimbare.

Chiar dacă în momentul de 
faţă, pe piaţă există o gama 
foarte variată de creme (pen-
tru riduri, pentru cearcăne, 
etc.), problemele specifice 
fiecărei vârste nu dipar ca 
prin miracol cu ajutorul aces-
tora. Trebuie să le considerăm 
un supliment pe lângă o 
alimentaţie echilibrată şi  pe 
lângă ceea ce trebuie sa fie 
un obicei: curăţarea tenului 
în fiecare seară, înainte de 

timp mínimum, ca organis-
mul să aibă timp de refacere. 
Evitaţi să vă culcaţi la ore târ-
zii.

- Fiţi fericite > Fericirea are 
efect anti-îmbătrânire, e de-
monstrat! Cu cât “zâmbiţi” 
mai des organismul secretă 
serotonină sau ”hormon al 
fericirii”.

Loredana Dumitru



express informativ 01 - 15 martie 2009

mens sana in 
Corpore sano

o r g a n i z a ţ i a 
mondială a sănătăţii 
afirmă că o priorita-
te deosebită trebuie 
acordată educării tine-
rilor şi adolescenţilor.
>>> Dr. CLAUDIU GHERMAN/ CASTELLON

Bolile cu transmitere 
sexuală (Bts) - bolile vene-
rice - sunt în întreaga lume 
o problemă de sanatate 
publică majoră cu consecinţe 
atît imediate, cît şi pe termen 
lung.

acestea afectează persoa-
nele de vîrsta fertilă, dar şi 
pe copiii acestora, generează 
afecţiuni acute care se pot sol-
da cu complicaţii care merg 
de la sterilitate la deces şi de 
aceea, prevenirea, diagnosti-
carea în timp util şi tratamen-
tul trebuie să fie priorităţi ale 
politicii de sănătate publică.

principalii factori care con-
tribuie la menţinerea unei 
incidenţe crescute a Bts sînt 
comportamentul sexual nea-
decvat, neutilizarea mijloace-
lor de protecţie individuală, 
prezentarea tardivă la medic, 
autotratamentul incorect, ni-
vel scăzut de responsabilita-
tea faţă de propria sănătate şi 
a persoanei din cuplu, etc.

aceste boli pot fi clasificate 
în două mari categorii :

Bts majore, din care fac 
parte: SIDA, Sifilisul, Gono-
reea (popular “Sculamentul”), 
Sancrul moale, Granulomul 
inghinal, Limfogranulomato-
za inghinală.

Bts minore, din care fac 
parte: uretritele negonococi-
ce (cele mai frecvente boli din 
această categorie sunt pro-
vocate de Chlamydii, Myco-

plasme, Candida Albicans, 
Trichomonas vaginalis), trico-
moniazia urogenitală, candi-
dozele urogenitale, herpesul 
genital, vegetaţiile veneriene, 
moluscum contagiosum, sca-
bia, pediculoza, unele forme 
de hepatită virală.

Încă de la începutul epide-
miei siDa, s-a observat că de 
multe ori Hiv şi alte Bts se în-
registrau la aceiaşi pacienţi. 
Deşi aceste infecţii care apar 
impreună au ca factor comun 
calea de transmitere sexuală, 
datele epidemiologice şi bio-
logice indică faptul că Bts 
minore pot favoriza transmi-
terea siDa, în timp ce Hiv şi 
imunodeficienţa legată de 
aceasta pot mări susceptibi-
litatea la alte Bts.

Datele la nivel mondial 
privind nivelul de răspîndire 
al Bts au arătat că o prio-
ritate deosebită trebuie 
acordată educării tinerilor şi 
adolescenţilor, informarea 
lor despre Bts, pentru a co-
recta percepţiile greşite şi a 
promova comportamente 
corecte de protejare. se im-
pune o educaţie sexuală mai 
mult ca oricand pentru a se 
putea proteja împotriva Bts 
şi a sarcinilor nedorite. 

15

oul - dinnou în atenţia nutriţioniştilor

experţii britanici au ana-
lizat rezultatele mai multor 
studii şi au constatat faptul 
că ideea prin care se spunea 
că oamenii nu ar trebui să 
consume mai mult de trei 
ouă pe săptămână e total 
greşită. Grăsimile saturate 
(uleiurile sunt grăsimi ne-
saturate) prezintă un peri-
col asupra sănătăţii umane 
atunci când sunt consuma-
te in exces. aportul oului in 
grăsimi saturate  este  ne-
significativ in comparatie cu 
alte alimente ce nu lipsesc 
din dieta zilnică, spre exem-
plu carnea, pe primul loc 
fiind carnea de porc şi pro-

dusele derivate din aceasta.
oul este un element cheie 

al unei alimentaţii echilibra-
te şi sănătoase. elementele 
minerale sunt concentrate 
mai ales în galbenus. in 100g 
de ou se găsesc în medie 200 
mg fosfor, 140 mg potasiu, 
130 mg sodiu, 60 mg calciu, 
2,8 mg fier, 12 mg magneziu, 
160 mg clor, 60 mg sulf.

pe lângă acestea, mai există 
o serie de oligoelemente: 
iod, cupru, mangan, zinc.

În ou, într-adevar se găseşte 
mult colesterol (391mg în 
100g de ou brut sau 225mg la 
un ou de mărime medie), dar 
el este dominat de grăsimi 
nesaturate, nivelul de acizi 

BoLiLe CU transmitere sexUaLĂ

acordând puţină atenţie  
unor semne clinice ce pot 
apărea în corpul nostru, pu-
tem anticipa apariţia unor 
boli grave precum tubercu-
loza, hepatita, ulcerul sau 
chiar procesele maligne.

-scăderea bruscă în greuta-
te, peste 10kg în 2-3 luni, dacă 
nu vine în urma schimbării 
regimului alimentar. 

-febra asociată cu migrena 
indică infecţie în corp, cum 
ar putea fi o meningită. 

-o stare de oboseală 
bruscă, dacă nu este explicată 
printr-o perioadă lungă de 

ŞASE SEMNE CLINICE CARE VĂ TRIMIT LA MEDIC

MENOPAUZA - O VÂRSTĂ A FEMEII SAU O PROBLEMĂ?

efort la serviciu şi de priva-
rea de somn, poate sugera o 
afectiune de ficat.

-migrenele puternice ar 
trebui să vă trimită la medi-
cul oftalmolog sau orelist. 

-schimbarea aspectului 
scaunului de culoare sau de 
consistenţă poate fi doar o 
modificare în alimentaţie, dar 
şi o eventuală enterocolită, 
o hepatită sau o hemoragie 
cronică digestivă.

-senzaţia de ameţeală 
combinată cu dificultatea în 
exprimare, început de pa-
ralizie şi slăbiciune în corp, 
indică un accident vascular.

 menopauza înseamnă, 
conform definiţiei din 
dicţionarele de specialitate, 
oprirea funcţiei ovariene. me-
nopauza este un proces ex-
trem de complex, care se în-
tinde pe o perioadă lungă de 
timp. În general, vârsta medie 
este de 48 de ani.

 pentru ca tulburarile ce 
însoţesc menopauza să nu 
vă supere foarte tare, este in-
dicat ca în jurul vârstei de 45 
de ani, chiar înainte de insta-
larea primelor simptome, să 
faceţi o vizită medicului dvs. 
de familie pentru a sta cu el 
de vorbă pe această temă. el 
vă poate trimite la un cabi-
net de endocrinologie, unde, 
în urma unor analize, vi se 
vor recomanda preparate pe 
baza de estrogen sau alt tip 
de medicamente.

tratamentul problemelor 
acute legate de menopauză 
se face în general cu estrogen 

de substituţie şi are o durată 
scurtă. Datorită perioadei li-
mitate a tratamentului, de 3 la 
6 luni, el este în general bine 
tolerat. prevenţia bolilor cu 
risc (osteoporoza, cardiopa-
tiile) se face însă pe o durată 
mult mai îndelungată. 

este recomandat să aveţi 
un stil de viaţă sănătos, o 
alimentaţie corectă, care să 
vă asigure necesarul de vi-
tamine şi minerale din or-
ganism. eliminaţi prăjelile şi 
grăsimile din meniul dvs. zil-
nic şi înlocuiţi-le cu cât mai 
multe fructe şi legume proas-
pete. nu uitaţi că mâncarea 
este foarte importantă. astfel, 
riscul apariţiei unor afecţiuni 
de natură coronariană scade 
simţitor.

 Dacă nu aţi făcut-o până 
acum, renunţaţi la fumat, 
căci efectele sale nocive sunt 
mai usor resimţite o dată cu 
înaintarea în vârstă. În plus, 
tratamentul cu estrogeni 

este contraindicat persoane-
lor care fumează. În funcţie 
de indicaţiile medicului dvs., 
faceţi în mod regulat teste 
pentru depistarea canceru-
lui de sân şi de col uterin, 
mai ales dacă aţi avut ante-
cedente în familie. Ţinând 
cont de câteva reguli simple, 
această perioadă nu va fi de-
loc neplacută.

graşi saturaţi fiind foarte mic.
aportul caloric al ouălelor 

este relativ mic compara-
tiv cu beneficiul  în mine-
rale. De aceea, oamenii su-
praponderali pot include   
în dieta lor şi câte un ou.

Cercetătorii nu au uitat să 
menţioneze în munca lor 
şi despre criza economică 
mondială. potrivit acestora, 
în condiţiile actuale financia-
re grele, ouăle pot fi alimente 
ieftine şi utile pentru toată 
lumea şi în special pentru 
persoanele cu venituri mici.

aceştia cred că acum e mo-
mentul potrivit de reabilitare 
a ouălor şi plasarea raţională 
în meniul tuturor persoanelor.
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IMPORTATE DIRECT DIN ROMÂNIA

La noi găsiţi cele mai bune preţuri

Vă aşteptăm pe Ronda Mijares
106-bajo (lângă Agenţia Blue Air)

ORAR:  LUNI-SÂMBĂTĂ 09:00-21:00,   DUMINICĂ :10:00-14:00
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