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FERNANDO RAMÓN MORENO

La nueva andadura, autorităţilor publice ce au permis 
ca acest mediu de comunicare din 
presa scrisă să poată vedea lumi-
na tiparului, deoarece au lucrat 
efectiv în toţi aceşti ani la capitolul 
multiculturalitate, creând, un me-
diu sănatos de convieţuire paşnică 
unde “cel ce vine de departe” indi-
ferent de cultură sau religie, de cu-
loarea politica sau de cea a pielii să 
poată trăi în linişte şi pace. 

 
fernando Ramon

nia şi Castellon precum şi din Româ-
nia. trebuie să recunosc faptul că e 
foarte important pentru o comu-
nitate precum cea românească din 
Castellon să aveţi posibilitatea de 
a fi informaţi în limba maternă cu 
ştiri ce vă pot fi de folos de primă 
mână. mediul de informare Express 
informativ este deschis oricăror 
sugestii venite din partea voastră, 
sugestii de care vă promitem să 
ţinem cont în redactarea numerelor 
următoare. mulţumim deasemenea 

estamos abiertos a cuantas sugeren-
cias o aportaciones puedas”

În primul rând vreau să vă 
mulţumesc pentru faptul că citiţi 
Express informativ şi aş dori să o 
faceţi cu acelaşi entuziasm cu care 
a fost întocmit de către o echipă 
excelentă pe care am văzut-o la 
muncă, chiar şi noaptea la ore tarzii. 
acest ziar este şi trebuie să rămână 
al vostru, al românilor, să prezinte 
ştiri, informaţii şi opinii atât din Spa-

“He solicitado al equipo de redac-
ción que me traduzca el texto a la 
lengua rumana por el respeto que 
tengo hacia dicha lengua y a los lec-
tores del Express informativ y espero 
que sepas entender que queremos 
que éste sea tu periódico y por tanto 

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

fin DEL PERiDo tRanSitoRio

Como todos sabemos el próximo 31 
de diciembre de 2008 se acaba el lla-
mado periodo transitorio que afecta-
ba a Rumania y bulgaria, los dos países 
que se incorporaron a la Unión Euro-
pea el pasado 1 de enero de 2007.

así pues, a partir del 1 de enero de 
2009, tanto los rumanos como los 
búlgaros, serán comunitarios de ple-
no derecho, esto quiere decir que 
tendrán los mismos derechos y las 
mismas obligaciones que el resto de 
ciudadanos de los veintisiete países 
comunitarios, es decir, podrán residir 
en España, y estudiar y trabajar tanto 
por cuenta propia como, ahora tam-
bién, por cuenta ajena (podrán ser 
autónomos como hasta ahora y tam-
bién trabajar para otra persona sin 
necesidad de tramitar ninguna oferta 
en la oficina de Extranjeros). El único 
trámite obligatorio que deberán rea-
lizar los rumanos y los búlgaros que 
vengan a España es que deberán so-
licitar el “Certificado de registro como 
residente comunitario”. Por lo demás, 
en cuanto al permiso de trabajo, no se 

deberán realizar otro tipo de trámites 
salvo los relativos a las altas en Hacien-
da y en Seguridad Social para cotizar 
como trabajadores tanto por cuenta 
propia como ajena.

todo esto supondrá una mayor agi-
lización de los trámites a la hora de 
trabajar, así como,  una ampliación en 
los derechos de los rumanos y los búl-
garos y como consecuencia de todo 
ello esperemos que una mejora en su 
estatus social general.

C/ Maestro Chapi nr.18, Castellon
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“O paleţică de 
sentimente”, de 
Evrika S. (Castellón)

>>> v-aţi întrebat vreodată 
de ce există războiul ăsta 
între soacre şi nurori?  vă 
spun eu că nu e doar ceva 
trecător, ci o adevărată 
vendetă personală. oricum, 
cert e că, deciziile joacă un 
rol important pentru că ele 
îţi afectează, în mod sigur, 
viitorul. 

Chiar şi bătăliile cu soacra 
sunt semnificative deoarece 
şi ele contribuie la formarea 
ta ca om. Şi când te gândeşti 
ce mult contează felul în 
care reacţionezi în diferite 
momente (tensionate, de 
bucurie sau tristeţe, pline de 
emoţii), vorbele pe care le 
spui şi cum ele îi afectează 
pe ceilalţi şi conştientizezi 
toate aceste lucruri când eşti 
departe de oamenii dragi ţie, 
şi simţi imensa părere de rău 
că nu-ţi mai sunt aproape ca 
să le spui, de data asta, cât 
de importanţi sunt pentru 
tine. 

Înţepăturile cu soacra din care 
făceai odată ţânţar-armăsar, 
pălesc în faţa unui suflet pe 
jumătate pustiit. Ştiţi ce devi-
ne, la un moment dat, foarte 
important? Un simplu telefon 
care-ţi aduce aproape vocea 
caldă a mamei, un simplu 
mail care te pune la curent cu 
ceea ce se întâmplă în viaţa 
prietenilor, o simplă fotogra-
fie care-ţi înfăţişează chipuri 
familiare.
  
Scrisoarea aceasta n-o vreau 
melodramatică, ci îmi doresc să 
reflecte unele sentimente care 
nu-mi dau pace. Îmi pare bine 
ca am putut să scriu; aşa las 
durerea, tristeţea şi neputinţa 
să urle pe aceste rânduri. 

Cât de minunată este viaţa 
dacă ştii s-o preţuieşti! fiecare 
geană de lumină care scufundă 
dimineţile într-un ocean cald 
de lumină, revârsându-l peste 
noi, într-o near dacă ştii cum 
să o îngrijeşti, va creşte şi va da 
rod. 

viaţa este atât de frumoasă! 
trebuie doar să arunci o privire 
de ansamblu. 

Pagina del asesor  >>>>>>>>>>>>
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Popularii europeni sunt   
mulţumiţi  
>>> România este pe mâini 
bune, crede liderul popularilor 
europeni, Joseph Daul în urma 
rezultatelor obţinute la alegeri 
de PDL şi UDMR, partide aso-
ciate Partidului Popular Euro-
pean. “Rezultatele alegerilor 
demonstrează  capacitatea par-
tidelor noastre de a fi investite 
cu încrederea românilor”,.
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>>>PsD ia in calcul elaborarea si 
semnarea cu PnL, a unui protocol 
cu care sa se prezinte vineri la 
consultarile de la cotroceni.

>>>Liderul PsD, Mircea Geoana, a evitat joi seara sa dea un 
rapuns clar in privinta optiunilor social-democratilor, co-
mentand doar ca “orice chestiuni personale palesc in fata 
gravitatii problemelor cu care se confrunta Romania”.

aLEGERiLE s-aU incHEiat, aU incEPUt nEGociERiLE

crin antonescu: 
PD-L nu 
prezintă 
credibilitate 
 vedem foarte limpede 
din tratativele purtate 
că se discută orice, mai 
putin despre programul 
de guvernare

 >>> / România

vicepresedintele PnL, crin 
antonescu, i-a criticat pede-
mocrat-liberalii, spunând des-
pre PD-L că nu prezintă credi-
biltatea necesara pentru a fi 
considerat un partener poli-
tic: “pentru noi este clar ca PD 
este interesat doar împărţirea 
posturilor, PD rămâne acelaşi 
partid de oportunişti, pen-
tru care dreapta şi stânga nu 
contează...

 Reprezentanţi ai PD-L au 
vorbit insistent şi demago-
gic de victoria dreptei. PD-L 
rămâne acelaşi partid de 
oportunişti, pentru care sin-
gurul interes este acela de a 
veni la guvernare cu oricine, 
în orice condiţii.

negocierile nu au început 
în mod oficial. au început în 
diverse localuri şi din punctul 
nostru de vedere este rele-
vant ceea ce face în aceste 
zile Partidul Democrat. cu 
toate că în seara alegerilor şi 
în prima zi după aceste alege-
ri, reprezentanţi ai Partidului 

Democrat au vorbit insistent 
şi demagogic despre victoria 
dreptei, despre interesul unei 
coaliţii de dreapta, despre 
compatibilitatea programe-
lor de dreapta, vedem foarte 
limpede din tratativele pur-
tate de reprezentanţii PD cu 
cei ai PsD, în diverse localuri 
publice din bucureşti, că se 
discută acolo orice, mai puţin 
programul de guvernare, mai 
puţin culoarea ideologică” 
a declarat crin antonescu, 
vicepreşedinte PnL.

atacurile lui crin anto-
nescu nu s-au oprit aici şi a 
continuat să sublinieze că 
PD-L-ul nu este un partid de 
încredere, căruia nu îi pasă 
decât de guvernare. “Dreapta 
sau stânga sunt doar vorbe, 
şi istoria doctrinară a acestui 
partid o dovedeşte, că atunci 
când discută despre un gu-
vern nu îi interesează decât 
împărţirea unor posturi, cine 
este prim-ministru, cine ia in-
ternele, cine cu cine mai face 
diverse combinaţii de intere-
se care nu au nimic de-a face 
cu prezentul şi cu viitorul. 
Partidul Democrat rămâne 
acelaşi partid de oportunişti 
şi pentru care singurul interes 
este de a veni la guvernare cu 
oricine, în orice condiţii, sub 
orice formă.”

vicepreşedintele PnL a dat 
de înţeles că negocierile cu 
PD-L nu mai reprezintă o prio-
ritate. “aceste partid (PD-L 
n.r.) nu prezintă credibilitatea 
necesară pentru a putea fi 
considerat un partener politic 
în general şi cu atât mai puţin 
un partid de dreapta”.

Întrebat dacă PnL închide 
uşa PDL şi lasă deschisă o 
cale unică de negociere cu 
PsD, antonescu a spus că el 
nu are calitatea de “a închide 
şi a deschide uşi”, ci mandatul 
de a spune că, în opinia PnL, 
cele întâmplate în ultimele 
zile arată încă o dată că “PDL 
este unul lipsit de credibilita-
te politică”. 

a asigurat că are mandat 
din partea alegatorilor PnL să 
evite ca România să devină o 
ţară condusă după modelul 
Putin. 

PNL - programul 
propriu anticriză

>>> PnL vrea sa respecte man-
datul dat de alegatori, liberalii 
se vor baza pe programul 
propriu anticriza. ”trebuie sa 
existe o compatibilitate intre 
masurile pe care le-am impus 
noi si eventualii partene.

Cabinetul Tăriceanu a 
încurcat ţara... puţin!

>>> cabinetul tăriceanu este 
cel care, dintre toate Guver-
nele de după Revoluţie, a în-
curcat cel mai puţin România, 
a afirmat vicepreşedintele PnL 
crin antonescu.

vicepresedintele PnL, crin antonescu

Preşedintele Traian Basescu face    
primele declaraţii după alegeri

>>> Preşedintele traian 
băsescu a declarat, că a invi-
tat partidele la negocieri, la 
Palatul cotroceni, în vede-
rea formării noului Guvern. 
În prima declaraţie făcută 
după alegerile parlamentare 
de la 30 noiembrie, seful 
statului s-a referit şi la Legea 
electorală despre care a spus 
că are o mare deficienţă: in-
echitatea. “sistemul trebuie 
îmbunătăţit, nu modificat 
pe fond”. băsescu a oferit şi 
un pronostic, afirmând că 
speră ca nominalizarea pre-
mierului să fie facută inainte 
de 15 decembrie iar Guver-
nul să fie validat pana in 24 
decembrie.

>>> “Îmi menţin afirmaţia că 
legea este un pas înainte faţă 
de sistemul de vot pe liste şi 
acest lucru este demonstrat 
chiar de ceea ce s-a întam-
plat în alegeri.
 Într-o proportie impor-
tanta, cei care au dobândit 
mandatul de parlamentar 
sunt chiar cei care au fost pe 
locul i in colegii.
   Legea îl leaga pe parlam-
entar de un colegiu foarte 
bine definit, ceea ce il va ob-
liga la un contact aproape 
permanent cu alegătorii.
 avem obligaţia ca o lege 
care are un fond bun (...) să 
fie urgent modificată”.

>>>”Marea deficienţă a legii 
este inechitatea, legea a in-
trodus elemente de inechi-
tate prin alocarea mandatelor 
catre oameni care au fost pe 
locul 2 sau 3.

sunt exemple clare de 
candidaţi care au fost pe 
locul i cu peste 10.000 de 
voturi, în schimb un can-
didat de pe locul 3 sau 4 a 
obtinut mandatul. acest lu-
cru decredibilizează din capul 
locului nu numai sistemul, ci 
chiar parlamentarii”.

>>>”felicit partidele care au 
participat la alegeri atât cele 
care au intrat în Parlament, 
cât şi pe cele care au pierdut”.
 “articolul 103 din constituţie 
se referă la mandatele din Par-
lament şi nu la voturi, ca ata-
re, în consultarea partidelor 
voi avea în vedere tot timpul 
ponderea acestora exprimată 
prin mandate în Parlament.
 acelaşi lucru l-am făcut şi în 
anul 2004, când a existat o 
diferenţă de un mandat între 
alianţa şi PsD”.

Boc spune că decizia îi aparţine 
preşedintelui Băsescu  
>>> “niciun partid nu a obţinut ma-
joritatea după alegeri, aşa că decizia 
privind nominalizarea premierului 
trebuie să îi aparţină şefului statului. 
avem dreptul moral să impunem 
un premier de la PD-L, dar nu avem 
dreptul constituţional, fiindcă nu 
am obţinut majoritatea absolută în 
Parlament”, a declarat preşedintele 
democrat-liberal Emil boc 

Împărţirea mandatului  
>>> Liderii PD-L şi PsD ar fi 
avut, în ultimele zile, discuţii de 
tatonare, iar propunerea demo-
crat-liberalilor pentru social-
democraţi ar fi ca Mircea Geoană  
să fie preşedinte al senatului, 
iar Guvernul să fie unul comun, 
fiind condus, câte 2 ani, de fieca-
re dintre cele două formaţiuni, 
anunţă Mediafax, citând surse 
din cele două partide. 

Liderii PSD din teritoriu vor la 
guvernare 
>>> Potrivit newsin, liderii PsD 
i-au cerut în ultimele zile lui Mircea 
Geoana să renunţe la “pretenţii” 
şi să negocieze intrarea cu PD-L la 
guvernare, considerând aproape 
inexistente şansele ca băsescu să 
accepte un guvern PnL-PsD. “nu ne 
interesează visele tale de premier, 
partidul nu mai poate sta mult în 
opoziţie”, a fost avertismentul lor. 

 Liberalii pun condiţii 
>>>  Poziţia aparent privilegiată 
a PnL, care a obţinut un scor 
bun după patru ani de guver-
nare, îi determină pe liberali 
sa condiţioneze apropierea de 
PsD sau PD-L de obţinerea încă 
unei nominalizări în funcţia de 
premier pentru liderul lor, călin 
Popescu tăriceanu.

”Salutăm ieşirea PRM din Par-
lament”  
>>> Preşedintele UDMR, Marko 
bela, a declarat că partidul pe care 
îl conduce nu este condiţionat să 
facă alianţă cu un partid anume. şi 
că salută ieşirea PRM din Parlament. 
“România nu are  nevoie de xeno-
fobia şi de ultranaţionalismul care 
caracterizau acest partid”, a afirmat 
liderul UDMR.
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 Au făcut primul tractor 
românesc 
>>> În timp ce alte fabrici îşi 
întrerup producţia, societatea 
Roman S.a. se pregăteşte să 
onoreze o comandă de 600 
de tractoare U 650 româneşti. 
vehiculele vor pleca spre Egipt, 
aceasta fiind şi prima comandă 
a fabricii. Primele 100 de 
vehicule vor fi livrate în primele 
două luni ale anului 2009.

Posesorii de arme, la control 
>>>  Românii care au în casă 
arme letale şi neletale pentru 
care deţin permis de port 
armă trebuie să se prezinte la 
poliţie pentru viza, care se ia 
o dată la cinci ani. În prezent, 
dintre cei 53.200 de posesori 
de pistoale şi puşti din 
întreaga ţară, doar jumătate 
din ei, aproximativ 26.000, 
au trecut prin birourile 
poliţiştilor. Dacă nu trec pe la 
secţie, oamenii riscă amenzi 
usturătoare.

În Constanţa huliganii isi fac 
de cap 
>>>  trei autobuze au fost găsite 
cu tapiţeria sfâşiată, pereţii 
jupuiţi şi podelele găurite. În 
urmă cu trei săptămâni, alte 
patru mijloace de transport 
în comun au fost deteriorate. 
autobuzele maz, achiziţionate 
din belarus, luate în leasing, 
costă cel puţin 10 milioane 
de euro şi vor fi plătite de 
municipalitate în cinci ani. 
Ratc constanţa va monta 
camere de supraveghere în 
autobuzele achiziţionate recent 
de primărie.

La final de an 
in România totul 
decurge aproape 
normal...

 Profesorii români îşi 
părăsesc locurile de 
muncă în speranţa găsirii 
unui post mai bine plătit 
chiar şi in alt domeniu, in 
ţara sau in străinatate

>>> SORIN-IULIAN BĂLŢATESCU / EXPRESS

anual, în fiecare judeţ, zeci 
de profesori aleg să-şi 

depună cereri de concediu 
fără plată pe termen lung, 
de regulă de la şase luni la 
un an. motivul: fie au pro-
bleme personale de rezolvat, 
fie urmează vreo specializare 
sau vreun program de mas-
terat ori doctorat. În general, 
numărul celor care pleacă 
la studii este mai mic decât 
numărul celor care invocă 
motive personale.

În anul şcolar trecut, 114 
cadre didactice titulare 
constănţene şi-au prezentat 
demisia, în timp ce alte 84 au 
solicitat concedii fără plată, 
pe termen lung. În judeţul 
maramureş, de la 1 ianuarie 
a.c. şi până în prezent şi-au 
depus demisia 29 de dascăli, 
în timp ce 42 de cadre di-
dactice au solicitat concediu 
pentru studii (specilizare sau 
doctorat).

totodată, s-au înregistrat 
39 de cereri de concedii fără 
plată. consilierul de imagi-
ne al inspectoratului Şcolar 
Judeţean (iSJ) maramureş, 
filip Pavel, ne-a declarat: “Ei 
scriu întotdeauna acolo, în 
cerere, motive personale, dar 
noi ştim că aceste persoane se 
duc şi lucrează în străinătate. 
numărul celor care pleacă e 
oarecum constant, ba chiar 
există o tendinţă de scădere. 
Există şi o motivaţie. Pe spaţiul 
italiei şi Spaniei s-au înrăutăţit 
lucrurile şi lumea se întoarce 
acasă”. Problema apare când 
profesorul doreşte să revină 
la catedră înainte de expi-
rarea concediului pentru că 
de obicei posturile sunt deja 
ocupate.

  bărbatului i s-a introdus un 
tub metalic de-a lungul aor-
tei, care-i fusese secţionată 
în urma unui accident. 
intervenţia a vut loc în urmă 
cu o săptămână, însă medicii 
timişoreni au anunţat abia 
acum premiera pentru a fi 
siguri că tânărul a scăpat de 
orice pericol.

 tânărul de 21 de ani a căzut 
de la etajul al iii-lea al unui 
cămin studenţesc.

El a fost diagnosticat cu 
ruptură de ficat, fracturi cos-
tale, contuzie cardiacă, dar 
şi secţiune de aortă. „Dintre 
toate traumatismele, această 
secţiune a aortei reprezenta 
un pericol iminent de moarte 
subită“, explică prof. univ. dr. 
Ştefan Drăgulescu, directorul 
medical al institutului de car-
diologie timişoara, cel care 
l-a şi operat pe tânăr.

Echipa de medici, formată 
din prof. dr. Ştefan i. 
Drăgulescu, prof. dr. marian 
Gaşpar şi prof. dr. Lucian Pe-
trescu, a luat legătura cu Spita-
lul Universitar aKH din viena, 
iar o echipă de profesionişti 
de la această clinică a venit 
la timişoara, pentru a efec-
tua dificila procedură care nu 
s-a mai realizat niciodată în 
România.

bărbatului i s-a pus un 
stentgraf (n.r. - o proteză de 
armătură metalică, acoperită 
cu o ţesătură impermeabilă, 
care se introduce prin artera 
femurală), care-i va susţine 
de acum înainte, toată viaţa, 
aorta.

În plus, firma producătoare 
a stentgrafului a oferit gratis 
proteza care costă pe piaţă în 
jur de 10.000 de euro.

bancherii vor deblocarea 
creditului ipotecar.
>>>  ”vocalismul bancherilor 
are un alt substrat”, susţine 
nicolae cinteză, directorul 
Direcţiei Supraveghere din 
bnR despre cererile bancher-
ilor de a reevalua regulamen-
tul de creditare pentru per-
soane fizice. Grija lor, spune 
cinteză, este că au creditat 
dezvoltatori imobiliari care 
în momentul de faţă nu au 
asigurată vânzarea. Sunt con-
structori pe care bancherii 
i-au creditat cu largheţe atun-
ci când locuinţele se vindeau 
ca pâinea caldă, dar care 
acum nu mai pot să vândă

>>>  Din moment ce au cred-
ite de recuperat de la aceşti 
dezvoltatori, bancherii au 
tot interesul să poată con-
tinua la turaţie maximă 
creditarea imobiliară a per-
soanelor fizice, ceea ce ar 
asigura vânzarea aparta-
mentelor rămase pe stoc. 
Lipsa finanţării pe termen 
lung este motivul real pe 
seama căruia directorul din 
bnR pune faptul că bancher-
ii au strâns la maxim baierele 
creditului.
 

 majorarea pensiilor pentru grupele 
         i  si ii se amână cu un an

>>> Guvernul a amânat cu un 
an, de la 1 ianuarie 2009 până 
la 1 ianuarie 2010, termenul 
de aplicare a Legii de recal-
culare a pensiilor pentru cei 
care au lucrat in grupele i şi ii 
de muncă.
Deşi autoritaţile susţin că 
amânarea s-a produs din 
cauza unei confuzii create de 
existenţa a doua reglementări, 
una emanată de Executiv, 
alta aprobată de Parlament, 
in valtoarea electorală, totuşi 
analiştii spun ca motivul real 
este lipsa banilor. 

>>>  De majorare ar fi benefi-
ciat 1,8 milioane de pensio-
nari  care au lucrat in condiţii 
grele de muncă, din totalul 
de 4,6 milioane de persoane 
care primesc pensie de stat. 
Efortul financiar pentru apli-
carea majorării era estimat 
la echivalentul a 800 milioa-
ne de euro, in 2009.
oricum, toţi cei 4,6 milioane 
de  pensionari de stat vor 
beneficia de la 1 ianuarie 
2009 de o majorare cu circa 
10% a punctului de pensie 
până la 763,7 lei. 

  Guvernul tăriceanu a 
triplat taxa auto pentru 
maşinile second-hand de 
import

>>>  Guvernul tăriceanu a 
aprobat ieri triplarea taxei 
auto pentru maşinile se-
cond hand din import, 
odată cu majorarea primei 
de casare pentru scoa-
terea din uz a maşinilor 
vechi. măsura intră în vi-
goare din data de 15 de-
cembrie, atunci când va 
începe practic şi scutirea 
de taxa de poluare pentru 
maşinile noi înmatriculate. 
Surse oficiale din PnL ne-
au declarat că şedinţa de 
guvern a fost presărată cu 
discuţii extrem de aprin-
se, mai mulţi participanţi 
cerând premierului călin 
Popescu tăriceanu să 
aştepte un răspuns de la 
comisia Europeană înain-
te de a aplica creşterea 
taxei pentru second-hand. 
tăriceanu a motivat deci-
zia prin faptul că vrea să 
evite pierderea locurilor 
de muncă din industria 
auto autohtonă.
“Dacă voiam să ajutăm 
industria autohtonă, scu-
team de la plata taxei 
Dacia, nu şi maşinile noi 
de import. aşa, banii po-
porului român vor ajunge 
la nemţi, la francezi şi la 
cine mai importă maşini 
noi în România. Decizia 
asta va umple buzuna-
rele lui tăriceanu şi ale 
acoliţilor lui, este o măsură 
discreţionară pentru inte-
rese de grup”, acuză florin 
Pârvu, vicepreşedintele 
consiliului naţional al 
Întreprinderilor mici şi 
mijlocii (cnimm). Pârvu 
spune că 18% din familii-
le româneşti au o maşină 
second-hand din import, 
iar cei vor să îşi cumpere 
una preferă tot produsele 
rulate din import.
 cât priveşte majorarea pri-
mei de casare, premierul a 
declarat marţi că doreşte 
depăşirea „pragului psiho-
logic” de 3.000 Ron, pen-
tru a-i stimula pe români 
să renunţe la vechituri.

medicii români 
dau dovada de 
excelenţă in 
situaţii extreme

 Un timişorean de 21
de ani a fost salvat de
la moarte printr-o 
procedură 
nemaipracticată
 în România.
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seDiU ofiCiaL BLUe air - CasteLLon
C/ronDa miJares ,106-bajo, 

teLefon: 964 217 639

REZERVA DE ACUM BILETELE TALE PENTRU PRIMAVARA-VARA 

LA TARIFE PROMOTIONALE!  (1 euro+taxa de aeroport)

NOU: SERVICIU DE MESAGERIE RAPIDA - PACHETUL DUMNEAVOASTRA 

AJUNGE IN ROMANIA IN MAI PUTIN DE 4 ORE!
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Firmele din România ar putea fi obligate să păstreze situaţiile financiare anuale timp de 20 de ani 

Timp de 20 de ani situaţia 
contabilă anuală la păstrare?
Persoanele juridice  vor fi obligate să pastreze situaţiile 
financiare anuale timp de 20 de ani. În prezent, această 
obligaţie se aplică pentru o perioadă de 10 ani.

>>> Hotnews

Ministerul Economiei şi Fi-
nantelor (MEF) intenţionează 
să mărească perioada în care 
persoanele juridice sunt obli-
gate să păstreze situaţiile fi-
nanciare anuale şi să amâne 
termenul de la care exerciţiul 
financiar va putea fi diferit 
de anul calendaristic. Potrivit 
proiectului de OUG, persoa-
nele juridice  vor fi obligate să 
pastreze situaţiile financiare 
anuale timp de 20 de ani. În 
prezent, această obligaţie se 
aplică pentru o perioadă de 
10 ani. Totodată, proiectul 
MEF prevede amânarea ter-
menului de la care exerciţiul 
financiar va putea fi diferit de 
anul calendaristic, prin sus-
pendarea aplicării prevede-
rilor art. 27. alin. 3 din Legea 
contabilităţii, până la 1 ianua-
rie 2012, şi nu până la 1 ianua-
rie 2009, cum s-a stabilit prin 
Legea nr. 259/2007.

~ ExErciţiu financiar va 
putEa fi difErit dE anul 
calEndaristic, din 2012

În acest sens, MEF a elaborat 
un proiect de Ordonanta de 
urgenta pentru modificarea 
Legii contabilitatii. In expu-
nerea de motive a proiectului 
de OUG, se arată că “aplicarea 
de la 1 ianuarie 2009 a preve-

derilor respective cu privire la 
existenţa exercitiului financiar 
diferit de anul calendaristic 
pentru sucursalele şi filiale-
le cu sediul în Romania, care 
aparţin unor persoane juri-
dice străine, dacă exerciţiul 
financiar diferă pentru so-
cietate/societate mama, pre-
supune modificarea în acest 
sens a prevederilor din codul 
Fiscal conform cărora anul 
fiscal este anul calendaristic 
precum şi crearea unor reguli 
de tranziţie pentru perioada 
impozabilă.”

~ lEgEa contabilităţii 
prEvEdE că ExErcitiul fi-
nanciar poatE fi difErit 
dE anul calEndaristic 
pEntru sucursalElE cu 
sEdiul în romania, carE 
aparţin unEi pErsoanE 
juridicE strainE dacă 
ExErciţiul financiar 
difEră pEntru sociEtatE. 
dE asEmEnEa, ExErcitiul 
financiar poatE fi difE-
rit pEntru filialElE con-
solidatE alE sociEtaţii-
mama, prEcum si pEntru 
filialElE filialElor dacă 
ExErcitiul financiar 
difEră pEntru sociEta-
tEa-mama

Proiectul MEF mai prevede 

IT

o provocare pentru 
google.ro?
>>> Orlando Nicoara, şeful diviziei 
de internet a grupului MediaPro 
anunţă pe blogul său că MediaPro 
se pune cu Google pe piaţa locală 
prin motorul de căutare okidoki.ro, 
a carui versiune alpha-beta s-a lan-
sat luni. Orlando Nicoară face istoria 
proiectului, potrivit căreia Adrian 
Sârbu a fost cel care a insistat asupra 
ideii. Scopul este ca în şase luni re-
zultatele căutărilor pe okidoki.ro să 
fie mai relevante decât cele din go-
ogle.ro. La proiectul început acum 
un an a lucrat o echipa formată din 
opt oameni, Nicoara nu a dezvăluit 
valoarea exactă a investiţiei, dar a 
spus că s-a investit “destul de mult”. 

“În martie am avut logo-ul, iar luni, 
1 decembrie, la un an din momen-
tul începerii lucrului la acest proiect, 
s-a lansat versiunea alpha-beta a 
search-ului MediaPro, okidoki.ro”, 
spune Orlando pe blogul sau. El a 
precizat că “sunt indexate aproxi-
mativ 30.000 de site-uri, vrem să 
indexam toate siteurile/paginile ce 
au conţinut în limba română”. Între-
bat ce va oferi Okidoki în plus faţă 
de alte motoare, Nicoara a precizat: 
“O să vedeţi în următoarele şase 
luni, vom anunţa fiecare optiune 
de cautare, de exemplu poţi căuta 
restaurante sau baruri doar pe un 
anumit oras”.

finanţele...încotro ?

pentru filialele filialelor daca 
exercitiul financiar difera 
pentru societatea-mama.de 
la aceste regului fac excep-
tie institutiile de credit, insti-
tutiile financiare nebancare, 
entitatile autorizate, regle-
mentate si supravegheate de 
comisia Nationala a Valorilor 
Mobiliare, societatile de asi-
gurare, asigurare-reasigurare 
si de reasigurare, entitatile 
autorizate, reglementate si 
supravegheate de comisia de 
Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private.

ŞTIRI dE INTERES

deficitul bugetar 
a ajuns la 3% din 
PIb la sfârsitul 
lunii noiembrie 

deficitul bugetar al Româ-
niei a ajuns la 3% din PIb la 
sfârşitul lunii noiembrie, în 
condiţiile în care încasările 
bugetare au scăzut luna 
trecută cu 3,5 miliarde de lei, 
tendinţa mentinându-se şi în 
luna decembrie, potrivit unor 
surse din Ministerul Econo-
miei şi Finanţelor (MEF). Ofi-
cialii MEF susţin că reducerea 
drastică a încasărilor la buget 
obligă statul să se împrumu-
te din ce în ce mai mult pen-
tru a face faţă cheltuielilor. 
Reprezentanţii MEF prevăd o 
înrăutaţire a siţuatiei în 2009, 
când tot mai multe firme vor 
avea probleme legate de pla-
ta taxelor către stat, din lipsa 
de lichidităţi.

“Ne aşteaptăm că activi-
tatea economică să fie din 
ce în ce mai redusă în 2009 
şi estimăm o înrăutăţire a 
situaţiei actuale în prima par-
te a anului viitor. În aceste 
condiţii, încasările la buget 
vor scădea foarte mult faţă 
de cât era estimat în proiec-
tul de buget pe anul 2009”, 
au mai precizat sursele citate. 
În proiectul de buget pe 2009 
aprobat de guvern, cheltuie-
lile reprezintă circa 40,5% din 
Produsul Intern brut (PIb), 
în vreme ce veniturile sunt 
echivalentul a 38,5% din PIb, 
niveluri considerate mult su-
praevaluate de unii analişti. 
datele iau în calcul o valoare 
estimată a PIb de 578,5 mi-
liarde lei pentru 2009, la o 
creştere economica de 6%.

Afacerile din industrie au urcat cu 4,1% în octombrie, însă comenzile au scăzut

investiţiile în românia au crescut 

>>> Valoarea investiţiilor rea-
lizate în economia naţională 
a urcat cu 28,2% în prime-
le noua luni ale acestui an, 
până la 57,416 miliarde 
de lei, pe fondul avansului 
investiţiilor în construcţii noi, 
potrivit datelor Institutului 
National de Statistică (INS). 
de altfel, investiţiile în lucrari 
de construcţii noi reprezintă 
mai mult de jumatate din 
valoarea investiţiilor reali-
zate în economia naţională.
Astfel, investiţiile concreti-
zate în lucrări de construcţii 
noi în perioada ianuarie - 

septembrie au însumat 29,77 
miliarde de lei, în creştere cu 
31,1% comparativ cu perioa-
da similară a anului trecut. In 
acelasi timp, investiţiile în uti-
laje şi mijloace de transport 
au crescut cu 22,9%, la 23,41 
miliarde de lei.

Investitiile în construcţii re-
prezinta 51,9% din total, faţă 
de 49% în aceeaşi perioadă a 
anului trecut, iar cele în uti-
laje şi mijloace de transport 
reprezintă 40,8%, fatţă de 
44,4% în 2007. Ramurile pre-
ponderente în care s-au rea-

lizat investiţii sunt comerţul 
cu ridicata şi amănuntul, 
repararea autovehiculelor, 
motocicletelor şi a bunurilor 
personale; tranzacţii imobi-
liare, inchirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal 
intreprinderilor; industrie; 
constructii. 

comparativ perioada similară 
a anului trecut, în trimestrul 
trei din 2008 se constată o 
scădere a ponderii utilajelor 
(inclusiv mijloace de trans-
port) în total investiţii cu 4,7 
puncte procentuale.

ca şi componentă de “conta-
bilitate destinată analizării 
costurilor programelor apro-
bate”, din cadrul contabilităţii 
publice, să fie amânată până 
la 1 ianuarie 2012, deoare-
ce aceasta “ nu poate fi 
implementată înainte de eta-
pa de evaluare a rezultatelor 
componentei de programare 
bugetare”, aşa cum rezulta 
din aceeaşi expunere de mo-
tive. de asemenea, exercitiul 
financiar poate fi diferit pen-
tru filialele consolidate ale 
societatii-mama, precum si 
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esta todo inventado, 
nada es nuevo...
no es mejor 
político el que más 
obras hace, 
sino el que 
menos debe.

>>> Fernando Ramon Moreno/ CASTELLÓN

no es un nuevo sistema capi-
talista, ni una nueva vía que 
se genere como alternativa al 
sistema. en la actualidad está 
todo inventado y creo que 
bien inventado, lo que ocu-
rre que la vieja banca y los 
viejos políticos han abusado 
tanto de todo que ahora na-
die confía en el capitalismo 
ni tampoco en los políticos 
que amparándose tras el vie-
jo sistema siguen medrando 
día a día, la sociedad nece-
sita creer y para creer nece-
sitamos bancos que crezcan 
no solo en su beneficio sino 
también en su ética, bancos 
que de verdad estén al lado 
de los clientes, bancos que 
estudien los proyectos de la 
sociedad y apoyen las inicia-
tivas de pueblo para gene-
rar riqueza y que no sólo se 
limiten a analizar el bolsillo 
del solicitante del préstamo 
para ver si le pueden  dejar 
la cantidad que pide ó no.

esa seria una banca que 
“arriesgaría” y estaría al lado 
del pueblo, y no como aho-
ra que nos encontramos con 
haber dado “generosamente” 
unos créditos hipotecarios 
que ahora pesan como yugos 
sobre las cabezas del pueblo, 
ya que la mayoría de familias 
tienen algún desempleado 
en casa y a los pocos que tra-
bajan les han privado de ha-
cer horas extras, con lo que 
las familias a duras penas lle-
gan para cubrir un alquiler y 
los gastos del mes. necesita-
mos una banca “imaginativa” 
que genere confianza social y 
que trabaje mucho para sacar 
del “hoyo” a nuestra sociedad. 

esa es la banca que me gus-
taría que recibiera esos mi-
llones de euros que ha desti-
nado el Gobierno de españa, 
que analizara caso a caso y 
que de verdad la sociedad la 
viera como un apoYo social 
con mayúsculas, cuando ha 
ido bien hemos ganado mu-
cho dinero y ahora que va mal 
estamos al lado del pueblo. 

no se si es capitalismo, so-
cialismo, liberalismo, pero 
desde luego, están perdien-
do vds. una gran ocasión 
de ganarse a la sociedad.

No es mejor político el 
que más obras hace, sino 
el que menos debe.

a los sindicatos, que po-
drían estar siendo de gran 
ayuda social en este momen-
to, tampoco no son sensibles 
a la situación actual. Los sin-
dicatos actualmente son po-
deres económicos con nomi-
na del estado a través de las 
subvenciones y del pago pú-
blico de los cursos de forma-
ción para desempleados y en 
algunas ocasiones reivindi-
cativos según como interese 
al poder político. no en vano 
son extensiones de los parti-
dos políticos con sus mismos 
problemas y en sus Jefatu-
ras lejos del pensamiento 
social de la ciudadanía. 

con el trabajo y los me-
dios personales que tienen 
(personal liberado para ta-
reas sindicales) como no se 
les ocurre hacer economatos 
sociales, guarderías labora-
les, comedores colectivos, 
alojamiento para sin techo 
(criticáis a la iglesia que lo 
hace y vosotros que hacéis) 
en definitiva mejorar la cali-
dad de vida de sus afiliados.

claro he dicho afiliados, cla-
ro afiliados no tienen ni estos, 
ni tampoco los políticos ya 
que tenemos un índice muy 
bajo de afiliación política, 
solo tiene que pensar el lector 
a que partido político ó a que 
sindicato pertenece y cuanta 
gente de su alrededor lo esta

Quizá ¿la sociedad actual 
no confía en sus estructuras?.

políticos, banqueros y sin-
dicalistas, y los que para 
éstos trabajan, tenéis una 
ocasión de oro para que 
nosotros la sociedad, crea-
mos en vosotros, no la des-
aprovechéis ¡ayudadnos¡.

Perdonen los beneficios 
de los próximos dos años, 
creen consejos de defensa 
del cliente del banco 
donde se pueda estudiar 
cada caso particular, 
permitan que la sociedad 
les vea accesibles, sean 
empáticos con la sociedad 
y nosotros defenderemos 
después nuestra banca 
durante toda nuestra 

vida.

también le pediría a los 
políticos que aprovechen 
esta oportunidad histórica 
de caminar junto al pueblo, 
no más corrupción urbanís-
tica, ni de ninguna otra clase 
claro, pero la realidad es que 
a cualquier ciudadano de la 
calle que le preguntemos nos 
dice que con seguridad entre 
un 2 ó un 3 % de las obras pú-
blicas que se realizan en este 
país, van destinadas a no se 
sabe dónde, ó al menos esos 
es lo que cree la sociedad. 

Ustedes no han sabido co-
ger el toro por los cuernos y 
si de verdad sus partidos ne-
cesitan más dinero revisen la 
Ley de financiación de parti-
dos políticos y no del desvio 
permanente y silencioso (a 
voces) de efectivo. ¿por qué?: 

porque la corrupción es 
humana y si yo tengo que 
desviar dinero a mi partido, 
al final soy capaz de justifi-
car hasta que el dinero era 
mio y por eso me lo quedo, 
con lo que hemos ganado 
un chorizo y hemos perdido 
lo que podría ser un poten-
cial buen servidor público. 

aprovechemos la ocasión 
para decirles a esos “políticos” 
que no hagan obras faraónicas 
con el dinero de todos y que 
sean un poco más austeros.

OPINION

el circo de los 
politicos
debo confesar mi emoción más 
profunda cada vez que se acerca 
el dia nacional de rumania, quizá 
por el sabor del buen recuerdo 
que me dejó un 1 de diciembre 
de 2005, nicolae furdui iancu 
sobre un improvisado escenario 
en la plaza mayor de castellón. 

fue la primera semana cultural 
rumana, tiempos por cierto, 
de precalentamiento electoral 
en castellón, de dudas sobre si 
rumania entraba en la Unión 
europea, de si aquello de “un 
rumano, un voto…”. no sé si 
gracias a eso o no, pero ocurrió 
algo insólito, por primera 
vez, en un dia nacional de 
rumania, nicolae furduiancu, 
no estaba en la televisión 
rumana, sino en directo, en la 
plaza mayor de castellón, un 
acontecimiento único, en el que 
médicos, limpiadoras, cocineros 
o camareras bailaban al son de 
aquel embajador rumano de la 
cultura, giraban unidos por las 
manos en círculos concentricos, 
giraban igual a derecha que a 
izquierda. todos eran rumanos. 

el acontecimiento tenía su 
rúbrica en la plaza contigua 
de santa clara, con el humo 
característico de los miches, los 
establecimientos competían por 
el mejor sarmale y las botellas 
de ursus sonaban a noroc. Una 
celebración aquella donde los 
castellonenses aprendimos a 
degustar el vino caliente o la 
mamaliga cu brânza y empezar 
a comprender que nuestra 
latinidad participa de códigos 
culturales idénticos, el gusto 
por los chistes y la tendencia 
generalizada a protestar mucho 
en el bar pero reclamar poco por 
los cauces legales como haría un 
europeo alemán u holandés.

debo confesar que el dia 
nacional de rumania de 2006, 
el ahumado de la “clisă” llegó a 
castellón con un cierto tufillo 
politico, no exhento de emoción. 
no dábamos a basto con eventos, 
conciertos, celebraciones y la 
entrega de premios de la Union 
cultural rumana, que pasó 
del hotel center en 2005, al 
emblemático teatro principal de 
castellón. 

eran tiempos preelectorales y 
nacieron al socaire de aquello 
partidos como de de augusto 
constanti tecu, el pir, el partido 
independiente rumano. 
otras formaciones politicas 
rumanas, flirteaban con unos 
y otros partidos mayoritarios 
españoles. 

todavía pudimos comer 
ensalada de vinete, pero la 

sangre se nos licuó en aquel 
espectáculo bochornoso, pero 
libertario, que aconteció en el 
principal, cuando el diputado 
del pdL, William brinza, aterrizó 
por aquel escenario con una 
diputada de su formación y 
utilizaron el orgullo rumano 
para vomitar su ideario politico, 
abusando no solo del tiempo 
en el escenario, sino también 
de la exquisita educación del 
presentador y traductor, sorin 
simion. en aquel instante, 
desde los palcos un militante 
del pir, les llamó mentirosos “no 
sois capaces de acabar con la 
corrupción en rumania, porque 
seguis siendo los representantes 
de la misma”, verdades a viva 
voz, muy latino. 

vino un 2007, ya pasadas 
las elecciones municipales 
españolas, un 1 de diciembre 
con menos presupuesto, 
pero idéntica charlotada en 
la entrega de unos premios 
cuyo jurado, desconocido por 
cierto, deja mucho que desear. 
el dia nacional de rumania de 
2008 ha sido un poco más de 
lo mismo, politicos rumanos 
sobre el escenario, que si están 
lo arraigados que pregonan, 
podrían aprender el español, que 
todavía creen  que los rumanos 
son una masa homogénea, 
inculta y sin capacidad crítica, 
dispuesta a tragarse baratas 
consignas politicas. 

nada más lejos. debo confesar 
que a pesar de todo, el dia 
nacional de rumania 2008 tuvo 
un ingrediente distintivo, el 
halo conciliador del cónsul de 
rumania, organizador del acto, 
padre ya de un castellonense, 
que cambió readicalmente el 
talante del circo, para entrar en 
el tercio de la razón de ser de la 
celebración, un dia para conocer, 
saborear y admirar juntos la 
historia de rumania. 

cara y cruz de la moneda, unos 
la exaltan con su respeto, otros la 
prostituyen con el egoísmo irre-
verente de sus manidas consignas 
politicas. 

Que cada cual juzgue.

>>> Lorena Pardo / CASTELLÓN
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Pirineii îţi oferă multe lucruri de neuitat, iar înălţimile îţi dăruiesc amintiri şi senzatii pe care nu le vei mai întâlni nicăieri.

Pirineii Aragonezi, 
munţi de fericire

brăzdaţi de văi acoperite de păduri milenare de pini, brazi şi fagi, Pirineii Aragonezi oferă nenumărate 
posibilităţi de petrecere a timpului liber, fiind o bună opţiune pentru a lua o gură de aer în vacanţa de iarnă.
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dacă ar fi să realizăm un sondaj de opinie printre 
zecile de mii de turişti care vizitează anual Spania, 

pentru a afla ce face din această ţară una din destinaţiile 
cele mai atractive din lume, probabil că unul dintre cu-
vintele cele mai repetate va fi “distracţia”. Spania este 
veselă. Spaniolilor le place să mănânce, să se plimbe, 
să bea vin bun, să petreacă noaptea, să admire natu-
ra, istoria... Spania este o ţară care se adaptează ca o 
mănuşă peste braţul de iluzii a oricărei persoane.  

Multe sunt atracţiile turistice ale acestei ţări, care 
oferă un variat compendiu geografic, presărat de locu-
ri insolite şi senzaţii diverse pentru toate gusturile. 

cunoscută mai mult ca o destinaţie de petrecere a 
vacanţei de vară, Spania oferă nelimitate posibilităţi şi 
pe timpul sezonului de iarnă. dacă nu te-ai decis încă 
unde să îţi petreci revelionul, urcă în staţiunea cerler şi 
te vei îndrăgosti de munţii săi, distrează-te în Formigal 
- cea mai mare staţiune din Peninsula Iberică, vino la 
Panticosa şi vei avea parte de o minunată vacanţă în 
familie sau descoperă cât de aproape sunt Javalambre 
şi Valdelinares, la mai puţin de o oră de Levante.  Însă, 
toate aceste staţiuni au ceva în comun: munţi plini de 
zăpadă, munţi care aduc fericire. 

cerler se află la 228 km de Zaragoza (cel mai apropiat 
aeroport internaţional), şi 290 km de barcelona. centrul 
de schi este situat la o altitudine cuprinsă între 1500 - 
2630 m. cei 73 de kilometri de pârtie sunt alimentaţi cu 
353 de tunuri de zăpadă iar accesul este asigurat prin 
cele 18 schi-lifturi, atât de rapide încât timpul va trece 
numai şi numai cu schi şi snowboarding, statul la rând 
nefiind o modă aici. În cerler oferta de cazare este des-
tul de săracă dar în orăşelul aropiat, benasque se pot 
găsi multe oferte. Un minus pe care îl are cerler faţă de 
alte staţiuni este că posibilitatea de Apres Ski este des-

tul de redusă. Un acelaşi lucru se întâmplă în Formigal, care 
pe lângă cei 130  km de părtii de schi, dispune de o bogată 
paletă de restaurante şi baruri, unde puteţi consuma băuturi 
sau mâncăruri la preţuri accessibile. Staţiunea Formigal, în 
ultimii ani, şi-a dublat reţeaua de pârtii, aproape în fiecare 
an se deschid noi şi noi schi-lifturi, în 2006 a fost predat în 
premieră naţională schi-liftul cu 8 scaune. Până în anul 2009 
se doreşte a a face legătura între o staţiune vecină, Astun, 
prin care se va obţine o reţea de pârtii cu o lungime de peste 
200 km. Pârtiile din Formigal sunt late, mai multe pârtii des-
tinate pentru începători. Timp de aşteptare nu prea există, 
chiar şi în Weekend-uri nu depăşeşte 5 minute. 

dacă unele locuri vrăjesc prin peisaje, altele atrag prin ape-
le lor termale sau seduc prin comoditate. Panticosa reuneşte 
toate aceste calităţi, fiind una din staţiunile care nu va lăsa 
indiferent pe nimeni. Situată la o altitudine de 1636 de me-
tri, în inima Pirineilor Aragonezi, staţiunea pune la dispoziţie 
Hoteluri de 4 şi 5 stele, care dispun de spa-uri scăldate de 
puterea apei Panticosa, condimentate cu o gastronomie 
apetisantă şi colorate cu un amplu evantai de oferte de di-
vertisment. dacă ceea ce cauţi este ralaxarea, un lucru este 
garantat: în Panticosa vei avea parte de o vacanţă regească, 
bucurându-te de serviciile uneia dintre primele staţiuni bal-
neo-climaterice din lume.

Pentru cei mai comozi, staţiunile Javalambre şi Valede-
linares sunt cea mai bună opţiune, aflându-se la numai o 
oră de Levante. Situate în zona Gudar-Javalambre, în sudul 
provinciei Teruel, cele două staţiuni sunt indicate atât pen-
tru începătorii care doresc să se iniţieze în lumea sportului 
alb dar, cât şi celor care doresc să experimenteze senzaţii noi 
pe piste mai dificile. Aproximativ 6,5 km distribuiţi de-a lun-
gul a 9 pârtii, toate dotate cu zăpadă artificială şi instalaţii 
de transport ultramoderne, cu o capacitate de aproximativ 
6.500 de turişti/oră, stau la dispoziţia iubitorilor de zăpadă.

Candanchu este staţiunea prin excelenţă 
a Pirineilor Aragonezi şi una dintre 
pionierele sportului alb în Spania.

Cerler, paradisul schiorilor
şi al împătimiţilor de 
snowboard începători

Urşii bruni, regii
Munţilor Pirinei, din 
ce în ce mai rari.  



Carla Bruni apără urşii din 
Pirinei >>> carla bruni-Sarko-
zy, soţia preşedintelui Franţei, 
apără drepturile speciei de 
urşi sloveni, Hvala, care au fost 
naturalizaţi în Pirineii francezi, 
încercând să pună capăt iste-
riei ce a cuprins populaţia din 
Pirinei.

ALTE DATE 
PE SCURT

Candanchu, perla Pirineilor 
Aragonezi >>> considerată 
staţiunea prin excelenţă a Pi-
rineilor Aragonezi, candanchú 
iese în evidenţă prin caracterul 
său modern şi dinamic, dar 
şi prin peisajele unice printre 
care se pierde privirea, dar se 
găseşte liniştea.
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TURISM dE cALITATE cÂINI dE RASĂ

Munţii Pirinei, 
frontieră 
 între Franţa 
şi Spania

bijuterii ale geografiei 
europene, Munţii Piri-
nei ascund în inima lor 
staţiuni dintre cele mai 
cochete, precum Andorra.

>>>  MARIA STANCA / CASTELLÓN

cel mai înalt punct fiind coma 
Pedrosa cu 2,946 m. Munţii 
sunt despărţiţi de o serie de 
văi prin care curg râuri care se 
varsă în cursul de apă princi-
pal, râul Valira, care părăseşte 
ţara înspre Spania (la cel mai 
jos punct al ţării, 870 m). clima 
Andorrei este similară cu cli-
ma temperată a vecinelor sale, 
însă altitudinea ridicată a ţării 
cauzează mai multă zăpadă 
iarna şi temperaturi puţin mai 
joase vara.

~ UN LOC VISAT DE MULŢI
Turismul este una din cele mai 
importante activităţi econo-
mice ale Andorrei şi el produ-
ce aproximativ 80% din PIb-ul 
ţării. Aproximativ 9 milioane 
de turişti vizitează Andorra în 
fiecare an. O importantă 
contribuţie economică o adu-
ce sectorul bancar, datorită 
impozitelor scăzute. Producţia 
agricolă este limitată – doar 2% 
din suprafaţă este teren arabil 
– şi din această cauză majorita-
tea produselor alimentare sunt 
importate.

Andorranii formează o mino-
ritate naţională în propria lor 
ţară; doar 33% din locuitori sunt 
de naţionalitate andorrană. cel 
mai mare grup etnic este for-
mat din spanioli (43%), portug-
hezii (11%) şi francezii (7%) for-
mând alte grupuri importante. 

Andorra nu este un membru 
deplin al comunităţii Europe-
ne, însă are o relaţie specială 
cu această organizaţie, fiind 
tratată ca un membru în 
privinţa comerţului (fără tarife), 
dar ca un stat non-membru în 
priviţa produselor agricole. An-
dorra nu are o monedă proprie 
şi o foloseşte pe cea a vecinilor 
săi, în prezent euro.

Unica limbă oficială a ţării 
este catalana, limba regiunii 
spaniole catalonia, cu care 
Andorra are multe legături 
culturale;spaniola, portugheza 
şi franceza sunt vorbite şi ele în 
regiune. Religia predominantă 
este cea catolică.

Peisajul cultural-natural din 
zona “Valls del Madriu-Perafita-
claror” a fost inclus pe lista pa-
trimoniului mondial UNEScO.

Munţii Pirinei se întind 
din Sud – Estul Europei 

spre Golful Viscaya şi Marea 
Mediterană, separând Penin-
sula Iberica de restul Europei.        
Exceptând câteva locuri cu 
vârfuri mici, aşezate în Andora 
şi în zona dintre Franţa şi Spa-
nia, restul munţilor formează o 
creastă de lanţuri înalte. Pirineii 
se întind pe 435 Km şi acoperă 
55400 Km pătraţi, iar laţimea 
lor maximă este de aproximativ 
130 Km. Mai vechi decât Munţii 
Alpi, sau format în perioada Pa-
leozoic şi Mesozoic. Jumătatea 
Estică a Pirineilor este formată, 
în marea majoritate din granit 
şi gneis, exploatate şi extrase 
din munte sub formă de pie-
tre de gradanit. Vegetaţia este 
dezvoltată în Vest unde culmi-
le joase sunt împădurite, iar în 
Est sunt aproape în întregime 
golaşe. La peste 1800m se poa-
te găsi zăpadă în permanenţă, 
în zona de centru, pe vârfuri, 
existând nenumăraţi gheţari.

Descoperă Andorra, 
microstatul din 
inima munţilor
>>> din punct de vedere 
politic, Pirineii fac parte din 
următoarele departamente 
franceze, de la est la vest: 
Pyrénées-Orientales, Aude, 
Ariège, Haute-Garonne, 
Hautes-Pyrénées, şi Pyré-
nées-Atlantiques (în ultimi-
le două aflându-se Parcul 
Naţional al Pirineilor).

Pirineii fac parte din 
următoarele provincii spa-
niole, de la est la vest: Giro-
na, barcelona, Lleida, Hues-
ca, Zaragoza, Navarra, şi 
Gipuzkoa. În Pirinei se află, 
de asemenea, principatul 
independent Andorra. din 
cauza poziţiei sale în munţii 
Pirinei, Andorra constă dintr-
un teritoriu muntos, cu o 
înălţime medie de 1.996 m, 

ciobănescul 
de Pirinei, un 
bulgăre de 
zăpadă ...

ÎNcĂLZIREA GLObALĂ

Gheţarii
din Pirinei si 
schimbarile 
climatice

Zeci de izvoare termale 
îmbie la relax >>> Izvoarele 
minerale se găsesc în număr 
mare, şi sunt remarcabile, în 
special izvoarele termale sul-
furoase, printre care cele mai 
importante sunt la bagnères-
de-Luchon şi Eaux-chaudes, 
situate la altitudini ridicate. 

Pirineii Francezi, paradisul 
schiorilor >>> “Le Tourounet” 
este una dintre zonele idea-
le din Pirineii Francezi pentru 
toţi schiorii, cu sute de metri 
de pârtii, încadrate între gra-
dul de dificultate verde, de 
începători, pănă la negru, pen-
tru cunoscători.

Părtiile de schi atrag anual mii de turişti.

Zaragoza, capitala dintre 
munţi >>> Aragon este o co-
munitate autonomă din nord-
estul Spaniei, cu o suprafaţă de 
47.719 km² şi  o populaţie de 
aproximativ 1.217.514 de lo-
cuitori. capitala sa este Zarago-
za, unde pe lângă spaniolă, se 
vorbeşte limba aragoneză.

Grande Cascade, 420 m de 
gheaţă neîntreruptă >>> 
Gavarnie se află la 200 km Sud 
de Toulouse, în Pirineii Înalţi, 
recunoscută ca fiind una din 
zonele cele mai turistice ale 
Pirineilor. Aici se află cele mai 
multe şi cele mai înalte cascade 
din Pirinei - Grande cascade cu 
nu mai puţin de 420 de metri 
de gheaţă neîntreruptă.

Supranumit şi Marele de 
Pirinei, ciobănescul de Pi-
rinei este considerat una 
dintre cele mai vechi rase 
naturale, despre care se cre-
de că dăinuieşte din jurul 
anului 3000 î.Hr. Marele de 
Pirinei are aspectul unui urs 
alb de talie mare. cu blana 
sa dublă şi instinctele native 
de protector, această rasă 
este atât un paznic exce-
lent pentru turmele de oi, 
cât şi un bun companion. 
Această rasă s-a dezvoltat în 
munţii stâncoşi ai Pirineilor, 
fiind considerată urmaş al 
câinilor de tip mastiff, care 
se mai găsesc, şi astăzi, în 
regiunile baltice şi pe coas-
tele Mării Nordice. Este, de 
asemenea, un descendent 
al Kuvasz-ului unguresc şi se 
înrudeşte cu St. bernard-ul 
şi Newfoundland-ul (Terra 
Nova). ciobănescul de Piri-
nei a fost, iniţial, utilizat pen-
tru a păzi turmele de oi con-
tra urşilor şi a lupilor. câinii 
erau, de asemenea, utilizaţi 
la tracţionarea săniilor, de 
multe ori fiind confundaţi 
cu albul zăpeziilor.

cei 21 de gheţari care 
există încă în Munţii Pirinei 
vor dispărea în totalitate până 
în 2050 din cauza încălzirii 
globale, anticipează un stu-
diu realizat de cercetătorii 
universitari spanioli, citat 
de AFP. Zece din gheţarii 
Munţilor Pirinei se află în 
partea spaniolă, ocupând o 
suprafaţă totală de 450 de 
hectare. Specialiştii au ex-
plicat că din 1990 încoace 
dezgheţul rapid a provocat 
dispariţia totală a gheţarilor 
cu dimensiuni mai mici. 

Oamenii de ştiinţă au atras 
atenţia asupra faptului că o 
dată cu topirea calotelor gla-
ciare s-ar putea mări conside-
rabil numărul de exemplare 
ale unei noi specii: ursul gro-
lar, un hibrid între ursul polar 
şi ursul grizzly. Urşii hibrid 
vor fi din ce în ce mai mulţi, 
datorită faptului că habitate-
le lor se vor intercala, lucru 
cauzat de încălzirea globală. 



Castellón
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 români de Castellon

Ziua naţională a românilor sărbătorită la 
teatrul principal din Castellon

Ziua noastră naţională au 
colorat-o în portocaliu
În acea zi trebuia să fim 
doar români  şi nici o 
nuanţă să nu ne separe.

>>> Ionel Scrofan / CASTELLÓN

politizate. nu au trecut nici 
30 de secunde  până când 
acea persoană, care, am aflat 
ulterior ca era o femeie, s-a 
trezit flancată de 2 vlăjgani 
,care au invitat-o afară. au 
abandonat plantonul doar 
în momentul în care femeia 
a amenitat că o să strige în 
gura mare că vor să o dea 
afara şi ca nu e drept. mai de 
frică sau poate datorită ges-
tului discret făcut de cel ce-i 
mâna în luptă, “portarii” s-au 
lăsat pagubaşi. oricum lupta 
era inegală...

o senzaţie de jenă a cuprins 
toată suflarea omenească 
din tearu în acele momente 
penibile... mai puţin unele 
sufletele care sunt imune la 
ruşine, trecând nepăsătoare 
prin faţa noastră ca şi cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat. 

a urmat momenul culmi-
nant pentru ei. a vorbit po-
liticianul cel mult iubit, pe o 
tonanilate demnă de invidiat 
chiar şi de fostul său coleg 
de partid C v tudor. degea-
ba... acelasi limbaj de lemn 
şi acelaşi discurs învechit 
pe care nu-l mai crede nici 
el. de-abia a smuls câteva 
aplauze, ce-i drept puternice 
dar puţine,  venite din par-
tea unui grup de susţinatori, 
unde cei doi vlăjgani erau în 
mediul lor natural. 

ne-aţi făcut de râs,  dar 
nu vă pasă ! de ruşine doar 
aţi auzit nu o şi cunoaşteţi, 
domnilor !

Grupul Teatrullui C Nottara ne-a mai făcut să uităm de gustul amar lăsat de către politici 

mUndoCredit aparţine Grupului bancar popular spaniol, societate 
specializată atât în gestiune financiară şi transferuri de bani în străinătate 
cât şi în comercializarea serviciilor bancare.

suntem o sucursală bancară deschisa din luna februarie, anul acesta, care 
oferă servicii adaptate necesităţilor  românilor  din Castellon şi imprejurimi. 
in toată spania există 60 de sucursale similare, întâmpinate cu foarte mult 
succes de diasporă.

pe lângă serviciile bancare standard, beneficiaţi de alte produse care 
ne deosebesc de celelalte bănci, cum ar fi acordul semnat cu brd (banca 
română de dezvoltare) prin care se pot face investiţii in românia, cu credite 
ipotecare, în condiţii foarte avantajoase.  

alt lucru care ne diferenţiază de celelalte bănci este orarul nostru de luni 
până vineri de la 10.00 până la 21:00 şi sâmbăta de la 10.00 la 14.00 şi de 
la 16.00 până la 20.00, pentru ca niciodată orarul de lucru al băncii să fie o 
problemă pentru clientii noştrii.

 
pentru orice tip de informaţie vizitaţi sucursala noastră din avda rey don 

Jaime, 86 local 1 din Castellon de la plana, telefon de contact 964 34 01 09

dacă peretii teatrului prin-
cipal din Castellon ar avea 
urechi şi ar putea povesti, cu 
siguranţă că ar spune ceva de 
genul: “Înca o data cineva s-a 
facut de râs...” 

Gala premiilor comunităţii 
româneşti din Castellon, din 
ziua 1 decembrie 2008 a fost 
o ruşine pentru comunitate. 
o palmă primită pe obrazul 
nostru de români plecaţi prin 
străinătăţuri pentru o viaţă 
mai bună. ne-am lăsat fami-
liile şi prietenii în românia 
din cauza unora ca şi cei ce în 
acea zi şi-au dat premii pes-
te premii. Culmea este că nu 
s-au schimbat premianţii de 
la un an la altul ... sunt aceiaşi, 
dar vorbesc de schimbare. nu 
am participat în viaţa mea la 
o întrunire atât de politizată 
precum cea din seara cu pri-
cina, care se presupune că 
era a românilor, indiferent 
de ce culoare politica pur-
tau. a fost ceva de genul mi-
tingurilor electorale urnite 
de foame şi mititei sau de la 
întrunirile congresului pCr. 
momentul culminat a fost 
când o persoană din sală a 
protestat împotriva circului 
organizat de către asociaţiile Unii dintre cei premiaţi 



EVENIMENTE
PE SCURT
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Biserica Ortodoxă Română 
din Castellon îşi sărbătoreşte 
patronul spiritual 

>>> Sărbătoare istorică 
pentru Parohia Ortodoxă 
Sfântul Nicolae. Sâmbătă 
6 decembrie, comunitatea 
creştinilor ortodocşi din 
castellon, îşi sarbatoreşte 
patronul spiritual, pe Sfantul 
Ierarh Nicolae.Sarbătoarea 

este un prilej de mare 
bucurie  duhovnicească, nu 
numai pentru credincioşii 
ortodocsi, ci şi pentru 
toată suflarea creştină din 
castellon şi din comunitatea 
Valenciană,Sfântul devenind 
în modul cel mai firesc, 
ocrotitorul, prietenul şi 
sfătuitorul tuturor celor 
care gândesc, vorbesc şi 
simt româneşte. Spun asta 
gandindu-mă la sutele şi 
miile de români care de 7 
ani încoace, au trecut pragul 
bisericii, venind la întalnirea 
cu Sfantul Nicolae şi prin el 

nu putea să lipsească chiar 
Sfantul Nicolae, care ajutat de 
noi şi de credincioşii parohiei 
(Pentru ca suntem in plina 
criza nu…..?!) si-a umplut şi 
anul acesta sacul cu daruri 
pentru cei mici  daruri pe care 
le va imparţi chiar Prea Sfintia 
Sa. Vă invitam si va asteptam 
cu dragoste in Hristos, sa va 
desfatati alaturi de noi la  acest 
ospat duhovnices, pentru ca 
de la acesta nimeni un va pleca 
flamand şi nemângaiat.Amin.

    cu frăţească dragoste,
                   Preot Lucian Niculet

bIROUL dE REPREZENTARE AL JUdEŢULUI dÂMbOVIŢA (bRJd) ÎN cASTELLÓN: ROMÂN PRIN PRIbEGIE

Vise şi speranţe tinere în 
Castellón

bibliotecă mai mare 
pentru români
biroul de reprezentare 
al Judeţului dâmboviţa 
(bRJd) în castellón 
preconizează o ampliere 
a bibliotecii de până la 
5000 de volume.
>>> EXPRESS INFORMATIV/cASTELLÓN

Î          n Ronda Mijares,112-cas-
tellon, îşi desfăşoară acti-

vitatea biroul de Reprezen-
tare a Judeţului dâmboviţa, 
birou care vine în sprijinul 
tuturor cetăţenilor din jude-
tul dâmboviţa, cât şi a tu-
turor cetatenilor romani cu 
reşedinta în Spania.

cu implicarea directa a 
Presedintelui consiliului Ju-
detean dambovita, dL. LEcT. 
UNIV. FLORIN AURELIAN 
POPEScU, biroul reprezintă 
şi promovează interesele 
judeţului dâmboviţa în me-
diile economice, culturale şi 
sociale, stimulează dezvol-

tarea şi facilitarea contacte-
lor economice şi comerciale 
între companii romaneşti 
şi spaniole, oferă informaţii 
privind mediul de afaceri 
şi oportunităţi din judetul 
dâmboviţa, dinamizează 
relaţiile cu românii din Spa-
nia, păstrarea identităţii 
naţionale şi culturale.

Nicoleta Georgescu - Biroul Permanent în Castellón.

Sorin este un tânăr 
adolescent de 22 

ani, originar din pre-
afrumosul oraş Pia-
tra Neamţ (după cum 
ne  relatează el) şi ca 
mulţi alţii, a hotărât să 
ia drumul emigrării. A 
făcut  în ţară o şcoală 
de mecanică fină şi 
îşi găsise un post de 
muncă, dar prost platit, 
ca mai toate ofertele 
tangibile.

cu bruma de bani 
agonisită, a hotărâ să-şi 
schimbe profilul şi s-a 
înscris la un curs de  bar-
man - ospătar - bucatar. 
Puţin a durat până să fie 
nevoit să recurgă la o 
noua schimbare, când a 
hotărât să îmbine utilul 
şi plăcutul, lucrând ca 
administrator la o sala de In-
ternet - cafe.

corupţia, salariile mici, 
mentalitatea îmbâcsită de 
comunism şi viitorul sumbru 
l-au determinat pe Sorin să-şi 
cumpere  “un billete de solo 
ida” pentru Spania.

Prima impresie: “în sfârşit 
civilizaţie şi curăţenie”.

deşi a venit cu gândul de 
a sta doar pentru a agonisi, 
are deja mai mult de un an 
printre noi. Impresia după un 
an: “Aceiaşi. Am intâlnit mai 
multă corectitudine aici într-
un an decât în Româ-
nia toata viaţa. “

Munca pe şantier 
nu a fost niciodată un 
“ideal în viaţă” pen-
tru el, dar totuşi este 
mulţumit, se câştigă 
binişor.  din păcate, 
resimte din plin cri-
za din domeniul 
construcţiilor, dar este 
optimist, nu-şi pierde 
elanul, fiind dispus să-
şi redirecţioneze efor-
turile pentru a reuşi.

Nu a fost încă acasă 
să-si viziteze familia, 
dar faptul că este cu 
unchii lui aici şi inter-
netul îl ajută mult să 
îşi aline dorul.

Sorine, te bate gândul să 
te întorci? “Nu. Nu în viitorul 
apropiat. Nu vad o solutie prin 
întoarcerea în masă a români-
lor, nici pentru România, nici 
pentru Spania.”

Va încerca să se speciali-
zeze, deoarece  consideră că 
vor fi mai uşor de găsit pos-
turi de muncă în viitor pen-
tru cei specializaţi şi mai bine 
platite.

Ne recomanda tuturor să 
avem răbdare si forţă pentru 
a depasi aceasta criza.

deasemenea, pentru 
cetăţenii dâmboviţeni 
facilitează preschimbarea ac-
telor de stare civilă şi aposti-
larea lor.

Pentru toţi iubitorii 
de lectură, prin sprijinul 
Preşedintelui consiliu-
lui Judeţean dâmboviţa,  

şi tematică, biroul dispune 
în prezent de o bibliotecă 
cu un număr de 2.000 de 
volume şi care prin sprijinul 
Preşedintelui consiliului Ju-
detean dâmboviţa, a biblio-
tecii Judetene I.H. Rădulescu-
dâmboviţa reprezentate de 
Prof. carmen Vadan-director 
şi Vladut Andreescu-biblio-
log-jurist, se preconizează 
amplierea la un număr de 
aproximativ 5.000 de volu-
me.

In cadrul biroului se des-
fasoara, in fiecare miercuri 
de la orele 18,00 – 20,00 si 
sambată de la 10,00 – 12,00 
cursuri de cultură şi civilizaţie 
românească pentru copiii 
românilor din provincia cas-
tellon, urmând ca din luna 
ianuarie să se deschidă cursu-
rile de limba spaniolă pentru 
tineri şi adulţi.

          Va asteptam cu drag pentru 
colaborare la biroul de Re-
prezentare a Judetului dam-
bovita.

a bibliotecii Judetene.H. 
Radulescu-damboviţă re-
prezentate de Prof. carmen 
Vadan-director şi Vlădut An-
dreescu-bibliolog-jurist, se 
preconizează amplierea la un 
număr de aproximativ 5.000 
de volume.

Pentru toţi iubitorii de 
lectură, indiferent de vârstă 

cu dumnezeu.
  Şi pentru ca bucuria să fie 
deplină în Hristos şi în biserică, 
anul acesta vom primi vizita 
istorica, a primului Ierarh 
ortodox, a nou înfiinţatei 
Eparhii a Spaniei si Portugaliei, 
Prea Sfintitul Episcop Timotei 
Lauran. Vizita Prea Sfintitului 
este dublată, de un alt moment 
istoric pentru Parohia noastră: 
prima hirotonie a unui preot 
ortodox.  Slujba se va încheia 
cu un program de cântece şi 
poezii sustinut de copii clasei de 
cateheza de pe lângă parohia 
noastră. de la sărbătoare 
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“Singur sub duş” 
DAN CHIŞU

>>> “Cele mai incredibile hotãrâri le-am 
luat, aparent, dupã ce am gândit profund 
situaţia dar, în realitate, în urma unui 
impuls de o secundã, secunda astralã care 
determinã schimbãri majore de destin.”

rOMÂNI CAre AU INTrAT ÎN IsTOrIA seCOLULUI xx

Constantin brâncuşi, un nume ce nu 
mai are nevoie de nicio prezentare
Brâncuşi a dat veacului 
nostru conştiinţa formei 
pure, a asigurat trece-
rea de la reprezentarea 
figurativă a realităţii la 
exprimarea esenţei lu-
crurilor.
>>> CLAUDIU GHERMAN/ CASTELLÓN

Cel mai mare sculptor al 
secolului xx,  Constantin 
brâncuşi, figură centrală în 
mişcarea artistică modernă 
şi un pionier al abstractizării, 
este considerat părintele 
sculpturii moderne. sculp-
turile sale se remarcă prin 
eleganţa formei şi utilizarea 
sensibilă a materialelor, com-
binând simplitatea artei po-
pulare românesti cu rafina-
mentul avangardei pariziene. 

Verticalitatea, orizontalita-
tea, greutatea, densitatea cât 
şi importanţa acordată lumi-
nii şi spaţiului sunt trăsăturile 
caracteristice ale creaţiei lui 
brâncuşi. Opera sa a influenţat 
profund conceptul modern 
de formă în sculptură, pictură 
şi desen.

La începutul operei sale, 
sculpturile lui brâncuşi sunt 
reprezentări clasice ale for-
mei umane. dar structura 
operei sale are o evoluţie 
rapidă astfel că încă din 1907 
această estetică realistă nu i-a 
mai convenit. perioada 1889 
- 1907 este caracterizată de 
o acumulare de cunoştinţe şi 
îndemânare dar şi de căutare 
a unor soluţii în modelarea 
materialelor. dupa 1905 vi-
ziunea tânărului artist devine 
mai clară şi mai puternică, în-
cercand să redea trăirile mo-
delelor sale.

din această perioadă rea-
mintim operele: bustul lui 
Gheorghe Chitu , Copil - gips, 
Vitellius, Copil - bronz, Capul 
lui Laocoon, Cap de copil - 

bronz, statueta simbolizând 
muzica corală românească, 
bustul lui Ion Georgescu-
Gorjan, bustul Generalului dr. 
Carol davila.

Anul 1907 marcheaza în-
cheierea unui prim stadiu de 
creaţie brâncuşi se desprinde 
de influenţa lui rodin, începe 
să practice tăietura directă şi 
se află în căutarea propriului 
drum. Aici amintim: sărutul,  
Muza adormită, supliciu  
1910 – paris – Muza adormită, 
Monumentului funerar al lui 
petre stănescu din buzau 
(rugăciune şi bustul lui pe-
tre stănescu), somn, Visul, 
pasărea Măiastră, danaida, 
sărutul.

   de la Gotic incoace, sculp-
tura europeană a fost napadită 
de muşchi, de buruieni, de 
tot felul de excrescenţe care 
ascundeau cu totul forma. A 
fost misiunea specială a lui 
brâncuşi de a elimina ceea ce 
era de prisos şi de a ne da din 
nou conştiinţa formei.

În perioada 1911 - 1956 
brâncuşi ne prezintă opera sa 
matură, unele dintre ele fiind 
expuse în Târgu Jiu, în parcul 
ce-i poartă numele: poarta 
sărutului, Ansamblul de la 
Târgu Jiu, Coloana fără sfârşit,  
Masa tăcerii, lucrări care vă re-
comand sufleteşte să mergeţi 
să le vizitaţi, atunci când veţi 
avea posibilitatea.

Închei această scurtă pre-
zentare cu un citat al artis-
tului: “Arta - poate cea mai 
desăvârşită a fost concepută 
în timpul copilăriei umanităţii. 
Căci Omul primitiv uită de gri-
jile cele domestice şi lucră cu 
multă voioşie. Copiii posedă 
această  bucurie primordială. 
Eu aş vrea să redeştept senti-
mentul acesta în sculpturile 
mele.” 

Constantin Brâncuşi, figura centrală în mişcarea artistică modernă şi un pionier al abstractizării 

+ critici

Dan Grigorescu, 1980

Ionel Jianu, 1956 

>>> “studiile referitoare 
la opera lui împărtăşesc o 
concluzie: arta brâncuşiană 
constituie una din sursele 
ideilor esenţiale pe care se 
clădeşte civilizaţia vizuală a 
secolului al xx-lea”.

>>> “Trebuie să te sui foarte 
sus, pentru a vedea în 
depărtare. Urcuşul în artă 
este dificil, ca o ascensiune pe 
everest. prăvălirea este foarte 
uşoară. Vezi cerul şi infernul”.

Concurs fotografic 
organizat de Carpati.org

>>> Regulament de participare 
la concursul foto

 Concursul se adresează 
membrilor carpati.org. se 
speră ca, prin premiile oferi-
te, acesta să aducă puţină bu-
curie şi spirit de competiţie 
în cadrul secţiunii foto.     
Concursul este organizat de 
carpati.org în colaborare cu 
sponsorii care susţin activi-
tatea. 

La concursul foto cu pre-
mii oferite de f64 şi tele-
print pot participa doar 
membrii carpati.org, înscrie-
re ce se poate face pe pagi-
na web www.carpati.org  
 participanţii înscriu în fieca-
re lună imagini conform cu 
tema propusă, în categoria 
“CONCUrs”. Fotografiile tre-
buie să corespundă întoc-
mai temei alese pentru luna 
respectivă şi să prezinte un 

grad ridicat al calităţii şi al 
compoziţiei (încadrare, su-
biect, prelucrare).

În cazul în care sunt înde-
plinite aceste două criterii, 
fotografiile sunt aproba-
te de către administratorii 
secţiunii foto, fiind afişate 
automat în pagina de con-
curs, unde pot fi notate şi 
comentate.
Fotografiile câştigătoare 
sunt alese de către adminis-
tratorii secţiunii foto pe baza 
criteriilor tehnice cuprinse 
în regulamentul foto.
Nu se admit în concurs de-
cât imagini creaţie proprie. 
Orice tentative de fraudă a 
imaginilor înscrise în con-
curs sau referitoare la notări 
multiple prin intermediul 
mai multor conturi va fi 
sancţionată.
Vă dorim succes!

Programul Auditoriului din 
Castellon
06-12-2008
saxidéria
06-12-2008
The London Community Gos-
pel Choir
11-12-2008  
Hoy No Me puedo Levantar
12-12-2008 
Hoy No Me puedo Levantar
13-12-2008
Hoy No Me puedo Levantar

14-12-2008
Hoy No Me puedo Levan-
tar
14-12-2008
Unió Musical de Oropesa 
del Mar
14-12-2008
Unión Musical de Oropesa 
del Mar
16-12-2008  
Concierto Conmemorati-
vo del 50º Aniversario del 
poeta Castellonense ber-
nat Artola
17-12-2008
Cançons del Món: Canta 

África

19-12-2008  
Isabel pantoja

19-12-2008
Vie, 20:00  
Kiri Te Kanawa

20-12-2008
sáb, 20:30  
Concierto de Navidad

21-12-2008
dom, 19:30  
Concierto de Navidad
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“Din păcate, am pierdut un meci în faţa unei echipe mult mai bune. Suedia a câştigat pe merit, pe valoare” - Aihan Omer, selecţioner România. 

naţionala masculină de handbal a fost depăşită la toate capitolele

suedia a învins românia

Steaua MFA se retrage 
din campionat?

>>> Stângă îl vede vinovat pe 
finantatorul Stelei, Constan-
tin Cazacu, pentru situaţia în 
care se află cel mai titrat club 
de handbal din România. El 
spune că ar lua jucatori de 
la Steaua la Energia Pandurii 
dacă echipa se va desfiinţa.

UEFA rasplateste cinci 
cluburi din Romania 

Claudiu Niculescu se 
întoarce la Dinamo

>>> Conducerea dinamo-
vista a făcut primul pas pe 
piata transferilor în această 
iarnă şi a refăcut cuplul Ni-
culescu-Danciulescu. Prin 
revenirea lui Claudiu Nicu-
lescu, Dinamo se doreşte 
de neînvins.

băieţii lui aihan omer au în-
ceput cu destul curaj par-

tida, au luat chiar un avans 
dătător de speranţe la 3-1, dar 
totul a ţinut până în minutul 
9, când oaspeţii au trecut în 
avantaj şi, uşor-uşor, au înce-
put să se distanţeze, având în 
favoarea lor chiar şi cinci go-
luri la un moment dat. 

fără a mai avea ce pierde, 
românia a forţat pe final de 
primă repriză, s-a apropiat 
la un gol, dar totul a fost un 
foc de paie, deoarece, în mo-
mentele decisive, atacurile 
au rămas nule. suedia nu a 
iertat cadourile făcute, iar 
printr-un un joc foarte bun la 
recuperare şi eficient în atac, 
au intrat la pauză cu 15-19. 

miracolul era tot mai departe, 
dar speranţe pentru o a doua 
repriză reuşită existau încă în 
„polivalenta” din reşiţa. 

pauza a reînnoit determina-
rea în rândul tricolorilor, care 
s-au apropiat în patru rânduri 
la două goluri handicap faţă 
de suedia. voinţa nu a fost 
însă suficientă în faţa nordi-
cilor. 

ÎNviNşi DE MuNtENEgRu, 
ROMâNii Au SPERAt Să REA-
lizEzE O MARE SuRPRiză 
ÎMPOtRivA SuEDiEi, MAi 
AlES Că juCAu PE tEREN 
PROPRiu, lA REşiţA.

după ultimul forcing pen-
tru egalare, 25-27, gazdele 

Şi în fotbalul spaniol se practică politica  
partidelor aranjate 
conform declaraţiilor fostului căpitan al formaţiei 

Levante, inaki descarga, jucătorii lui Levante au aranjat 
partida împotriva echipei athletic bilbao din ultima etapă a 
sezonului 2006-07, în urma căreia echipa din Ţara bascilor a 
rămas în primera division, iar celta vigo a retrogradat.

dezvăluirile lui descarga vin la doar câteva zile după 
ce un alt jucător, Jesuli, a spus că a fost plătit ca să piardă 
partida pe care echipa sa, tenerife, a disputat-o sezonul 
trecut cu malaga, chiar dacă nu a evoluat în acel joc.

celta vigo a retrogradat în urma partidei dintre athletic bilbao 
şi Levante, disputate pe stadionul san mames şi pierdute de 
oaspeţi cu scorul de 2-0. Într-o conversaţie între descarga şi 
preşedintele clubului Levante, Julio romero, interceptată de 
posturile de televiziune spaniole, jucătorul a spus: “acum întreaga 
echipă vrea un bonus, trebuie să puneţi banii într-o casetă de 
valori. nimeni nu îşi poate da seama că meciul a fost aranjat”.

“ar fi trebuit să le spun tuturor jucătorilor, însă dacă aş fi 
făcut-o nu am fi reuşit să fim credibili”, a mai spus descarga.

au picat definitiv. mingile 
s-au pierdut tot mai uşor, 
aruncările la poartă au fost 
tot mai imprecise, mâinile au 
tremurat şi apărarea a cedat. 
românia şi-a arătat limitele. 
suedia a reuşit o serie de opt 

gOluRi CONSECutivE şi A 
ÎNREgiStRAt CEA MAi MARE 
DifERENţă A MECiului lA 
SCORul DE 25-35. 

pe final a oprit motoarele, 
iar românia a mai redus din 
diferenţă, 29-36. după joc, 
vicepreședintele frH, petre 
paleu, a spus: „Îmi pare rău 
pentru înfrângere. La unii 
jucători nu am văzut răutate 
și determinare.nici măcar re-
grete“.

>>> federatia română de 
fotbal a primit aproape 1,3 
milioane de euro de la Uefa 
pentru a fi împărtite clubu-
rilor care au avut jucatori 
în echipa naţională la euro 
2008.
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SUDOKU

>>> Profesia  te preocupă 
foarte tare în această 
săptămână. Vei încerca 
să obţii o promovare sau 
chiar, un job mai bun. Pe 
plan sentimental există 
riscul unor conflicte. 

GEMENI
 21 Mai - 21 Iunie

>>> Vei avea parte de 
multe surprize plăcute în 
domeniul amoros. Tot de 
dragostea va face posibilă 
materializarea rapida a 
unui proiect sau chiar, a 
unei călătorii.

LEU
23 Iulie - 22 August

>>> Se anunţă finalul 
unei perioade de muncă 
intense, de aşteptări şi 
de emoţii. Cu banii nu 
se poate spune că vei 
sta grozav, dar nici nu vei 
avea mare stres.

BALANŢĂ
23 Septembrie - 22 Octombrie

>>> Dragostea va fi în 
prim-plan în această 
săptămână. În privinţa 
banilor, ar fi bine să eviţi 
datoriile, chiar şi mărunte, 
în această perioadă 
pentru a evita neplăceri. 

SĂGETĂTOR
22 Noiembrie - 21 Decembrie

>>> Această săptămână 
va fi una a acţiunilor de 
rutină, însă la modul 
plăcut: nu vei fi stresat şi 
vei avea mai mult timp 
să te ocupi de tine şi de 
cei dragi.

VĂRSĂTOR
20 Ianuarie - 18 Februarie

>>> O veste bună, legată 
de o sumă de bani, vă va 
schimba starea proastă 
de dispoziţie. Relaţiile cu 
cei din jur vor redeveni 
armonioase, în special cu 
cei de la locul de muncă.

TAUR
20 Aprilie - 20 Mai 

>>> Săptămâna aceasta 
e plină de dragoste. Te 
poţi îndrăgosti foarte uşor! 
Un incident neplăcut 
ţi-ar putea destabiliza 
finanţele. Dar dragostea 
va compensa lipsurile 

RAC
 22 Iunie - 22 Iulie

>>> Vei avea ocazia să te 
gândeşti serios la viitorul 
tău afectiv şi familial. În 
viaţa socială, se întrevăd 
conflicte pornite de la 
nişte neînţelegeri, ce se 
pot converti în duşmănii.

FECIOARĂ
23 August - 22 Septembrie

>>> Ai toate şansele 
să îţi întâlneşti, în sfârşit, 
iubirea, lucru care te face 
mai emotiv, mai timid 
şi mai stresat în privinţa 
imaginii. Profesional, va fi 
o săptămână încărcată.

SCORPION
23 Octombrie - 21 Noiembrie

>>> Te poţi aştepta la 
o răsturnare majoră 
de situaţie în tot ceea 
ce înseamnă profesie, 
venituri şi statut social.  
Partenerul de viaţă te va 
susţine în acest sens.

CAPRICORN
22 Decembrie - 19 Ianuarie

>>> În această 
săptămână pot apărea 
călătorii aşteptate şi 
amânate de multă 
vreme. În dragoste, se 
preconizează o revenire 
a pasiunii.

PEŞTI
19 Februarie - 20 Martie

>>> Ai nevoie de multă 
dragoste şi susţinere, 
pentru că vei avea nişte 
necazuri financiare şi 
conflicte de serviciu. Banii, 
mai ales, îţi vor provoca 
multe insomnii.

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
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mens sana in 
corpore sano

   În fiecare an, virusul gri-
pei suferă modificări, as-
tfel că poate deveni mai 
”punctual”, mai agresiv şi 
mai greu de anihilat.

>>> Dr. CLAUDIU GHERMAN/ CASTELLON

se zice că “gripa trece cu 
tratament în 7 zile, iar fără, 
într-o săptămână” şi nu e o 
vorbă lipsită de adevăr. vi-
rusul gripal este extrem de 
agresiv şi cu greu poate fi 
alungat. În plus, la fiecare re-
venire, îmbraca o altă formă, 
astfel că organismul nu îl mai 
recunoaşte. aceasta este şi 
explicaţia pentru care vacci-
nul antigripal nu este întot-
deauna eficient.

trebuie să mergem la doc-
tor de la primele simptome 
ale gripei? eu cred că nu este 
necesar, fiecare dintre noi 
se poate vindeca acasă, cu 
puţină conştiinţă şi un anti-
gripal de la farmacie.

nu este nevoie să “sufocăm“ 
serviciile  medicale din 
urgenţe şi din ambulatorii, 
căci pentru diagnosticarea 
gripei nu este necesară nici o 
probă, doar simptomatologia 
clinica.

cum o recunoaştem şi o 
diferenţiem de alte boli?

deşi afectează aparatul res-
pirator, gripa cuprinde între-
gul organism. apar tot felul 
de simptome: nas înfundat, 
senzaţia de jenă sau durere 
în gât, gât roşu, tuse uscată, 
febră mare, de pâna la 40 de 
grade celsius, dureri de cap, 
frisoane, alterarea stării ge-
nerale, dureri de muşchi, hi-
perestezie cutanată (senzaţia 
de durere la orice iţi atinge 

pielea), dureri de abdomen, 
uneori greaţă şi pierderea 
poftei de mâncare. virusul stă 
în secreţiile nazale, în salivă, 
iar după un simplu strănut, 
pluteşte în aer câteva ore. de 
aici şi caracterul extrem de 
contagios al gripei.

ce trebuie să facem la pri-
mele semne de gripă? să ne 
băgăm în pat, să menţinem 
o temperatură constantă 
de 18-20 de grade celsius a 
mediului ambient şi să bem 
ceaiuri cu multă lămâie şi 
miere de albine. astfel, ceaiul 
de tei este util celor cu tuse 
chinuitoare, la fel şi ceaiul 
de cimbrişor. inhalaţiile cu 
muşeţel, o dată sau de doua 
ori pe zi, ajută la fluidizarea 
mucoasei nazale şi împiedică 
apariţia sinuzitei. ceaiul de 
soc (1-2 linguriţe la o cană de 
apă), dacă se beau 2-3 căni 
pe zi, îndulcite cu miere de 
albine, are acţiune sudorifică 
şi scoate boala din corp. 

dacă după aceste meto-
de “băbeşti“ şi tratamentul 
antigripal farmaceutic nu se 
obţine nici o ameliorare a 
simptomatologiei, ba chiar 
din contră, se înrăutăţeşte, 
atunci întradevăr este reco-
mandat un consult medical.
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fructele sunt o adevarată comoară pentru organism, la îndemâna tuturor

merele, strugurii, lamâile, morcovii şi sfe-
cla roşie conţin vitamine care intăresc siste-
mul imunitar şi ajută în luptă cu microbii. În 
fructe se găsesc următoarele vitamine:

- vitamina a, în citrice, ananas, curmale, cai-
se, mere, pere, migdale, nuci, etc.;

- vitamina b1, în citrice, struguri, mere, pere, 
banane, nuci, migdale;

- vitamina b2, în citrice, struguri, mere, pere, 
banane, caise, nuci, arahide, castane;

- vitamina c, în  citrice, banane, afine, mere, 
pere, etc.;

- vitamina e, în masline, nuci, migdale.
Unele fructe şi legume mai au şi alte acţiuni 

specifice: acţiune laxativă, datorită celulo-
zei, acţiune colagogă, de stimulare hepatică, 
acţiune constipantă, fructele cu tanin acţiune 
diuretică datorită conţinutului mare de apă şi 
potasiu.

aşa cum am văzut, fructele sunt bogate 
în vitamine dar şi în substanţe nutritive. 

după conţinutul în substanţe nutritive, fructe-
le se împart în:

- fructe zaharate sau cărnoase
caracterizate prin conţinut mare în apă (75-

90%), în glucide (glucoză, fructoză, zaharoză, 
celuloză) şi sărace în lipide şi proteine. aceste 
fructe mai conţin substanţe pectice (proprie-
tate de a forma jeleuri), acizi organici (malic, 
tartic şi citric), săruri minerale (sodiu, potasiu, 
calciu, fosfor, fier asimilabil, iod, etc.), vitamine 
hidrosolubile în special b1, b2, c (citrice);

- fructe amilacee
bogate în amidon şi sărace în zahăr (banane, 

castane);
- fructe oleaginoase
cu un conţinut mare în lipide şi mic în apă şi 

glucide (nuci, alune, arahide, migdale).

Gripa bate La UŞiLe noastre

fibromul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) care se dezvoltă în peretele uterului. 
fibromul uterin este o afecţiune extrem de frecventă întâlnită la peste 40 % dintre femei. ma-
joritatea fibroamelor uterine sunt mici şi asimptomatice, de cele mai multe ori fiind nediag-
nosticate.
  Uneori ele pot deveni simptomatice, producând sângerări abundente în timpul ciclului mens-
trual (menoragie), durere şi senzaţie de presiune în abdomen, constipaţie, urinat frecvent sau 
chiar dureri de spate.
  din păcate nu se poate preveni apariţia fibromului uterin. consultul ginecologic şi ecogra-
fia permit însă diagnosticarea lui. odată descoperit, fibromul 
trebuie urmărit şi tratat. În prezent există o serie de alternative 
terapeutice chirurgicale şi nonchirurgicale, fiecare cu avantaje şi 
dezavantaje, riscurile şi efectele secundare aferente.
  Un tratament pentru fibrom uterin des utilizat este embolizarea 
uterină, o metodă nechirurgicală, care constă în astuparea vaselor 
de sânge (arterele uterine) care alimentează fibroamele. astfel, 
se produce resorbţia acestor fibroame, uterul revine la dimensiu-
ni normale iar simptomatologia dispare. embolizarea uterină se 
practică în lume din 2000 şi până în prezent se apreciază că pes-
te 200.000 de femei au beneficiat de această tehnică în întreaga 
lume.
recomand tuturor femeilor controlul ginecologic periodic, cel 
puţin o dată pe an, singura metoda de diagnosticare precoce.

dermatologii confirmă faptul că bărbaţii cu păr pe piept şi în general, cu o pilozitate 
accentuată pe faţă şi pe picioare, sunt, cu adevărat, virili. explicaţia constă în faptul că aceştia 
au testosteron în exces, ceea ce provoacă şi o dorinţă sexuală mai accentuată. 
  o mare prostie este credinţa adânc înrădăcinată a românilor că, dacă te razi, ţi se îndeseşte 
părul. nimic mai fals. numărul de fire rămâne acelaşi, indiferent că te razi pe cap sau pe picioare.     
firul de păr se formează dintr-un folicul, care nu se modifică la radere. Îndesirea părului din 

barbă, de exemplu, este cauzată de modificarea hormonilor, pentru 
că firul de păr este sub control hormonal. când la bărbaţi există un 
exces de hormoni feminini - androgeni, apare acea efeminizare a 
lor, iar excesul de testosteron la femei masculinizează şi virilizează 
femeile.
despre mitul că barbaţii cu chelie ar fi mai virili decât alţii, dermato-
logii spun că nu este adevărat, pentru că aceştia au un nivel normal 
de testosteron. 
specialiştii atrag atenţia asupra substanţelor care au ajuns să fie fo-
losite, ca panaceele, în realitate acestea putând  provoca grave aler-
gii. Una dintre acestea este crema de gălbenele, pe care românii au 
ajuns să o folosească aproape pentru orice, convinşi fiind că poate 
vindeca, dar care poate provoca la fel de bine şi dermatite de con-
tact persoanelor cu hipersensibilitate la aceste substanţe.

BĂRBAŢII CU PĂR PE PIEPT SUNT MAI VIRILI

FIBROMUL UTERIN



POIANA MARKET VĂ ASTEAPTĂ 
CELE MAI BUNE PRODUSE ROMÂNEŞTI 

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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