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ACTUALITATE

Șapte companii româ-
nești din sectorul industrial 
participă la o misiune eco-
nomică în Spania în 15-20 
noiembrie 2015, organi-
zată de Min. Economiei, 
Comerțului și Turismului 
în colaborare cu ANEIR, 
program pregătit cu spri-
jinul Biroului de Promovare 
Comercial-Economică al 
Ambasadei României la 
Madrid.

Întâlniri de afaceri la Madrid ale misiunii economice 
românești, în perioada 15-20 noiembrie 2015

Atentate la Paris: În 
jur de 20 de cetățeni 
străini uciși, printre 
care doi români

ACTUALITATE 3

ACTUALITATE 8

Comisia Europeană a 
acceptat candidatura 
orașului Arad pentru 
titlul “Capitală Verde 
a Europei” în 2018

Foto: flikr.com

Uniunea Muncitorilor 
Români desfășoară o 
Campanie de promovare 
a produselor românești

CAMPANIE 14

ACUM POȚI BENEFICIA DE CONSULTANȚĂ /
ASISTENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITĂ DE

AVOCAT
ROMÂN

  Litigii de muncă și accidente de trafi c
  Dación en pago
  Cazuri de divorț, custodie copii
  Asistenţă juridică în cauze penale
  Recunoaştere şi executare silită de sentinţe

Manuela Puscasu (Avocat înscris în Baroul Madrid)
Calle Doctor Esquerdo nº 23, 1º exterior Derecha, Madrid
Metro Manuel Becerra (liniile 2 şi 6 ). Tel: 686 183 527.

Sărbătorește Ziua Națională a 
României în Torrejón de Ardoz!

2

Vino duminică, 29 noiembrie 2015, să sărbătorim Ziua Națională a României împreună, pe 
muzica artiștilor Adi Neamțu, Anca Mărginean, Sânziana Ștefan, Niculina Stoican, Alexandru 
Brădățan, între orele 12:00-22:00 în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz (C/ Luna s/n). 11
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Șapte companii românești din 
sectorul industrial participă la 
o misiune economică în Spania 
în perioada 15-20 noiembrie 
2015, organizată de Ministe-
rul Economiei, Comerțului și 
Turismului în colaborare cu 
Asociația Exportatorilor și 
Importatorilor din România 
(ANEIR), informează printr-un 
comunicat de presă Ambasada 
României în Regatul Spaniei.

Programul misiunii a fost 
pregătit cu sprijinul Biroului de 
Promovare Comercial-Econo-
mică al Ambasadei României 
la Madrid, respectiv al celui 
din Barcelona. Misiunea eco-
nomică include următoarele 
companii producătoare și 
exportatoare de echipamente și 
componente industriale: Radox 
(www.radox.ro), Rocotherm 
(www.rocotherm.ro), Fibrex 

(www.fibrexco.ro), Pano-
sol Power (www.panosol.ro), 
Ecohornet (www.ecohornet.
ro), Cemacon (www.cemacon.
ro), Soran Enterprise (www.
soran-enterprise.com), alături 
de Asociația Națională a Expor-
tatorilor și Importatorilor din 
România (www.aneir-cpce.ro).

Programul misiunii econo-
mice a început în 16 noiembrie 
cu Forumul de afaceri România 

– Spania organizat la Camera 
de Comerț din Madrid, pe 
parcursul căruia s-a făcut o 
prezentare a mediului de afaceri 
din România, au fost evidenți-
ate avantajele competitive ale 
produselor românești din secto-
rul industrial, fiind prezentată 
oferta de export și cooperare 
a companiilor românești în 
producția de sisteme de cli-
matizare, obiecte și instalații 

sanitare, centrale pe peleți, 
piscine, panouri solare și mate-
riale de construcții. Au urmat 
întâlniri B2B între reprezen-
tanții companiilor românești 
și oameni de afaceri spanioli 
interesați în stabilirea de coo-
perări și parteneriate de afaceri, 
atât pentru piața Spaniei, cât 
și pentru accesul în partene-
riat pe terțe piețe.

Programul a continuat în 17 

noiembrie, la sediul Ambasa-
dei României din Madrid, cu 
o componentă economică ori-
entată spre oamenii de afaceri 
din comunitatea românească 
din Spania din domeniile 
construcțiilor și instalații-
lor, amenajărilor interioare, 
consultanței pentru afaceri. 
Producătorii români și-au pre-
zentat oferta de export, având 
și cu această ocazie întâlniri 
individuale cu participanții la 
reuniune pentru identificarea 
modalităților de colaborare și 
stabilirea unor legături de afa-
ceri pe piața locală. Companiile 
românești își continuă progra-
mul de întâlniri în zilele de 18 
și 19 noiembrie la Barcelona, cu 
noi runde de afaceri și întreve-
deri cu companii spaniole din 
regiune, se mai precizează în 
comunicatul de presă.

CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 28016 
Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale:
+34 913507356; Fax: +34 913452917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro

Secţia Consulară a Ambasadei 
României la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 
Madrid

Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro 
Informațiile consulare: secretariado@con-

suladoderumania.es;
Preluare cereri de pașaport: luni–joi, 

9.00–15.00.
Eliberare pașapoarte: luni–joi, 14.30–16.30.
Pentru programări pașapoarte: secre-

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu 
este nevoie de o programare prealabilă.

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 649656032

Program de lucru cu publicul: luni–joi, 
9.00–17.00; vineri 9.00–16.00

Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 
Castilia și León (Avila, Burgos, Leon, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora),  Insulele Canare (Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife).

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta 
derecha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 9.00–17.00

Consulatul General al 
României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis, 08022 
Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220; +34 
934 344 223

Fax: +34 934 341 109
Web: http://barcelona.mae.ro
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@tele-

fonica.net
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, 

Lerida, Tarragona), Insulele Baleare.
Program de lucru cu publicul: luni–

vineri, 09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere 
cereri;  15.30–16.30 eliberare documente).

Consulatul General al 
României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 
Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070; +34 
954 230 947; +34 954 624 053

Fax: +34 954627108
E-mail: secretariat@cgrosevilla.e.telefo-

nica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, 

Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), 
Regiunea Murcia , Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eli-
berare documente).

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net
Web: http://bilbao.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 608956278

Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 
Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30  depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berarea documentelor); vineri (09.30–11.30 
preluare cereri și eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, audiențe etc.- cu programare, 15.30–16.30 
vize - cu programare).

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele 
clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: consulat@zaragoza.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

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

(9.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente).

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 Cas-
tellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;  
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234

Fax.: +34 964257053
E-mail: secretariat@consulatcastellon.e.te-

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

consulatcastellon.e.telefonica.net

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

dente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană–pro-

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

(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 
eliberare documente); vineri (09.00–11.30 
preluare documente, 12.00–13.00 eliberare 
documente, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, pro-
bleme cetățenie, audiențe etc.–cu programare, 
15.30–16.30 vize - cu programare).

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

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

Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadala-
jara),  Extremadura (Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berare documente); vineri, 14.00–17.00, pot 
fi programate audienţe, oficieri căsătorii, 
depuneri jurământ, vizite penitenciare etc.

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46, 
04009 Almería

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro; contact@informa-

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

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

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 eli-
berare documente).

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Întâlniri de afaceri la Madrid ale misiunii economice 
românești, în perioada 15-20 noiembrie 2015

ACTUALITATE

Avocatul Poporului, mesaj 
adresat copiilor nevăzători

 În jur de 20 de cetățeni străini 
se numără printre cei uciși în 
atentatele de vineri seară (n.r.–
13 noiembrie) de la Paris, al 
căror bilanț anunțat duminică 
a ajuns la 129 de morți și 352 
răniți, informează AFP, pre-
luat de AGERPRES.

Printre străinii care și-au 
pierdut viața în atacurile sân-
geroase din capitala Franței 
figurează și doi cetățeni români 

— conform autorităților de la 
București.

Potrivit AFP, 89 de persoane 
au fost ucise vineri noaptea la 
sala de spectacole Bataclan, una 
lângă Stade de France și restul 
de 39 pe terasele a patru cafe-
nele și restaurante din estul 
Parisului.

Amplă operațiune 
antiteroristă în nordul 
capitalei franceze
Poliția franceză a lansat 
miercuri dimineață (n.r.–18 
noiembrie) o operațiune la 

Saint-Denis, la periferia nor-
dică a Parisului, care l-a vizat 
pe Abdelhamid Abaaoud, creie-
rul atentatelor comise vinerea 
trecută în capitala Franței și sol-
date cu 129 de morți și cel puțin 
350 de răniți, relatează Reuters 
și DPA, conform AGERPRES.

Surse ale poliției franceze 
au declarat că este o mare 
probabilitate ca Abdelhamid 
Abaaoud (în vârstă de 27 de 
ani) să se afle într-un aparta-
ment din Saint-Denis situat în 

apropierea Stade de France, 
unul dintre obiectivele vizate 
de atentatele teroriste de vine-
rea trecută. Potrivit AFP, raidul 
l-a vizat și pe cel mai recent 
suspect în urma atacurilor 
de la Paris din 13 noiembrie. 
Un bărbat neidentificat, des-
pre care presa a relatat prima 
dată marți, că ar fi al nouălea 
suspect în atentatele de vineri 
noaptea din capitala franceză.

Un alt urmărit este Salah 
Adbeslam (în vârstă de 26 de 
ani), pe numele căruia Belgia a 
emis duminică un mandat de 
arestare internațional. Fran-
cezul născut la Bruxelles ar 
putea fi și unul dintre ataca-
torii de la Paris. Un frate de-al 
său, Ibrahim Abdeslam (31 de 
ani), care a trăit în cartierul 
bruxellez Molenbeek, s-a arun-
cat în aer, vineri noaptea, la 
restaurantul Comptoir de pe 
bulevardul Voltaire din Paris. 
Despre el s-a aflat că era prie-
ten cu Abdelhamid Abaaoud, 
presupusul creier al unor aten-
tate dejucate de poliție în luna 
ianuarie la Verviers, în estul 
Belgiei, conform sursei citate.

Foto: libertatea.ro 

Foto: commons.wikimedia.org

Atentate la Paris: În jur de 20 de cetățeni 
străini uciși, printre care doi români

Torrejón de Ardoz�Calle Alcorcón, nr. 15
Tel: 91 290 85 70 / 91 290 85 69 / 692 625 033
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Romproduct

Activ

Depozit de 
produse românești

Lider din 1998

Marcă proprie Marcă proprie

BIO

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a arătat într-un mesaj 
transmis cu ocazia Zilei internaționale a educației copiilor 
nevăzători, că dorește să ofere un mesaj de speranță, de încu-
rajare și sentimentele sale de respect „către toți cei care văd cu 
inima și simt cu întreaga ființă”.

„Prin marcarea Zilei internaționale a educației copiilor nevă-
zători se dorește atenționarea și sensibilizarea opiniei publice 
asupra problemelor cu care se confruntă această categorie 
socială. Deficiențele de vedere pot reprezenta un obstacol difi-
cil pentru construirea unei cariere și a unei vieți normale. Cu 
ocazia acestei zile importante aș dori să ofer un mesaj de spe-
ranță, de încurajare și sentimentele mele de respect către toți 
cei care văd cu inima și simt cu întreaga ființă”, arată, în mesa-
jul său, Victor Ciorbea, conform AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Ziua internațională a educației copii-
lor nevăzători se celebrează, din 1946, pe 13 noiembrie, ziua în 
care s-a născut pedagogul francez Valentin Haüy (1745-1822), 
cel care a întemeiat, în 1784, la Paris, prima școală pentru nevă-
zători din lume, mai spune sursa citată.

mailto:marketing@elrumano.net
mailto:marketing@elrumano.net
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Spitalul Universitar din 
Torrejón a lansat un pro-
gram de luptă împotriva 
obezității morbide care 
permite pacienților, cu 
probleme grave de obe-
zitate, să fie operați și 
integrați într-un program 
de recuperare de șase luni, 
ducând la creșterea cali-
tății de viață și a sănătății 
pacientului.

De obicei, atunci când 
o persoană suferă de obe-
zitate morbidă din cauza 
greutății în exces, acest 
aspect îi condiționează 
viața într-o formă agresivă, 
cauzându-i boli circulato-
rii, probleme cardiace, boli 
respiratorii și dureri arti-
culare de orice fel, printre 
alte multe afecțiuni.

Calitatea vieții pacienților este afectată 
într-un mod atât de grav, încât pot ajunge să 
se izoleze de societate, ceea ce poate atrage 
după sine căderea într-o depresie.

De asemenea, atunci când o persoană soli-
cită ajutor într-un spital, în mod normal este 

nevoit să aștepte, în cel mai bun caz, până la 
18 luni pentru a fi operat, ceea ce îi descura-
jează pe pacienți și, chiar dacă sunt dornici 
să-și schimbe modul de viață, durata lungă a 
așteptării îi face să abandoneze acest proces.

De aceea, Spitalul Universitar din Torrejón a 
lansat programul de luptă împotriva obezității 

morbide pe durata a 6 luni. 
Practic, constă într-o serie 
de consultații cu diverși 
specialiști care evalu-
ează starea de sănătate a 
pacientului cu recoman-
dările pe care trebuie să le 
urmeze în vederea modifi-
cării stilului de viață. „Dacă 
o persoană dorește să-și 
schimbe alimentația, să 
înceapă să facă exerciții 
fizice într-un mod moderat 
și controlat de către spe-
cialiști ai spitalului și în 
același timp să fie ajutat 
de către aceștia să reziste 
de-a lungul săptămânilor, 
noi ne luăm angajamen-
tul de a-l opera în 6 luni”, 
a explicat d-na Dr. Iciar 
Galicia, șef al Departamen-
tului de Endocrinologie al 

Spitalului Universitar din Torrejón.
În acest fel, se reduce la un sfert timpul 

de așteptare pentru a avea acces la interven-
ția chirurgicală care este realizată, în aceste 
tipuri de intervenții, de o echipă de chirurgi 
specializați.

Programul împotriva obezității morbide 
al Spitalului Universitar din Torrejón 

SĂNĂTATE

Cum se cere o 
programare 
la Spitalul din 
Torrejón
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Ai o problemă gravă de sănătate? Dacă tu vrei, noi te ajutăm să o rezolvi în 6 luni!

Prin câteva trucuri simple, orice femeie, ajunsă la 30 de ani, își poate menține 
pielea tânără încă 30 de ani. Acest lucru îl susține medicul estetician Gerald Imber.

Potrivit doctorului, cel mai bine 
e să începi să combați sem-
nele îmbătrânirii prin metode 
neinvazive încă de la 30, 40 și 
50 de ani, decât să ajungi la 
60 și să ai nevoie de un lifting 
facial. Liftingul constă în apli-
carea unei incizii care pornește 
deasupra liniei de inserție a 
părului la tâmple și continuă 
spre scalpul inferior.
Spre finalul intervenției vor fi 
plasate suturi pentru a întinde 
pielea și se vor închide inciziile. 
Pot fi, de asemenea, utilizate 
clipsuri de metal la nivelul 
scalpului. Operația durează, 
în general, câteva ore. După 
intervenție, fața va fi bandajată. 
Dacă începi să combați semnele 
îmbătrânirii din timp, nu vei 
avea nevoie de această metodă 
invazivă și costisitoare, infor-
mează Doctorul zilei. E nevoie 
însă de ambiție și câteva reguli 
pe care să le respecți toată viața. 
Printre măsurile de prevenire a 
îmbătrânirii se numără renun-
țarea la fumat, menținerea unei 

greutăți corporale sănătoase, 
evitarea expunerii prelungite 
la soare, folosirea protecției 
solare potrivite și consumul 
de ceai verde.

„Când o femeie ajunge la 50 
de ani, se vede imediat dacă a 
respectat regulile de prevenire 
a îmbătrânirii pentru că nu are 
riduri. Sunt două feluri de piele 
matură: cea lăsată și cea cu 
riduri. Dacă pielea lăsată poate 
fi rezolvată prin metode nein-
vazive, ridurile rămân pentru 

totdeauna, nu ai ce să le faci”, 
a adăugat dr. Gerald Imber. 
Esteticianul mai spune că el 
preferă metodele de rejuvenare 
neinvazive precum injecțiile 
cu botox și injectarea propriei 
grăsimi pentru a umple ridu-
rile sau liniile fine.

Sfaturi anti-îmbătrânire 
în funcție de vârstă
În copilărie și adolescență 
e foarte importantă protec-
ția solară și alimentația. De 

asemenea, nu trebuie să slă-
bești prea tare pentru că vei 
pierde grăsimea și din zona feței, 
ceea ce poate duce la lăsarea 
pielii. La 20 de ani, exfolie-
rea e cheia unui ten perfect și 
cremele cu vitamina C. Când 
te apropii de 30 ar trebui să 
începi să alergi, să faci sport și 
să folosești o spumă hidratantă 
pentru curățarea machiajului.

La 30 de ani e indicat să 
începi să folosești cremă pentru 
zona ochilor și să ai mare grijă 
ca dieta să fie una sănătoasă și 
echilibrată. De asemenea, nu 
e bine nici să abuzezi de alcool.

La 40 de ani e cam greu să 
mai scapi de injecțiile cu botox 
pentru că ridurile de expresie se 
adâncesc și ar trebui umplute.

La 50 și 60 de ani, elastici-
tatea pielii scade mult așa că 
ai nevoie de îngrijire profesi-
onală, însă dacă nu ai fumat, 
ai făcut sport și te-ai ferit de 
soare nu vei avea riduri nici 
la această vârstă, mai spune 
sursa citată.

Un medic susține că poți arăta la 60 de ani 
la fel de bine ca la 30, fără operații estetice!

Ce flori să oferi toamna 
în funcție de mesajul 
ascuns în culorile lor?
A venit toamna și deja totul în jur s-a colorat în nuanțe de gal-
ben, roșu sau portocaliu. Și chiar dacă toamna este un anotimp 
mai rece și mai ploios, există aranjamente florale care se pot 
oferi toamna. Sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știi 
atunci când vine vorba de culori, informează RomaniaLibera.ro. 
ROȘU–pentru inimi aprinse. De-a lungul veacurilor, 
trandafirul s-a împletit cu mitologia zeilor și zeițelor, ca sim-
bol al frumuseții, al vieții și al morții, dar mai presus de toate, ca 
un simbol al iubirii. Astăzi, combinațiile de flori roșii în buchete 
verde intens transmit un mesaj clar–că iubești. În plus, trebuie 
știut că bobocul trandafirului roșu semnifică admirația purității 
și frumuseții celui care-l primește. Și pentru că dragostea nu are 
vârstă și nu cunoaște timpul și spațiul, trandafirul e perfect pen-
tru a-l trimite cuiva pe care îl iubești de trei zile sau de 30 de ani. 
Roz–pentru momentele când radiezi de fericire. Tran-
dafirul roz, dar și alte flori care au acest colorit, simbolizează 
fericirea și grația. De asemenea, rozul este elementul esențial 
care definește feminitatea, rafinamentul și eleganța unei femei. 
ALB–puritate, devotament, respect sublim. Florile 
albe, în special trandafirii, sunt asociate cu puritatea, ino-
cența, virtutea și sinceritatea. Ei arată respectul și onoarea. În 
vremurile victoriene, la naștere, trandafirul alb, simbol al nevi-
novăției, era dăruit pentru a sărbători sosirea nou-născutului. 
GALBEN–pentru că florile nu mint niciodată. Potri-
vit “limbajului florilor”, amărăciunea, invidia și trădarea erau 
toate calități care puteau fi “citite” în oferirea de trandafiri gal-
beni. Dar această asociere era valabilă undeva în perioada 
Evului Mediu și Renașterii. Astăzi galbenul înseamnă optimism, 
prietenie sinceră. Florile galbene radiază și aduc zâmbetul, mai 
spune sursa citată.

Foto: doctorulzilei.ro



Nr. 157 19 noiembrie 2015  | 76 |  Nr. 157 19 noiembrie 2015
www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

„Devotamentul cu care aceștia au lup-
tat clipă de clipă pentru viețile celor 
răniți în tragedia de la Colectiv și 
faptul că nu au pregetat cu nimic 
pentru a asigura pacienților toate 
condițiile au contribuit la salvarea 
a zeci de vieți. De asemenea, acești 
medici și manageri au arătat că sis-
temul medical din România este pe 
drumul cel bun. Îi asigur de toată 
stima și prețuirea mea pe toți medi-
cii și asistentele, personalul auxiliar, 
care au luptat alături de noi în aceste 
zile grele pentru noi toți”, a declarat 
ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, 
informează Mediafax.

Reprezentanții MS au precizat că 
este vorba despre 22 de manageri și 
directori medicali ai spitalelor unde au 
fost și sunt tratați răniții din Colectiv.

De asemenea, în propunerea 
de decorare transmisă președinte-
lui, ministrul Sănătății a solicitat 
și decorarea celor cinci membri ai 
Centrului Operativ pentru Situații 
de Urgență din cadrul Ministerului 

Sănătății, care zi și noapte au ofe-
rit informații și sprijin tuturor celor 
implicați în efortul de salvare a celor 
răniți în tragedia de la clubul Colectiv.

Ministerul Sănătății mai informează 
că susține amendamentul depus de 
deputatul Florin Buicu, la proiectul 

de lege pentru aprobarea la OUG nr. 
35/2015, amendament ce vizează plata 
orelor suplimentare pentru perso-
nalul medico-sanitar care a lucrat 
zi și noapte pentru îngrijirea răni-
ților din clubul Colectiv.

Amendamentul prevede că munca 

suplimentară efectuată începând cu 
data de 30 octombrie 2015 se salari-
zează în funcție de tariful orar aferent 
salariului de bază avut, la care se 
adaugă un spor de 100 la sută din 
tariful orar al salariului de bază.

Prin acest amendament se propune 

plata suplimentară a personalului 
din sistemul sanitar care a acordat 
asistență medicală, în afara progra-
mului normal de lucru, răniților din 
urma incendiului din clubul Colectiv.

Este vorba de acei oameni care 
au venit în mod voluntar la servi-
ciu, o parte dintre aceștia lucrând 
non-stop chiar și 48 de ore pentru a 
încerca să salveze viața persoanelor 
ranite, explică reprezentanții Minis-
terului Sănătății.

„Munca suplimentară și efortul aces-
tor profesioniști trebuie recunoscut, 
astfel încât plata orelor suplimentare 
pe care acești oameni le-au efectuat 
mi se pare o măsura binevenită. În 
condițiile în care ne confruntăm cu 
exodul medicilor în străinătate con-
sider că este o pozitie justă ca atunci 
când putem să îi răsplătim pe pro-
fesioniștii sistemului medical”, a 
declarat ministrul Sănătății, Nico-
lae Bănicioiu.

Impactul bugetar al acestei măsuri 
este foarte mic, fiind vorba de un 
număr destul de mic de angajați din-
tr-un număr redus de unități sanitare. 
Aplicarea prevederii se va face după 
ce va fi emisă o Hotărâre de Guvern, 
iar sursa de finanțare este Fondul 
Național Unic de Asigurări Sociale 
de Sănătate, precizează MS, conform 
sursei citate.

OUG nr. 35/2015 prevede 
majorarea salariilor personalului 
medico-sanitar cu 25 la sută de la 
1 octombrie 2015.
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Bănicioiu propune decorarea managerilor din 
spitalele care au preluat răniţii din Colectiv
Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis 
propunerea de decorare a echipelor manageriale care au depus eforturi pentru salvarea 
celor răniți în tragedia de la clubul Colectiv, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ambasadorul SUA la București, Hans 
Klemm, a declarat la Alba Iulia, în 
privința eliminării vizelor pentru 
cetățenii români, că este „un subiect 
complicat”, adăugând însă că „Româ-
nia merge în direcția bună” în ceea ce 
privește reducerea numărului apli-
canților cărora li se refuză viza.

Întrebat la Alba Iulia, de jurnaliști, 
când ar putea românii să călătorească 
în SUA fără vize, Hans Klemm a 
răspuns că acesta este „un subiect 
complicat”, precizând că elimina-
rea vizelor se va putea face în două 
moduri: „prin îndeplinirea condiți-
ilor de către țara noastră sau prin 
schimbarea legislației americane în 
acest domeniu”, conform Mediafax.

„Acesta este un subiect compli-
cat. Dar ceea ce aș vrea să spun este 
că administrația Obama a lucrat cu 
Congresul SUA pentru a schimba 
legea. Dacă se va schimba va per-
mite românilor și altor cetățeni din 
țări din Europa de Est să beneficieze 
de Visa Waiver Program (n.r.–pro-
gramul de vize al SUA)”, a spus Hans 
Klemm. Potrivit diplomatului ameri-
can, la fel ca și în alte țări, imigrația 
este „un subiect foarte sensibil” în 
Statele Unite, iar acest lucru ar putea 

fi cauza pentru care Congresul nu 
adoptă rapid schimbarea legislației.

Hans Klemm a mai spus că, în 
ceea ce privește îndeplinirea condiți-
ilor pentru eliminarea vizelor pentru 

cetățenii români, „România merge în 
direcția bună”, deși mai are criterii de 
atins cum ar fi, spre exemplu, redu-
cerea numărului aplicanților cărora 
li se refuză în prezent viza.

„Numărul aplicanților cărora li 
se refuză viza trebuie să ajungă la 
un anumit nivel. România merge în 
direcția bună, însă nu a ajuns încă la 
acel nivel, nu a ajuns să îndeplinească 

condițiile impuse. Poate este nevoie 
de puțin mai mult timp, dar, repet, 
România merge în direcția bună”, a 
precizat Klemm.

Aproximativ 42.000 de români 
au solicitat, în anul fiscal 2014, viză 
temporară turistică sau de afaceri în 
Statele Unite ale Americii, iar numă-
rul celor respinși a scăzut la sub 10 
la sută, declara, în luna aprilie 2015, 
consulul general al Ambasadei SUA 
la București, Henry Leighton.

Ambasadorul SUA în România, 
Hans Klemm, a făcut o vizită per-
sonală de informare la Alba Iulia, 
unde a avut întâlniri cu reprezen-
tanții administrației locale.

Diplomatul a avut o întâlnire cu 
primarul Mircea Hava la sediul Pri-
măriei Alba Iulia, după care a asistat 
la ceremonialul de schimbare a Găr-
zii Cetății și apoi a vizitat mai multe 
obiective din Cetatea Alba Carolina.

La finalul vizitei, Hans Klemm 
a afirmat că Alba Iulia este un oraș 
“curat” și că, din punctul său de vedere, 
este o destinație foarte atractivă pen-
tru cetățenii români și europeni, dar 
poate fi și pentru cetățenii americani 
dornici să afle lucruri despre Transil-
vania, mai spune sursa citată.

Ambasadorul SUA, despre eliminarea vizelor: Un 
subiect complicat, dar România merge în direcţia bună
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REYES CATOLICOS. PISO MUY LUMINOSO Y 
REFORMADO DE 51M2, 2 DORMITORIOS, CO-
CINA AMERICANA, SUELOS PORCELÁNICOS. 
MUY CERCA DE CONTINENTAL Y AUTOBUS 
URBANO. PRECIO: 75.000€�REF. PS13274

ZONA POLÍGONO PUERTA MADRID. PISO DE 
100M2 PARA REFORMAR A SU GUSTO, 3 DOR-
MITORIOS, VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTA 
EXTERIOR BLINDADA. SE ENCUENTRA SITUA-
DO A 5 MINUTOS DEL CENTRO, MUY CERCANO 
A CENTROS DE SALUD, CENTROS EDUCATI-
VOS, ZONA COMERCIAL, SUPERMERCADOS...
PRECIO: 52.000€�REF. PS13751

ZONA ESTACIÓN. PISO DE 85M2, 3 DOR-
MITORIOS, BAÑO CON PLATO DE DUCHA, 
SALÓN INDEPENDIENTE DE 6M2, COCINA 
AMUEBLADA Y EQUIPADA CON TODOS LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS, CALEFACCIÓN DE GAS 
NATURAL. A 2 MINUTOS DE LA ESTACIÓN DE 
RENFE Y DE PARADA DE TAXIS.
PRECIO: 75.260€�REF. PS13804

ZONA CASCO HISTÓRICO. FINCA EN RE-
HABILITACIÓN, ACTUALMENTE EN OBRAS. 
PENDIENTE DE MEJORAS EN LAS ZONAS 
COMUNES, CON MODIFICACIÓN DE TODO EL 
ACCESO Y  REALIZACIÓN DE CORRALA CER-
VANTINA. POSIBILIDAD DE ANEXARLO A LA 
VIVIENDA EN PRIMERA PLANTA, CON JARDÍN 
PRIVADO. PARA REFORMAR A SU GUSTO.
PRECIO: 70.000€�REF. PS13797

ZONA REYES CATÓLICOS. PISO DE 110M2, 
3 DORMITORIOS, COCINA AMUEBLADA Y 
SEMIEQUIPADA, VENTANAS DE ALUMINIO 
CLIMALIT, TERRAZA ACRISTALADA, AIRE 
ACONDICIONADO. ZONA MUY CRECANA A LA 
N-II CON RÁPIDO ACCESO A MADRID.
PRECIO: 77.500€�REF. PS13609

ZONA REYES CATOLICOS. PISO DE 132M2, 4 
DORMITORIOS, 2 BAÑOS (1 CON DUCHA Y 1 
CON BAÑERA), 3 ARMARIOS EMPOTRADOS 
FORRADOS Y VESTIDOS, TENDEDERO CERRA-
DO Y TRASTERO. LA VIVIENDA SE ENCUEN-
TRA SITUADA CERCA DE COLEGIOS, CENTROS 
DE SALUD Y TODO TIPO DE COMERCIOS COMO 
FARMACIAS, PELUQUERÍAS, TINTORERÍAS, 
PAPELERÍAS…
PRECIO: 75.000€�REF. PS13805

ZONA CHORRILLO. PISO MUY LUMINOSO DE 
77M2, 3 DORMITORIOS, TERRAZA ACRISTALA-
DA, DOBLE VENTANA DE ALUMINIO CLIMALIT, 
CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL, AIRE ACON-
DICIONADO. ASCENSOR EN LA COMUNIDAD. 
CERCA DE CENTRO MEDICO DE REYES MA-
GOS, CENTROS EDUCATIVOS Y COMERCIOS Y 
SUPERMERCADOS. PARA ENTRAR A VIVIR.
PRECIO: 112.000€�REF. PS13800

ZONA DE LA RINCONADA-LUIS VIVES. PISO 
DE 62M2, 3 DORMITORIOS, COCINA AMUE-
BLADA, PUERTA EXTERIOR DE SEGURIDAD, 
AMPLIA TERRAZA, CALEFACCIÓN DE GAS NA-
TURAL. ZONA RODEADA DE COLEGIOS, INSTI-
TUTOS, CENTROS MÉDICOS Y COMERCIOS.
PRECIO: 64.900€�REF. PS13789

Foto: radioiasi.ro

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

C omisia Europeană a 
aprobat candidatura 
orașului Arad pentru 

titlul “Capitală Verde a Euro-
pei” în 2018, anunțând lista 
celor șapte localități de pe con-
tinent ale căror candidaturi au 
fost acceptate în urma depu-
nerii dosarelor, informează 
Mediafax.

Primarul municipiului Arad, 
Gheorghe Falcă, a declarat că 
pe site-ul Comisiei Europene a 
fost anunțată lista celor șapte 
orașe de pe continent ale căror 
candidaturi au fost acceptate 
pentru titlul “Capitală Verde 
a Europei” în 2018, între care 
Arad este singura localitate 
din România care s-a înscris 
în competiție.

Cele șapte orașe accep-
tate în competiție sunt: Arad 
(România), Ghent (Belgia), 
Nijmegen (Olanda), 's-Herto-
genbosch, numit neoficial și 
Den Bosch (Olanda), Talin, în 
estonă Tallinn (Estonia), Umeå 
(Suedia) și Varșovia (Polonia).

Evaluarea dosarelor de către 
comisia de experți va avea loc 
până în martie 2016, iar în iunie 
2016 va fi anunțat orașul câș-
tigător pentru anul 2018, în 
cadrul unei ceremonii care va 
avea loc la Ljubljana.

Selecția candidaților pentru 
2018 s-a realizat prin evalu-
area pe baza unor indicatori 
din 12 domenii: schimbările 
climatice–atenuare și adap-
tare; transporturile locale; 
spațiile verzi urbane; natura 
și biodiversitatea; calitatea 
aerului ambiant; calitatea 
mediului acustic; producția 
și managementul deșeurilor; 
gestionarea apei; epurarea 
apelor reziduale; inovarea eco-
logică și ocuparea durabilă a 
forței de muncă; performanțele 

energetice și managementul 
integrat al mediului.

Orașul Arad și-a lansat, în 14 
octombrie, candidatura pentru 
titlulul “Capitală Verde a Euro-
pei”. Evenimentul a avut loc 
în cadrul Târgului Ecomediu, 
unde oficialii locali au prezen-
tat proiectul și avantajele pe 
care le are orașul în competiție, 
arătând că această candidatură 
face parte din strategia muni-
cipalității de investiții în mediu 
și îmbunătățire a calității vie-
ții în următorii ani.

„Investițiile din ultimii ani 
în infrastructura de trans-
port public și spațiile verzi 
sunt vizibile. Deținem 85 de 
metri pătrați de spațiu verde pe 
cap de locuitor. Ne interesează 
să punem în valoare Mureșul, 
care pentru noi este cea mai 
frumoasă «stradă», să reușim 
să-l facem navigabil, să reali-
zăm grădinile pe faleză, iar în 
final să avem un parc central în 
relația Mureș-Cetate (Cetatea 
Aradului–n.r.). Vrem să reali-
zăm un inel al parcurilor, care 

să fie legat de pistele de bici-
clete”, declara Falcă.

Conform edilului, la capito-
lul transport public, Arad este 
în urma unor orașe europene 
candidate, însă „se punctează 
de unde ai plecat, unde ești, 
unde vei merge”.

„Evident, la noi saltul este 
foarte mare. În România, sun-
tem singura administrație care 
avem șase tramvaie moderne 
(Imperio, fabricate la Astra 
Vagoane Călători–n.r.) și care, 
după București, am realizat 

reabilitarea celei mai mari lun-
gimi de cale de rulare pentru 
tramvaie”, declara primarul.

Un alt proiect “verde” anun-
țat pentru oraș este realizarea 
unei centrale de producere a 
energiei electrice și termice pe 
biomasă. Investiția se deru-
lează în cadrul unui program 
privind reabilitarea rețelei de 
transport și distribuție a ener-
giei termice, a cărui valoare se 
ridică la 9,3 milioane de euro.

Administrația locală arăta că 
un avantaj major al Aradului 

este cea mai mare rețea de 
piste de biciclete din Româ-
nia, respectiv 135 de kilometri, 
care va fi inaugurată la finele 
acestui an, după investiții de 
peste șapte milioane de euro.

Falcă declara că investiți-
ile totale aflate în derulare sau 
care vor fi realizate în urmă-
torii ani și care au legătură cu 
protejarea mediului se ridică 
la peste 100 de milioane de 
euro în Arad.

În Marea Britanie, la Bristol 
(oraș care în 2015 este Capi-
tala Verde a Europei) a avut loc, 
luna trecută, o întâlnire cu ofi-
cialii din 20 de orașe europene 
candidate, între care și Arad.

Titlul “Capitală Verde a 
Europei” este acordat anual 
de Comisia Europeană orașe-
lor ale căror activități urbane 
au un impact cât mai redus 
asupra mediului.

„Principalul scop este acela 
de a încuraja orașele europene 
să se mobilizeze pentru a deveni 
cât mai atractive și mai sănă-
toase, pornind de la premisa 
că o calitate înaltă a mediului 
urban contribuie la creșterea 
nivelului de trai și va pregăti 
un viitor mai bun pentru gene-
rațiile următoare”, preciza un 
comunicat al Primăriei Arad.

Competiția este adresată 
orașelor cu peste 100.000 
de locuitori, iar inițiativa a 
fost formulată pentru prima 
dată în anul 2006, în cadrul 
unei reuniuni internaționale 
desfășurate la Tallinn, în 
Estonia, când cincisprezece 
orașe europene au semnat un 
Memorandum pentru institu-
irea acestui premiu, conform 
sursei citate.

Inițiativa a fost preluată și 
lansată de Comisia Europeană 
în anul 2008.

Sponsor

Organizator Parteneri Media

6 decembrie, ora 1800

Hotel AC (Octavio Paz 25, Alcalá de Henares)

Fuego
sá fim románi

concert de colinde

Intrare 

pe bază de 

invitaţie

Tel info. 

691 324 599

Comisia Europeană a acceptat candidatura orașului 
Arad pentru titlul “Capitală Verde a Europei” în 2018

Foto: ro.wikipwdia.org
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Ajutoare de urgenţă 
de 1,8 milioane lei 
pentru aproximativ 
850 de familii și 
persoane singure
Guvernul a acordat, cumulat, aproxima-
tiv 1,8 milioane lei drept ajutor de urgenţă, 
sumele fiind repartizate la 844 de familii 
care au fost afectate de inundaţii, grindină, 
alunecări de teren, incendii ori care se con-
fruntă cu probleme stringente de sănătate, 
sărăcie extremă sau ecluziune socială, con-
form Mediafax. Astfel, 1,42 milioane lei vor fi 
repartizate la 11 familii aflate în situaţii difi-
cile cauzate de calamităţi naturale, inundaţii 
și alunecări de teren, din judeţele: Hune-
doara, Mureș, Neamţ, Satu Mare, Teleorman 
și Vrancea, 21 de familii afectate de incendii, 
din judeţele: Bacău, Buzău, Giurgiu, Ialomiţa, 
Iași, Neamţ, Satu Mare, Suceava, Vrancea și 
din municipiul București și la 346 de fami-
lii și persoane singure care se confruntă cu 
situaţii deosebite cauzate de starea gravă de 
sănătate, sărăcie extremă ori alte cauze care 
pot conduce la excluziunea socială. Aceste 
familii locuiesc în judeţele: Arad, Bacău, Bihor, 
Bistriţa-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Călă-
rași, Caraș-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, 
Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, 
Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamţ, Olt, 
Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vas-
lui, Vrancea și în municipiul București.

„Ajutoare de urgenţă în sumă de 104.100 
de lei vor fi direcţionate către 136 de familii și 
persoane singure din judeţul Sălaj, iar un aju-
tor în valoare de 234.800 de lei va fi acordat 
unui număr de 330 de familii și persoane sin-
gure din judeţul Neamţ. Aceste persoane au 
fost afectate de calamităţi naturale, respectiv 
precipitaţiile abundente însoţite de grindină 
produse în lunile mai-iulie 2015”, se preci-
zează într-un comunicat al Biroului de presă 
al Executivului.

Beneficiarii acestor ajutoare au fost iden-
tificaţi în urma anchetelor sociale realizate 
de Agenţiile judeţene pentru plăţi și inspec-
ţie socială, respectiv a municipiului București. 
Aceste ajutoare de urgenţă se plătesc din 
fondurile prevăzute cu această destina-
ţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
informează sursa citată.

Agenția Națională de Administrare Fiscală 
(ANAF) a încasat, în primele 10 luni din acest 
an, venituri în sumă de 165,33 miliarde de lei, 
cu 7,3%, respectiv 11,24 miliarde de lei, peste 
cele înregistrate în perioada similară a anu-
lui 2014, se arată într-un comunicat al ANAF, 
preluat de AGERPRES.

ANAF precizează că rezultatul se datorează 
combaterii evaziunii fiscale și îmbunătățirii 
colectării, având în vedere că a fost obținut în 
contextul adoptării unor măsuri de relaxare 
fiscală (scăderea CAS cu 5pp, neimpozita-
rea profitului reinvestit, diminuarea taxei pe 
stâlp de la 1,5% la 1%, creșterea vărsăminte-
lor la pilonul II de pensii, scăderea TVA la 
alimente de la 24% la 9%). Raportat la progra-
mul de încasări rectificat, gradul de realizare 
este de 101,2%, conform legilor bugetare anu-
ale rectificate. Comparativ cu planul inițial de 
încasări de la începutul anului, gradul de reali-
zare este de 104,7%. La rectificare, programul 
a fost majorat cu suma colectată în plus pe 
primele 7 luni, se menționează în acel comu-
nicat. În plus, veniturile au fost diminuate de 
inflația negativă din acest an, în comparație 

cu cele din 2014 când inflația a fost pozitivă, 
subliniază ANAF. Totodată, menționăm fap-
tul că, din cele 11,24 miliarde lei colectați în 
plus față de anul trecut, veniturile suplimen-
tare colectate din TVA sunt de 5,05 miliarde lei 
ceea ce reprezintă o creștere cu 11,8%, cu mult 
peste creșterea economică din primele 10 luni. 
Diferența rezultată după eliminarea impactu-
lui creșterii economice este rezultatul direct 
al combaterii evaziunii fiscale, se mai arată 
în comunicat. În structură, la bugetul de stat 
s-au încasat 116,83 miliarde de lei, cu 11,33% 
peste cele din aceeași perioadă din 2014, pe 
fondul creșterii generale a volumului obligați-
ilor fiscale declarate (cu 4,3% mai mare decât 
în perioada similară din 2014). La impozitul 
pe profit s-au încasat 13,055 miliarde de lei, cu 
11,22% mai mult decât în 2014, iar la impozi-
tul pe venit s-au încasat 21,63 miliarde de lei, 
cu 13,19% peste perioada similară din 2014. 
În același timp, încasările din taxa pe valoa-
rea adăugată au fost de 47,9 miliarde de lei, cu 
11,8% mai mari decât încasările din perioada 
similară a anului 2014. În domeniul accizelor 
(inclusiv taxa pe viciu), față de încasările din 

perioada analizată a anului precedent, înca-
sările au fost mai mari cu 8%, ajungând la 
21,45 miliarde de lei. De asemenea, încasă-
rile la capitolul “rest venituri” au fost mai mari 
cu 12,93% față de cele din aceeași perioadă a 
anului 2014, respectiv 12,13 miliarde de lei.

La bugetul fondului național unic pentru 
asigurări de sănătate se constată o creștere a 
volumului sumelor încasate cu 13,03% (17,38 
miliarde de lei cumulat la zece luni 2015). Reali-
zările și programul de încasări includ, la bugetul 
FNUASS, contribuția datorată pentru medica-
mentele finanțate din bugetul Fondul național 
unic de asigurări de sănătate și din bugetul 
Ministerului Sănătății în sumă de 1,42 miliarde 
de lei, se mai arată în comunicat. În același 
timp, la bugetul asigurărilor sociale de stat 
se constată o scădere cu 8,59%, la 29,7 mili-
arde de lei cumulat, iar la șomaj se constată 
o creștere cu 10,98%, la 1,39 miliarde de lei. 
În octombrie, totalul veniturilor realizate de 
ANAF a însumat 18,75 miliarde de lei, ceea ce 
reprezintă un grad de realizare de 104,33% a 
programului rectificat, și o depășire cu 3,6% 
a celor realizate în octombrie 2014.

Prețului energiei electrice la consumatorul final 
ar putea scădea cu 3-5% de la 1 ianuarie 2016, în 
urma reducerii tarifelor de distribuție, a declarat 
Niculae Havrileț, președintele Autorității Nați-
onale de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE). „În acest an, la nivelul furnizării de 
energie electrică și distribuției de energie elec-
trică s-au înregistrat niște elemente pozitive, a 
crescut consumul de energie electrică cu câteva 
procente, am avut o evoluție a ratei de inflație 
favorabilă. Aceste două lucruri coroborate vor 
aduce, cu siguranță, un aspect pozitiv la fixa-
rea prețului energiei electrice la consumatorul 
final. Noi apreciem că acest preț va scădea cu 
câteva procente”, a spus Niculae Havrileț, în 
cadrul unei conferințe de profil, informează 
AGERPRES. Prețul ar urma să scadă începând 
de la 1 ianuarie 2016. Havrileț a precizat că 

reducerea ar putea fi de 8% pentru activita-
tea de distribuție, iar în factura finală scăderea 
ar urma să fie de 3-5%. Reducerea nu vizează 
certificatele verzi sau bonusul de cogenerare. 
Concomitent, Havrileț a afirmat că pregătirile 
de iarnă sunt îndeplinite aproape în totalitate 
în ceea ce privește stocurile de păcură, apă sau 
gaze, singura restanță fiind la aprovizionarea 
cu huilă. „Pregătirile de iarnă sunt îndeplinite 
aproape în totalitate. Există încă o restanță la 
aprovizionarea cu huilă. În rest, toate societă-
țile comerciale din zona energiei electrice care 
asigură rezerva de putere pentru perioada de 
iarnă au constituit stocurile de apă, în cazul 
Hidroelectrica, sau stocuri de cărbune sau de 
păcură în cazul celorlalte societăți comerciale 
care au această sarcină pe timpul iernii”. În 
ceea ce privește gazele naturale, Autoritatea 

a solicitat furnizorilor să înmagazineze pen-
tru motive de siguranță 1,7 miliarde de metri 
cubi, s-au înmagazinat 2,5 miliarde de metri 
cubi, exact ca la nivelul anului trecut, a afirmat 
Havrileț. Oficialul a explicat că la înmagazi-
narea peste cantitățile recomandate au stat 
rațiuni de siguranță suplimentară, instituită 
de Ministerul Energiei, pe regulamentul de sal-
vgardare, dar și probleme în ceea ce privește 
vânzarea gazelor pe fondul consumului mai 
scăzut al consumatorilor, în special a celor din 
zona industrială, conform sursei citate. Potri-
vit acestuia, se așteaptă ca primele două luni 
de iarnă să fie blânde. De asemenea, Havrileț 
a precizat că Transgaz va avea drept începând 
cu acest an să echilibreze sistemul național de 
transport, putând să facă un import suplimen-
tar de gaze atât din partea de Est cât și din Vest.

Încasările ANAF la 10 luni, cu 7,3% peste 
cele din perioada similară din 2014

Preţul energiei electrice ar putea scădea 
cu 3 până la 5% de la 1 ianuarie 2016
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Uniunea Muncitorilor Români desfășoară Campania de promovare a produselor românești, având sloganul 
Produse românești, mai aproape de români!

Pentru mulți români din străinătate, plecarea 
peste hotare, pe lângă părăsirea familiei, a pri-
etenilor și a locurilor dragi unde au copilărit 
și trăit, această înstrăinare a mai reprezentat 
și depărtarea de tradițiile și cultura româ-
nească, alături de aspecte ce țin de bucătăria 
românească și alte obiceiuri românești. Ple-
cat cu gândul să obțină cât mai repede un loc 
de muncă din care să își asigure traiul, dar și 
să îi ajute pe cei dragi rămași acasă, româ-
nul depune eforturi să învețe cât mai repede 
limba și să se integreze cât mai bine în rân-
dul populației țării adoptive.

Astfel, din păcate, zi după zi, și chiar fără 
să realizeze, românul plecat duce dorul, tot 
mai mult, a tot ceea ce reprezintă românesc și 
ceea ce reprezintă România. Nu de puține ori, 
auzim din gura acestui român, că doar de la 
depărtare a realizat cât de frumoasă țară este 
România și cât de dor îi este de căsuța buni-
cilor de la țară, gândindu-se cu nostalgie la 

copilărie. Copilăria reprezintă datinile, prepa-
ratele tradiționale cu gust autentic românesc, 
dar și dulciurile sau jocurile reprezentative 
acelei vremi.

Pe aceste considerente, Uniunea Munci-
torilor Români desfășoară o Campanie de 
promovare a produselor românești, având la 
bază o viziune prin care organizatorul campa-
niei își dorește să elimine barierele generate 
de spațiu și timp care împiedică românii din 
Spania să consume produse cu specific româ-
nesc. Prin aceste acțiuni, se dorește aducerea în 
casele românilor a unei game diversificate de 
produse românești, concentrându-se atenția pe 
valori ca, bunul gust, tradiție românească 
și unicitatea produselor românești.

De ce să consumăm produse românești?
La această întrebare găsim răspunsul în decla-
rația Președintelui Uniunii Muncitorilor Români 
din Spania, care prezintă motivele consumării 

produselor românești printr-o serie de obiective 
ale acestei Campanii de promovare a produ-
selor românești care se influențează reciproc, 
fiind într-o strânsă legătură.

„Obiectivele acestei campanii țin de creșterea 
consumului de produse românești pe teritoriul 
Spaniei care va duce la creșterea exportului 
dinspre România spre Spania, ajungându-se la 
creșterea vânzărilor, iar prin creșterea consu-
mului de produse, ne dorim generarea creșterii 
locurilor de muncă atât pentru producătorii 
din industria alimentară din România, cât și 
la firmele românești de pe teritoriul Spaniei, 
în câteva cuvinte, consumul de produse româ-
nești va genera indirect și creșterea locurilor 
de muncă în rândul comunității de români 
din Spania”, a precizat Președintele Uniunii 
Muncitorilor Români din Spania.

Astfel, atunci când românul din Spania cum-
pără produse românești, pe lângă faptul că va 
consuma produse gustoase românești după 

care duce dorul, trebuie să se gândească ca și 
un adevărat român că susține economia țării 
sale și că asigură un loc de muncă pentru un 
român din România.

Comunitatea de români din Spania este 
cea mai numeroasă în rândul imigranților din 
această țară și oferta magazinelor cu specific 
românesc este foarte bogată, cu o experiență 
câștigată în timp în a mulțumi și a satisface și 
cele mai pretențioase gusturi în privința pro-
duselor românești.

La evenimentele importante din viața româ-
nului din Spania, dar și în petrecerea timpului 
liber într-un mod cât mai plăcut, răspund nume-
roase restaurante românești unde mâncarea 
tradițională românească, și un numai, este 
acompaniată de o muzică bună românească.

Încheiem cu întrebarea la care așteptăm 
răspuns de la toți românii stabiliți în Spa-
nia: tu ce produse românești ai cumpărat 
ultima dată?

Uniunea Muncitorilor Români desfășoară o 
Campanie de promovare a produselor românești

CAMPANIE

Uniunea Muncitorilor Români organizează, cu sprijinul 
colaboratorilor, Concursul „Românașul Talentat”

U niunea Muncitorilor Români din Spania 
este o asociație care enumeră printre 
obiectivele ei și desfășurarea activită-

ților de promovare a limbii și culturii materne 
în rândul copiilor românilor care locuiesc în 
comunitatea Madrid.

Despre Concursul „Românașul Talentat”
În spiritul Sărbătorilor de Iarnă, Uniunea Mun-
citorilor Români cu sprijinul venit din partea 
scriitorului Petre Crăciun și în colaborare cu 
Radio Românul pe frecvența 107,7 FM (Spania) 
desfășoară Concursul „Românașul Talentat” 
în timpul emisiunilor radioului de sâmbătă 
și duminică, începând cu data de 7 noiembrie 
2015 și până în data de 20 decembrie 2015.

Emisiunile de sâmbătă și duminică se numesc 
„Weekend Românesc”, sâmbătă cu programul 
între orele 17:00 până la 21:00 și duminică 
între orele 10:00 până la 14:00.

În Concursul „Românașul Talentat”, Uniu-
nea Muncitorilor Români dorește, după cum și 
numele concursului spune, premierea micuților 
români talentați care locuiesc în comunitatea 
Madrid și care au pregătit, având în vedere că 
și Sărbătoarea Crăciunului este aproape, un 
moment artistic exprimat în limba română. Se 
vor premia românașii talentați care intră în 
direct în timpul emisiunii, apelând sub suprave-
gherea părinților următorul număr de telefon: 
910 847 803. Prin apelarea acestui număr, se 
va intra în legătură cu realizatorul emisiunii, 
pe nume Andrei Ropan, iar acesta va premia în 
fiecare emisiune de sâmbătă și dumincă patru 
copii/zi (sâmbătă și duminică) care recită sau 
cântă corect în limba română.

Premiul pentru fiecare din cei patru copii 
premiați în zilele de sâmbătă și duminică constă 

într-o carte frumos ilustrată pe care o prezen-
tăm mai jos.

Premiul Concursului 
„Românașul Talentat”
Volumul „Povestiri despre România, țara părin-
ților”, semnat de scriitorul Petre Crăciun, este 
destinat copiilor români din Diaspora și comu-
nitățile istorice. Volumul, apărut la Editura 
Zorio (160 pagini, color, cu o copertă sem-
nată de Anca Smărăndache), este finanțat de 
Departamentul Politici pentru Relația cu Româ-
nii de Pretutindeni din cadrul Ministerului de 
Externe și va fi oferit în acest an asociațiilor 
românești din străinătate, îndeosebi copiilor 
care știu tot mai puține lucruri despre țara 
unde s-au născut ei sau părinții lor, informează 
Portalul Identitate Românească.

Capitolele cuprinse în volum sunt următoa-
rele: „Ţara celor șapte viteji și a Zânei-Zânelor”, 

„Omul este mai liber întro casă țărănească”, 
„Miorița este Iliada și Odiseea genetică a popo-
rului nostru” și „Dumnezeu este la o palmă de 
tine”. Cartea oferă cititorilor săi 150 de foto-
grafii color, un adevărat album de istorie, artă, 
civilizație și spirtualitate românească. Sunt 
inserate și foarte multe imagini care pun în 
valoare activitatea asociațiilor românești din 
comunități și Diaspora.

„Povestiri despre România, țara părinților” 
își propune familiarizarea unui număr cât mai 
mare de copii care trăiesc în afara granițelor 
cu informații despre România, țara părinților, 
prezentate sub forma unor povestiri atractive, 
pe înțelesul copiilor, ușor de memorat, con-
form sursei citate.

„Copiii din comunitățile istorice și chiar cei 
din Diaspora au nevoie de cărți în limba română 
și au nevoie îndeosebi de cărți care să le pre-
zinte într-un mod atractiv valorile, frumusețile, 
personalitățile, într-un cuvânt elementele iden-
titare care definesc poporul român și România. 
Am propus Departamentului Politici pentru 
Relația cu Românii de Pretutindeni editarea 
unui volum în care toate aceste valori să fie 
expuse sub forma unor povestiri pe care câțiva 
copii născuți sau care trăiesc departe de țară 
le află de la bunicul lor, un personaj sfătos, 
bun povestitor, care le dezvăluie o lume minu-
nată, locuri de vis, legende și povești despre 
țara părinților. Considerăm că o astfel de abor-
dare, cu totul nouă, este de natură să îi atragă 
pe micii cititori care trăiesc departe de țară”, 
a declarat autorul.

Despre autor
Petre Crăciun este membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, autor de literatură pentru 
copii și inițiatorul portalurilor Identitate 
Românească (www.identitateromaneasca.
ro) și Literatură Copii (www.literaturacopii.
ro). A desfășurat numeroase proiecte literare 
sau editoriale, cu participarea unor români 
din Italia, Grecia, Germania, Norvegia, Marea 
Britanie, Spania, Statele Unite, Republica Mol-
dova, Ucraina sau Serbia.

Uniunea Muncitorilor Români le dorește 
mult succes tuturor copiilor participanți în 
cadrul Concursului „Românașul Talentat” și 
își declară un imens respect pentru familiile 
de români din comunitatea românilor din Spa-
nia, și un numai, care încurajează, susțin și 
promovează atât graiul românesc, cât și tra-
dițiile și cultura românească.
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Suedia, țară membră Schengen, 
a restabilit controalele tem-
porare la frontiere din cauza 
afluxului de migranți, premie-
rul Stefan Löfven apreciind cu 
acest prilej că spațiul de liberă 
circulație Schengen va putea 
funcționa mai departe numai 
dacă va fi gestionat împreună 
de toate statele membre, infor-
mează AGERPRES.

„Avem nevoie de un alt sis-
tem”, a declarat în fața presei 
șeful guvernului suedez, fiind 
întrebat dacă spațiul Schengen 
mai este sustenabil în contex-
tul actualului val migrator. El a 
subliniat că decizia de reintro-
ducere a controalelor la graniță 
a fost luată pentru asigurarea 
securității frontierelor și pentru 
a se putea verifica identitatea 
persoanelor care intră în țară. 
Măsura, valabilă deocamdată 
doar pentru câteva zile, se aplică 
la punctul de trecere a fron-
tierei de pe podul Strâmtorii 

Sund (ce leagă capitala daneză 
Copenhaga de orașul suedez 
Malmo) și în porturile unde 
sosesc navele de pasageri din 
Danemarca și Germania.

Premierul Stefan Löfven a 
ținut să precizeze că reintro-
ducerea acestor controale nu 
înseamnă ridicarea unui “gard”, 
menționând totodată că Sue-
dia rămâne o țară favorabilă 
primirii migranților, în opinia 
sa fiind important ca și tine-
rii din Africa să aibă un viitor.

După ce a atras acești 
migranți printr-o politică de 
azil foarte generoasă, Suedia 
a devenit, după Germania, a 
doua destinație preferată de 
arabii, africanii și asiaticii 
veniți în căutarea unei vieți 
mai bune în Europa, autori-
tățile de la Stockholm primind 
în ultima vreme săptămânal 
circa 10.000 de noi cereri de 
azil și estimează că pentru tot 
anul în curs acest număr va 

ajunge la circa 190.000.
Prin urmare, spațiile desti-

nate refugiaților sunt saturate, 
iar guvernul a decis să-i cazeze 
inclusiv în tabere de corturi sau 
în închisori nefolosite. În fața 
acestei situații, executivul sue-
dez a cerut Uniunii Europene 
distribuirea unei părți dintre 
migranții aflați acum în Sue-
dia către alte state din UE prin 

mecanismul cotelor obligato-
rii, sugerând ca din Suedia să 
fie relocați 54.000 de migranți 
care urmau să fie redistribuiți 
din Ungaria, cotă aflată acum 
în rezervă după ce guvernul 
de la Budapesta a refuzat să 
beneficieze de ea, mai spune 
sursa citată.

În paralel, guvernul suedez a 
urmat exemplul altor state euro-
pene, cum este cazul Austriei, și 
a decis la sfârșitului lunii octom-
brie să adopte o serie de măsuri 
menite să descurajeze afluxul 
solicitanților de azil. Printre 
aceste măsuri, ce vor intra în 
vigoare în al doilea semestru 
al anului viitor, se numără eli-
berarea mai multor permise de 
ședere provizorii în locul celor 
permanente, înăsprirea con-
dițiilor ce permit migranților 
să-și aducă familiile și inten-
sificarea expulzărilor în cazul 
celor cărora li s-a respins cere-
rea de azil.

Criza refugiaților: Partidul ungar Jobbik cere construirea 
unui gard pe întreaga lungime a graniței cu România
Partidul naționalist ungar 
Jobbik a cerut guvernului de 
la Budapesta să construiască 
un gard pe întreaga lungime a 
graniței Ungariei cu România, 
în contextul crizei refugiați-
lor, informează AGERPRES.

Purtătorul de cuvânt al for-
mațiunii, Ádám Mirkóczki, a 
afirmat că Jobbik solicită con-
struirea acestui gard la granița 
cu România având în vedere 
faptul că Slovenia a început 
recent ridicarea unui gard la 
frontiera cu Croația, ceea ce 

i-ar putea determina pe refugi-
ați să aleagă o rută alternativă 
prin România și mai departe 
în Ungaria, în drumul lor către 
Europa Occidentală.

Reprezentantul Jobbik a 
adăugat că la nivelul comisi-
ilor pentru apărare și pentru 
securitate națională ale par-
lamentului ungar au ajuns 
informații conform cărora 
este de așteptat ca presiunea 
fluxului de migranți să crească 
la granița româno-ungară. Din 
acest motiv se impune ridicarea 

unui gard pe întreaga lungime 
de 453 de kilometri a frontie-
rei dintre Ungaria și România, 
a spus el, exprimându-și toto-
dată convingerea că România 
va urma “modelul sârb” și le va 
permite migranților să treacă 
fără probleme frontiera.

De asemenea, Jobbik a cerut 
consolidarea patrulelor mixte 
ale poliției și armatei la granița 
de sud a Ungariei. Slovenia a 
început să ridice un gard de 
sârmă ghimpată la granița cu 
Croația, pentru a controla mai 

bine fluxul de migranți ce con-
tinuă să treacă în fiecare zi cu 
miile această graniță în dru-
mul lor către vestul Europei. 
Peste 180.000 de migranți, 
majoritatea sirieni, afgani și 
irakieni, au pătruns în Slove-
nia după data de 16 octombrie 
— când Ungaria a închis fron-
tiera cu Croația cu un alt gard 
de sârmă ghimpată și a deviat 
astfel fluxul migrator în direc-
ția Sloveniei —, iar guvernul 
de la Ljubljana a anunțat că în 
zilele următoare vor sosi încă 

aproximativ 30.000. Premierul 
sloven, Miro Cerar, a declarat 
că țara sa ce are numai două 
milioane de locuitori — nu va 
putea adăposti migranți dacă 
Austria își va închide granițele 
pentru ca aceștia să nu-și mai 
continue călătoria către țările 
unde doresc să ajungă, destina-
ția lor favorită fiind Germania. 
Șeful executivului sloven a pre-
cizat că gardul ce este în curs de 
construcție nu are ca obiectiv 
închiderea acestei granițe cu 
Croația, cum a făcut Ungaria, 

ci evitarea intrării haotice a 
migranților prin afara punc-
telor de trecere a frontierei.

La rândul său, cancelarul 
austriac Werner Faymann, a 
cărui țară de asemenea inten-
ționează să ridice un gard la 
granița cu Slovenia, a avertizat 
că, dacă Uniunea Europeană 
nu va securiza frontiera din-
tre Turcia și Grecia, riscăm să 
vedem „un concurs de construc-
ție a gardurilor în Europa” și 
poate chiar incidente, mai 
spune sursa citată.

Foto: sverigesradio.se

Rumanía cuenta con un patrimonio 
Unesco poco conocido para el turista 
que inicia la planificación del viaje 
abriendo la guía de Rumanía. Sin 
embargo, no por ello, son ejemplos 
menores de las joyas arquitectónicas 
y culturales que podemos encontrar 
durante nuestra ruta, informa la página 
web www.larumania.es.

Las iglesias de madera de Mara-
mureș son un buen ejemplo de ello. 
Dispersas por toda la región fronte-
riza con Ucrania, poco señalizadas 
y casi siempre al final de una carre-
tera por donde ya pensamos que nos 
hemos perdido, las iglesias de madera 
de Maramureș suelen abrir sus puer-
tas gracias a vecinos que nos enseñan 
su estilo lejano al de los suntuosos 
centros de culto de España o Italia.

Los Monasterios de Bucovina quizá 
son la imagen más recurrente de las 
portadas turísticas de Rumanía. Sus 
magníficos frescos externos recu-
perados tras una ardua estrategia 
de restauración, maravillan por el 
espectáculo de colorido y la paz que 
transmite sus entornos ajardinados 
donde los monjes pululan, intentando 
seguir su rutina de oración. Los monas-
terios de Arbore, Humor, Moldovița, 
Pătrăuți, Voroneț, Suceavița o Neamț 
suponen la mayor concentración de 

pinturas murales del mundo.
La ciudad sajona de Sighișoara es 

el conjunto monumental más impor-
tante de Rumanía. Toda la ciudad 

es parte de un complejo de ciudad 
medieval poco alterado por el tiempo, 
que la Unesco no ha pasado por alto.

En el sur de Rumanía, encontramos 

las fortalezas dacias de los montes de 
Orăștie. Se trata de los antiguos asen-
tamientos del pueblo dacio, datados 
entre el I a.C i el I d.C, antes de la 

invasión romana. Aunque los restos 
no son muy representativos, la gran 
documentación sacada a la luz gra-
cias a la excavación arqueológica ha 
puesto de relieve el alto desarrollo 
cultural de los dacios.

Las iglesias fortificadas de Tran-
silvania eran auténticos fortines 
amurallados en la baja edad media. 
La fortaleza campesina de Prejmer fue 
designada patrimonio de la Unesco 
por ser la más completa y mejor con-
servada de toda Transilvania, si bien 
el listado completo lo componen Bier-
tan, Câlnic, Viscri, Dârjiu, Saschiz y 
Valea Viilor.

Monasterios del Valle de Olt
Uno de ellos, el monasterio de 

Horezu fue incluido en la lista de 
patrimonio de la Unesco. Son la 
manifestación perfecta del arte de 
Valaquia que va del XIV al XVIII. 
Ligados a la historia de los Voivo-
das, estos centros religiosos no sólo 
siguen activos, si no que su comuni-
dad aumenta cada año.

El Delta del Danubio que formó 
parte del patrimonio Unesco a par-
tir de 1991 conserva una variedad 
de ecosistemas diferentes único en 
Europa. Centenares de especies de 
flora y fauna se diseminan en las 
marismas que riega el Mar Negro.

Foto: enjoyromania.net

PATRIMONIO UNESCO EN RUMANÍA

ESPAÑOLEXTERNE

Revelion 2016 Restaurante Los Hornos

Vă așteptăm și de Crăciun cu muzică, voie bună și meniu 25€/persoană

Meniu 115€/persoană (TVA inclus)
Bautura–bar liber

Salon mare, capacitate 400 de persoane

și invitaţi speciali, 

Informaţii și rezervări: 

Tombolă specială 
de Revelion:

Premiul I: Televizor LED
Premiul II: Tabletă

Premiul III: O cutie de vin

La mejor oferta 
para tus viajes y vacaciones

Especialistas en hacer inolvidables 
tus vacaciones: vuelos, hoteles,  destinos 
nacionales e internacionales...

Tus  billetes de avión,  tren y autocar 
con las mejores tarifas disponibles.  

Alquiler de coches y furgonetas.

Y con la posibilidad de pago aplazado. 

Tendrás la mejor oferta con la 
garantía y confi anza de 
Viajes El Corte Inglés.

Torre sajona de Sighișoara, en el Patrimonio de la Humanidad desde 1999

Suedia a restabilit temporar controalele la 
frontiere în privința afluxului de migranți

Dezvăluiri date, din greșeală, 
despre o armă secretă

Două televiziuni ruse au difuzat imagini cu un sistem de torpile 
cu încărcătură nucleară, fără să știe că astfel au dezvăluit infor-
mații secrete despre o armă aflată în faza de experimentare 
și care încă nu a intrat în dotarea armatei, a transmis Kremli-
nul, preluat de AGERPRES. „Unele date secrete au fost filmate, 
motiv pentru care aceste imagini au fost ulterior suprimate” de 
pe site-urile televiziunilor, a declarat în fața presei Dmitri Pes-
kov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, el manifestându-și 
totodată speranța că astfel de incidente nu se vor mai repeta.

Cele două televiziuni, NTV și Pervy Kanal, ambele contro-
late de stat, au difuzat imagini ce arată un responsabil militar 
rus în timp ce răsfoiește un document ce conține desene și 
descrieri tehnice ale noului sistem de torpile cu încărcătură 
nucleară, denumit Status-6. Conform documentului ce a putut 
fi astfel vizualizat prin mărirea imaginii, aceste torpile, ampla-
sate pe submarine, pot „contamina zone întinse care devin 
inutilizabile pentru orice activitate militară, agricolă sau eco-
nomică pentru o perioadă îndelungată”, conform sursei citate.

Înregistrarea a fost făcută în timpul unei reuniuni pe care 
președintele Vladimir Putin a avut-o cu responsabili militari în 
stațiunea Soci de pe țărmul Mării Negre.
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Con motivo del Día Nacional 
de Rumanía, el Instituto Cul-
tural Rumano y la Embajada 
de Rumanía ante el Reino de 
España, con el apoyo del Con-
sulado General de Rumanía en 
Barcelona y el Consulado de 
Rumanía en Zaragoza orga-
nizan una serie de conciertos 
en Zaragoza, Madrid y Barce-
lona, según informa ICR en 
un comunicado de prensa. En 
este marco, se presentará el 
concierto Duelo de los violi-
nes: Stradivarius vs. Guarneri, 
en Zaragoza y Madrid, inter-
pretado por Gabriel Croitoru 
(violín), Horia Mihail (piano) 
y Liviu Prunaru (violín), y Dúo 
rumano de violín y piano en 
Barcelona, ofrecido por Gabriel 
Croitoru y Horia Mihail.

Duelo de los violines: 
Stradivarius vs. Guarneri
25 de noviembre, 20.00 h, 
Auditorio de Zaragoza, Sala 
Luis Galve

28 de noviembre, 19.00 h, 
Caixa Fórum Madrid, Auditorio

Obras de Niccolò Paga-
nini, Joachim Raff, Antonio 
Bazzini, Henryk Wieniawski, 
Piotr Ilich Chaikovski, Fritz 
Kreisler, Frédéric Chopin, Aram 
Jachaturián, Isaac Albéniz, 
Pablo de Sarasate, Igor Alexan-
drovici Frolov, Carlos Gardel, 
Angel Villoldo, Augusto Berto 
y Gerardo Matos Rodríguez.

Para un artista, al prepa-
rarse para una competición 
que conlleve la idea de duelo 
es esencial–según la definición–
ser poco satisfecho con su arte. 
En este concierto, la disputa no 
será entre los dos violinistas, 
sino entre los lutieres, Stradi-
varius y Guarneri, a pesar de 
que esta batalla lleva siglos sin 
que se pueda declarar algún 
ganador. Es de esperar que 
no se aclare tampoco en esta 

ocasión. Es una hermosa his-
toria, que se hizo realidad en 
2011, cuando acompañados por 
el pianista Horia Mihail, tes-
tigo y árbitro de esta iniciativa, 
dos violinistas y dos violines 
que nunca se habían encon-
trado en el mismo escenario 
entraron en una competencia 
amistosa. Se trata de Liviu Pru-
naru y el Stradivarius “Pachoud” 
de 1694, ofrecido en custodia 
al músico por Royal Concer-
tgebouw de Amsterdam, y 
Gabriel Croitoru con el Guar-
neri del Gesù, instrumento que 
perteneció a George Enescu 
(1881-1955), considerado uno 
de los más importantes músicos 
de la segunda mitad del siglo 
XX, gran compositor, violinista, 

pedagogo, pianista y director 
de orquesta.

Dúo rumano de 
violín y piano
30 noviembre, 19.30 h, Caixa 
Fórum Barcelona, Auditorio

Obras de Edvard Grieg, 
George Enescu, Edward Elgar, 
Heinz Provost, Fritz Kreisler 
y Pablo de Sarasate.

Ofrecido por el violinista 
Gabriel Croitoru, concertista 
solista en las Orquestas y los 
Coros de Radio Rumanía y 
Dr. por la Universidad Naci-
onal de Música de Bucarest, 
acompañado por el destacado 
pianista Horia Mihail, con una 
importante trayectoria inter-
nacional, concertista solista de 

las Orquestas y los Coros de 
Radio Rumanía.

Gabriel Croitoru inter-
preta con un Guarneri del 
Gesu, nombrado “la catedral” 
por su imponente son, con-
struido en 1730, que es parte 
del patrimonio cultural de 
Rumanía y pertenece hoy en 
día al Museo George Enescu 
de Rumanía. Entró en pose-
sión del violinista en 2008, a 
raíz de un concurso organizado 
por el Ministerio de Cultura 
de Rumanía.

Colaboran: Auditorio 
de Zaragoza, Caixa Fórum 
Madrid, Caixa Fórum Barce-
lona, Museo Nacional George 
Enescu de Rumanía. Con el 
apoyo de Radio Rumanía.

ESPAÑOL

Del 9 al 21 de noviembre, en la Biblioteca Muni-
cipal de Durango (San Sebastián, País Vasco) 
tendrá lugar una serie de eventos culturales 
dedicados a Rumanía.

Organizadores: El departamento de Inmi-
gración del Ayuntamiento de Durango, la 
Biblioteca Municipal de Durango y con el 
apoyo del Instituto Cultural Rumano de Madrid.

La Biblioteca Municipal de Durango parti-
cipa en el programa “Liburutegiak Topaleku-Las 
Bibliotecas, un lugar de encuentro” que el Depar-
tamento de Cultura del Gobierno Vasco ha 
puesto en marcha en el año 2009, con el obje-
tivo de fomentar las bibliotecas como espacio 
de integración entre las diferentes culturas que 
cohabitan actualmente en Euskadi, a partir de 

la promoción de valores como la igualdad, la 
tolerancia y la diversidad.

Las propuestas del Instituto Cultural 
Rumano Madrid son: charla con la traduc-
tora de literatura rumana Marian Ochoa de 
Eribe, con el tema “La literatura rumana, una 
literatura entre los Cárpatos y Oriente” y la 
lectura del cuento “La hija de la vieja y la hija 
del viejo” de Ion Creangă, traducido al español 
por Cătălina Iliescu Gheorghiu.

Programación:
Del 9 al 21 de noviembre, la exposición “Entre 
viajes de ida y vuelta, vida rrom rumanas”. Hora-
rios de visita: de lunes a viernes, de 09:00h a 
21:00h y sábado de 10:00h a 14:00h. Visita 

guiada: el lunes, 9 de noviembre.
El 11 de noviembre, 19.00h, charla con la 

traductora de literatura rumana Marian Ochoa 
de Eribe sobre “La literatura rumana, una lite-
ratura entre los Cárpatos y Oriente”.

El 14 de noviembre, 12.00h, taller de hue-
vos pintados y la lectura del cuento “La hija 
de la vieja y la hija del viejo”.  El evento está 
dedicado a niños entre 6 y 9 años.

El 18 de noviembre, 19.00h, proyección 
del largometraje Filantrópica, r.: Nae Caranfil.

El 21 de noviembre, 12.00-14.00h,  Taller 
de cocina rumana. Necesaria inscripción pre-
via en la Biblioteca, hasta el 19 de noviembre.

Para más información: www.icr.ro

Jornada sobre Rumanía, en el País Vasco

ESPAÑOL

Serie de conciertos en Zaragoza, Madrid y 
Barcelona para celebrar el Día Nacional de Rumanía

Oro en el salón de 
inventos para una 
pasta de dientes 
orgánica rumana. 
¿De que esta echa?

La pasta de dientes orgánica rumana fue el 
invento con mayor éxito de los 400 presen-
tados por 15 países en el salón de inventos 
de Varsovia. Tiene todas las probabilida-
des de ser un éxito en el mercado después 
de ganar, también, el primer puesto en el 
salón de Sebastopol. La pasta de dientes se 
presentará en Croacia, Moldavia y Taiwán, 
señala stiri.tvr.ro.

La receta se basa en productos naturales 
a base de menta, albahaca, lavanda, canela, 
cáscara de huevo blanco, el arroz y la spi-
rulina. En Varsovia, los inventores rumanos 
recibieron otras dos medallas: de plata y de 
bronce. La delegación de nuestro país fue 
honrada con la medalla de Marie Curie para 
inventos en la química.

Rumania estuvo representada en el 
salón de inventos de Varsovia por inventores 
de la Universidad Técnica “Gheorghe Asachi”, 
la Universidad “Alexandru Ioan Cuza” y la 
Universidad “Dunărea de Jos” de Galați.

Escaladores rumanos 
llevan el águila de los 
Cárpatos en el volcán 
más alto del mundo

Un equipo de alpinistas rumanos, conducidos por el veterano 
Marius Gane, escalarán el volcán más alto del mundo, Ojos del 
Salado (6.893 m), en el desierto de Atacama. Por primera vez 
en su camino el equipo rumano va a subir un pico de más de 
6.000 m.

Junto con Marius Gane, la expedición cuenta con los alpi-
nistas Peneș Valeriu, Cristian Falevici y Călin Ţunea y empezará 
en el mes de diciembre.

La expedición ATACAMA–CHILE 2015 colocará en lo alto de 
los Andes una escultura de metal que representa un águila 
real, reinterpretada de manera personal por la escultora Misha 
Diaconu. El águila real es una de las más impresionantes aves 
rapaces que simboliza el coraje, la fortaleza y la victoria.

“Se trata de una expedición y a la vez una misión para 
Rumania. Decidimos darle a la montaña un símbolo de 
nuestra cultura en el que se encuentra el coraje y la aspiración 
a las alturas y por lo tanto señalar allí la presencia rumana de 
una manera representativa”, dijo Marius Gane, líder de la expe-
dición y uno de los participantes de la primera expedición 
rumana que conquistó el Everest en 2003 (8.848 m), según 
informa la página web svnews.ro.

Foto: paginaeuropeana.ro

Foto: svnews.ro
Foto: icr.ro
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Exercițiile sunt o parte impor-
tantă a unui stil de viață 
sănătos, țin la distanță bolile 
și mențin talia subțire. Un stu-
diu realizat de cercetătorii de 
la London School of Econo-
mics and Political Science, mai 
cunoscută ca London School 
of Economics sau LSE susține 
că 30 de minute de mers pe 
jos pe zi, ar fi cea mai eficientă 
metodă de slăbit, mai eficientă 
decât alergatul și mersul la sală, 
informează Doctorul zilei. Însă, 
ce părere au antrenorii perso-
nali despre acest studiu și de 
câtă mișcare e nevoie de fapt 
ca să ai rezultate.

3 ore pe săptămână
„Dacă vrei să slăbești, e indicat 
să te gândești la cât sport faci 
într-o săptămână, nu într-o zi. 
În cel mai optimist caz, e nevoie 
de trei ore de exerciții pe săp-
tămână ca să slăbești. Asta nu 
înseamnă să mergi la sală și să 
stai o oră, înseamnă chiar să faci 
mișcare o oră întreagă. Uneori 
oamenii stau și o oră jumătate 
la sală, dar fac exerciții doar 
40 de minute” a explicat Justin 

Maguire, antrenor personal. 
Justin a mai spus că exercițiile 
de mare intensitate nu trebuie 
să dureze mai mult de o jumă-
tate de oră. Dacă durează mai 
mult de 35 de minute, vei pierde 
din masa musculară și asta nu 
ajută la slăbit.

18 minute de HIIT, de 
3 ori pe săptămână

„Antrenamentul HIIT, High 
Intensity Interval Training sau, 
pe românește, antrenamentul 
pe intervale de intensitate este 
un sistem de antrenament ușor 
de implementat, care nu con-
sumă prea mult timp și care îți 
oferă rezultate vizibile în cel 
mai scurt timp posibil. HIIT 
nu impune un raport standard 
între efort și recuperare, dar eu 
îți recomand să începi cu un 
raport de 1/3, ceea ce înseamnă 
că pentru orice interval de timp 
în care faci efort ai nevoie de 3 
ori mai multă recuperare. Un 
exemplu concret ar fi un circuit 
format din 5 sprinturi de 20 de 
secunde, cu o pauză de 60 de 
secunde între ele. Este foarte 
important să înțelegi conceptul 

de sprint, deoarece întregul suc-
ces al sistemului se bazează pe 
efectuarea unui efort de mare 
intensitate într-un timp cât mai 
scurt posibil. Alege doar exer-
ciții pe care știi să le execuți 
corect înainte de a trece la ceva 
mai complicat. Cea mai bună 
alegere ar fi să alegi sprinturile 
în parc sau scările”, a preci-
zat antrenorul personal Matt 
Hodges. Acesta mai spune că 
cel mai bun moment al zilei 
pentru exerciții cardio este 
dimineața, la o jumătate de 
oră după ce te-ai trezit.

25 minute de HIIT de 
4 ori pe săptămână
2-4 ședințe de HIIT pe săp-
tămână sunt optime pentru 
a pierde în greutate, potrivit 
antrenorului Lloyd Bridger T. 
HIIT sunt cele mai potrivite 
exerciții pentru slăbit. El reco-
mandă intervale de 10-20 de 
secunde de exerciții intense, 
opt repetări și un minut de 
odihnă între intervale, mai 
precizează acesta.

Cardio și forță de 3 
ori pe săptămână
Combină o jumătate de oră de 
cardio cu o jumătate de oră 
de exerciții de rezistență de 3 
ori pe săptămână, recomandă 
antrenorul Anya Lahiri.

VERDICTUL
Studiile demonstrează, iar 
persoanele care sunt plătite 
să ajute oamenii să slăbească 
confirmă demonstrația studiu-
lui prin faptul că aceștia sunt 
de părere că cel mai bun antre-
nament pentru slăbit este HIIT 
și trebuie făcut de 3 ori pe săp-
tămână, adaugă sursa citată.

Dacă sunteți în căutarea unui cadou pentru o femeie, întot-
deauna apare întrebarea: „oare ar trebui să îi ofer ceva util 
sau ceva interesant?” În realitate, cele mai bune cadouri sunt 
cele care îmbină aceste elemente. După mai multe cerce-
tări de piață, specialiștii din zona comportamentelor sociale 
au găsit cinci elemente care apar pe lista de așteptări a majo-
rității femeilor, indiferent de vârstă, spune RomaniaLibera.
ro. Bijuterii rare. Dacă cercei simpli sau coliere la modă, 
femeile își cumpără în mod frecvent, atunci modelele mai 
speciale nu se numără neapărat printre lucrurile pe care le 
caută prea des. De aceea, o pereche de cercei cu pietre preți-
oase, ori o brățară realizată manual le va bucura cu siguranță. 
Colecție tematică de cărți. În funcție de gustul fiecă-
reia dintre ele, o colecție de cărți poate fi o surpriză plăcută. Fie 
că este vorba despre cărți de dezvoltare personală, romane de 
dragoste, gastronomie sau albume de fotografie, o colecție 
ambalată într-un mod interesant o va atrage și va aprecia gestul 
tău. Lenjerie. Lenjeria intimă este un cadou pertinent, deși nu 
poate fi oferit decât dacă relația este una destul de apropiată. Însă 
un model interesant, chiar curajos, pe care uneori femeile nu și-l 
cumpără singure se poate transforma într-un cadou atât util, cât 
și plăcut! Rezervări la spa. Ce poate fi mai frumos decât o zi 
de relaxare și răsfăț, într-un ambient perfect pentru sfârșitul unei 
săptămâni? Majoritatea femeilor vor aprecia un tratament la spa, 
în care să își reîncarce bateriile după o săptămână grea de muncă. 
Așadar, cadoul poate fi o programare într-un astfel de salon. 
O excursie. Deși ceva mai scumpă, excursia este un cadou pe 
care oricine l-ar primi – mai ales dacă este vorba despre o destina-
ție necunoscută, ori una pe care întotdeauna și-a dorit-o. Îi puteți 
face cadou femeii de lângă dumneavoastră o excursie bine orga-
nizată, în care cu siguranță nu se va plictisi, adaugă sursa citată.
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Ești în căutarea unui cadou? Află 
cinci lucruri pe care orice femeie 
își dorește să le primească!

UTILE

Sfaturi utile pentru slăbit! Cât timp trebuie 
de fapt să faci exerciții ca să slăbești?

În prezent, comunitatea românească 
reprezintă cea mai mare comunitate 
de străini din Spania, iar după descri-
erea acesteia pe site-ul Ambasadei 
României în Regatul Spaniei, comuni-
tatea românească „este o comunitate 
activă, puternică, bine integrată în 
mediul spaniol, care joacă un rol  
deosebit de important în dezvolta-
rea relațiilor bilaterale și reprezintă 
un important contributor la dezvol-
tarea economiei spaniole, dar și a 
celei românești”.

Cu această introducere urmează să 
prezentăm în continuare un exemplu 
de succes pentru mediul de afaceri 
românesc de pe teritoriul Spaniei. 
Exemplul ales este cel al fabricii de 
mezeluri cu un lanț propriu de maga-
zine de desfacere a produselor sub 
brandul deja cunoscut în Spania, Car-
mangeria Românească.

După cum conducerea aces-
tei fabrici a declarat, Carmangeria 
Românească pune accent pe calitatea 
produselor oferite clienților, mergând 
pe o gamă formată din cele mai gus-
toase și sănătoase produse de fabricație 
proprie, din 100% carne atent selec-
ționată și condimente naturale.

În dezvoltarea acestui lanț de 

magazine, Carmangeria Românească 
a ajuns să fie cunoscută și apreci-
ată de către clienți pentru produsele 
tradiționale după rețete românești, 
pentru gustul de odinioară și pen-
tru calitatea servirii din magazine. 
Carmangeria Românească intră în 
casele românilor din Spania, nu doar 
prin produsele achiziționate, dar și 
prin materialele informative trans-
mise prin Radio Românul (Spania)
și Ziarul El Rumano en España, în 
care sunt prezentate locațiile maga-
zinelor din Spania. 

Comunitatea românească din 
Spania, a primit cu bucurie vestea 
că acest lanț de magazine se extinde 
și în alte zone importante locuite de 
mulți români, deschizându-se alte 
două noi magazine în Tomelloso, C/ 
Campo, 102 și Alcázar de San Juan, 
C/ Malvasia, 1.

Carmangeria Românească își extinde lanțul de magazine cu 
alte două noi locații în zone cu un număr mare de români

L’ Alcazaba
Carretera Burgos, salida 23,

direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23
www.fi ncalcazaba.es

www.facebook.com/fi nca.alcazaba

RESTAURANT FINCA

R E S T A U R A N T  T I P I C  R O M Â N E S C

• Ziua Naţională a României–27, 28 și 

29 Noiembrie–cu formaţia Ioan Marcu 

și meniu 30€/persoană

• Crăciun–24 Decembrie–cu formaţia 

Bebe de la Alba, meniu 60€/persoană 

cu bar liber și petrecere până la 6 a.m. 

și tombolă specială: premiul I – o cină 

pentru două persoane în noaptea de 

Revelion; premiul II: o tabletă

• Revelion 2016 – 31 Decembrie – cu 

formaţia Bebe de la Alba, meniu 100% 

românesc, artifi cii și șampanie în 

grădinile noastre, tombolă surpriză cu 

trei premii, petrecere până la 6 a.m.

• Nunţi, botezuri , onomastice și 

alte evenimente

• Informaţii și rezervări: 

689823735 / 916236579

Foto: popsugar.com
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Federația Română de Tae-
kwon-do ITF a fost inclusă 
în programul de promovare 
a brandului de țară al Româ-
niei, informează AGERPRES.

Federația Română de Tae-
kwon-do ITF și Autoritatea 
Națională pentru Turism au 
semnat un protocol de colabo-
rare pe durata unui an de zile 
în vederea promovării bran-
dului de țară al României pe 
plan intern și internațional. La 
întâlnire, desfășurată la Bucu-
rești, din partea Federației 
Române de Taekwon-do ITF 
au fost prezenți președintele 
Cosmin Oprescu și vicepreșe-
dintele Ciprian Banea.

„Este o mare onoare pen-
tru noi să încheiem acest 

parteneriat strategic. Având 
în vedere performanțele tae-
kwon-do-ului românesc și 
faptul că lotul național al fede-
rației noastre este apreciat în 
acest domeniu în afara granițe-
lor țării, în cadrul competițiilor 

internaționale la care am luat 
parte până în prezent, dorim să 
aducem o contribuție semnifi-
cativă la promovarea imaginii 
României în lume”, a declarat 
Cosmin Oprescu. Parteneri-
atul, prin intermediul căruia 

lotul național de taekwon-do 
ITF al României va deveni un 
adevărat ambasador al țării 
noastre în Europa și în lume, 
va fi benefic ambelor părți ca 
imagine, urmând ca Federa-
ția să folosească brandul de 
țară în condițiile legii și par-
teneriatului semnat de către 
părți, mai spune sursa citată.

Prin acest parteneriat se 
dorește creșterea turismului 
în România, atragerea unui 
număr cât mai mare de spor-
tivi și susținători ai acestora în 
țara noastră, având în vedere și 
organizarea de către federație a 
Cupei Europei la Cluj-Napoca 
în perioada 24-26 iunie 2016, 
la care vor participa numeroși 
sportivi, nu numai din Europa.

ANUNȚURI ȘI SERVICIISPORT

6 medalii pentru România, 
la Europenele de la Elvas

Larisa Iordache și Marius 
Berbecar, locul 2 la Swiss Cup

Echipa națională a României va disputa 
un meci amical cu Spania, pe 27 martie
Selecționata de fotbal a Româ-
niei va disputa un meci amical, 
pe teren propriu, în compania 
puternicei reprezentative a Spa-
niei, campioana europeană en 
titre, în primăvara anului viitor, 
în cadrul pregătirilor pentru 
participarea la EURO 2016, 
informează AGERPRES.

„Federația Română de Fotbal 
are bucuria să anunțe o par-
tidă de excepție pentru echipa 
națională: pe 27 martie 2016, 
România va juca acasă, împo-
triva Spaniei! “Tricolorii” vor 
avea în față reprezentativa care 
a triumfat în ultimele doua edi-
ții de Campionat European și 
care a câștigat titlul mondial în 
2010, echipă calificată, de ase-
menea, la Euro 2016 și pentru 
care au evoluat, pe durata ulti-
melor preliminarii, fotbaliști 
precum Fabregas, Pique, Mata, 
Sergio Ramos sau Iniesta”, pre-
cizează Federația Română de 
Fotbal într-un comunicat.

Detaliile privind ora și locul 
unde suporterii români vor 
putea urmări meciul dintre 

“Tricolori” și echipa pregătită 
de Vicente del Bosque vor fi 
stabilite ulterior, adaugă FRF, 

însă cel mai probabil jocul cu 
Spania se va disputa pe Arena 
Națională din Capitală.

Selecționatele României și 
Spania s-au întâlnit până în pre-
zent de 15 ori, ambele formații 
înregistrând câte cinci victorii, 
alte cinci jocuri încheindu-se 
nedecis. Ultima confruntare 

dintre cele două formații a avut 
loc pe 16 noiembrie 2006, la 
Cadiz, România învingând 
atunci Spania cu 1-0, prin 
golul lui Ciprian Marica, din 
minutul 58. De atunci, echipa 
Spaniei a cucerit două titluri de 
campioană Europeană (2008 
și 2012), precum și primul său 

titlu de campioană a lumii, în 
2010, la Mondialul din Africa 
de Sud. România și Spania s-au 
întâlnit ultima oară într-un 
meci oficial la turneul final 
al Campionatului European 
ediția 1996, victoria revenind 
atunci ibericilor, cu 2-1, mai 
spune sursa citată.

Federația Română de Taekwon-do ITF, inclusă în 
programul de promovare a brandului de țară al României

România a terminat în forță Campionatele europene de 
gimnastică aerobică de la Elvas (Portugalia), în întrecerea seni-
orilor, obținându-se alte 6 medalii (2 de aur, 1 de argint și 3 de 
bronz), după cele 6 ale juniorilor din reuniunile precedente (2 
de aur și 4 de argint), informează AGERPRES.

În întrecerile rezervate seniorilor, titlurile de campioni 
europeni au fost cucerite la individual feminin, prin Corina 
Constantin, și la trio (Daciana Barna, Lavinia Panaete, Lucian 
Săvulescu), argintul a revenit echipei de aero dance (Oprea, 
Drenea, Ganea, Darie, Perse, Brotei, Dănescu, Stoenescu), iar 
cele 3 medalii de bronz au fost adjudecate la individual femi-
nin, de Bianca Gorgovan, la individual masculin, de Gabriel 
Bocser, precum și în proba de grup (Gorgovan, Barna, Bocser, 
Panaete, Săvulescu). Așadar, la actuala ediție a Campionatelor 
europene de gimnastică aerobică sportivii români au realizat 
un bilanț impresionant — 4 medalii de aur, 5 de argint și 3 de 
bronz, unul dintre cele mai mari succese în această disciplină 
de cert viitor, mai spune sursa citată.

Echipa mixtă a României, alcătuită din Larisa Iordache și 
Marius Berbecar, s-a situat pe locul 2 la Swiss Cup, competi-
ție cu un format aparte, care se desfășoară la Zurich, trofeul 
revenind formației Ucrainei (Angelina Kisla, Oleg Verniaev), în 
timp ce locul 3 a fost ocupat de Germania 2 (Pauline Schaefer, 
Andreas Bretscheneider), informează AGERPRES.

În finala concursului, la care au participat 4 echipe din 
cele 10 prezente la competiție, Ucraina a obținut un total de 
29,925 puncte (Kisla, 13,875 la bârnă, Verniaev, 16,050 la para-
lele), România a totalizat 29,850 puncte (Iordache, 14,900 la 
bârnă, Berbecar, 14,950 la paralele), Germania 2 acumulând 
28,250 puncte (Schaefer, 14,250 la bârnă, Bretschneider, 14,000 
la bară fixă). În finală a mai evoluat și Elveția 2 (Ilaria Kaeslin și 
Pablo Braegger), care a realizat în această fază 27,000 puncte, cu 
12,800 la bârnă și, respectiv, 14,200 la bară fixă. Swiss Cup este 
un concurs cu echipe invitate, alcătuite dintr-o fată și un băiat, 
care evoluează în 2 runde și semifinale, eliminatorii, precum și 
o finală, care se dispută între primele 4 clasate, conform sursei 
citate. Anul acesta au fost prezente 10 echipe, cele 4 amintite, 
precum și Japonia, Germania 1, Elveția 1, Canada, Mexic și Franța.

Acum distracţia are un nou nume!

DISCO ATHENA
Alcala de Henares, calle Ceuta , nr. 2.
Tel. 642 744 717

 DiscoAthena

Foto: someseanul.ro

Foto: ziuanews.ro

Foto: radioiasi.ro

Foto: bucurestifm.ro

MUNCĂ

OFERTE

Se caută cofetar român cu experiență de minim 5 
ani. Mai multe informaţii la tel: 652 588 771.

Angajăm personal cu experiență în domeniul 
alimentar (vânzătoare cu experiență). Contact: 
Luminiţa Târșoaga 652 588 771.

CERERI

Licenţiată în Litere, limbile română și franceză, 
cunoscătoare de spaniolă și locuind în zona 
Madrid (Mejorada del Campo), doresc angajare ca 
translator sau recepţioner de hotel. Tel: 642116450.

Tânăr, 28 de ani, caut de muncă în Comunitatea 
Madrid, în domeniul vopsitoriei auto (10 ani de 
experienţă ca și vopsitor). Tel: 602464176.

Busco mujer para limpiar oficina y trabajar en 
ella, que tenga experiencia en oficina, carné de 
conducir, ingles, que mantenga limpio el resto de 
la casa, libre de cargas, que pueda viajar, de 35 a 
45 años, persona responsable, formal, que cumpla 
con los requisitos que busco. Ruego leer el anuncio 
antes de llamar. Tel: 677026947.

IMOBILIARE

Închiriez cameră economică în Leganés, la două 
minute de staţia de metrou Julián Besteiro, într-un 
apartament curat și liniștit. Căldura, apa caldă și 
rece de la comunidad, se plătește doar factura 
de lumină, opţional internet, pentru o doamnă, 
domnișoară serioasă și responsabilă care lucrează, 
200€ chirie+150€ garanţie. Tel: 627196679.

Închiriez cameră în zona Juan de Austria pentru o 
persoană, cu căldură de la comunidad, pat dublu, 
terasă, puţine persoane în apartament. Preţ 220€ 
(cheltuieli incluse). Tel: 677805117.

MATRIMONIALE

Tânăr, 1.74 înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 – Ion.

Bărbat, 44 de ani, 1.80 m, 90 kg, din comunitatea 
Madrid, cu loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o doamnă până în 48 de ani, cu sau fără obligaţii, 

externă sau internă, pentru o relaţie serioasă. 
Doresc seriozitate. Tel: 642874567.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Busco una mujer extranjera para amistad y posible 
relación de pareja. Soltero, 52 años, comunidad de 
Madrid. Tel: 687858760–Ángel Luis.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

Domn, ador sinceritatea, încrederea și tot ce duce 
la o viață frumoasă și liniștită, caut o doamnă care 
să coincidă la aceleași calități și alături de care să 
alung singurătatea. Nu sunt prieten cu alcoolul și 
nici cu cuvintele urâte. Dau iubire, dar vreau să și 
primesc. Tel: 642660476.

DIVERSE

Se traspasa finca–restaurante rumano con opción 
a compra en condiciones muy ventajosas. Tel: 
642667795.

Vând spălătorie auto ecologică în centrul comercial 
Plaza Nueva, Leganés. Pentru mai multe informații 
la tel: 600956781.

Vând microfon profesional de studio “Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642002521.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, conductă de gaz, curent și 
apă. Mai multe informații la tel: 642607784 (preț 
negociabil).
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Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, 
vizavi de galerie

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

În curând
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


