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ESPAÑOL

En el marco de 
las fiestas invernales, 
el Instituto Cultu-
ral Rumano organiza 
una serie de actividades 
en su sede: exposición 
de fotografía, talleres 
de máscaras y pre-
sentaciones sobre las 
tradiciones, las costum-
bres y las creencias de 
los rumanos.

“Instantáneas invernales. Máscaras y 
costumbres” Fotografías de Florin Andreescu

Asociația 21 Decembrie 
atacă în instanță decizia 
procurorilor de clasare 
a dosarului Revoluției

ACTUALITATE 7

INTERVIU 12-13

Un interviu deosebit 
cu artistul FUEGO, un 
român printre românii 
din diaspora și din țară

Foto: Uniunea Muncitorilor Români

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.

Bugetul mediu total pe care orășenii îl vor aloca anul acesta pentru petrecerea Sărbătorilor 
de Iarnă atât Crăciun, cât și Revelion, depășește cu puțin 1.590 de lei, cea mai mare parte din 
bani urmând să fie cheltuită pe alimente, potrivit unui studiu realizat în mediul urban. 8

17

Sărbători
Fericite!

Sărbătorile de Iarnă se apropie! Află topul preferințelor 
românilor în materie de cadouri pentru Crăciun
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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

ACTUALITATE

Deputații și senatorii au reluat, marți, 15 decembrie a.c., dez-
baterile asupra proiectului bugetului de stat pentru anul 2016, 
informează AGERPRES.

În ședința de luni a plenului reunit al Parlamentului, s-au 
votat toate cele 63 de articole ale actului normativ, fără însă a 
se da un vot în ansamblu.

Totodată, plenul comun a hotărât să retrimită proiectul la 
comisiile de buget-finanțe pentru un raport suplimentar cu 
privire la bugetele Camerei Deputaților și Senatului. În ședință, 
comisiile reunite de buget au adoptat amendamentele de 
majorare a sumelor alocate cu 36 de milioane de lei la Senat și 
45 de milioane la Camera Deputaților.

În ședința plenului reunit de marți, parlamentarii s-au 
exprimat prin vot asupra articolelor proiectului bugetului în 
ansamblu și au continuat dezbaterile cu anexele privind buge-
tele operatorilor de credite.

Principalele prevederi ale legii se referă la câștigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale pe anul 2016, care este de 2.681 lei, precum și la valoa-
rea punctului de pensie care ajunge, anul viitor, la 871,7 lei. În 
anul 2016, indicele de corecție prevăzut la legea privind siste-
mul unitar de pensii publice este de 1,09.

La ședința plenului comun al Camerei Deputaților și Sena-
tului de marți au fost prezenți 307 de parlamentari, mai 
informează sursa citată.

Numărul persoanelor decedate 
în urma incendiului care a avut 
loc în data de 30 octombrie 
în clubul Colectiv se ridică la 
62, după ce unul dintre răniți 
a murit la Spitalul de Arși din 
Capitală, au declarat marți, 15 
decembrie a.c., pentru AGER-
PRES, surse medicale.

Din datele centralizate la 
Ministerul Sănătății rezultă 
că, în prezent, 40 de răniți în 
incendiul de la Colectiv mai 
sunt internați în spitalele din 
țară și din străinătate.

În spitalele din București 
sunt internate 18 victime ale 
tragediei, dintre care una în 
stare critică. La Spitalul de 
Arși sunt internați trei paci-
enți, la Spitalul Bagdasar Arseni 

— doi, la Spitalul Grigore Ale-
xandrescu — trei, la Spitalul 
Elias — doi, la Spitalul Militar 
Central — patru, la Spitalul de 
Urgență din București — trei, 

iar la Spitalul CC Iliescu un 
pacient. „Până în prezent, au 
fost externate 63 de persoane 
care au primit îngrijiri medi-
cale în unitățile sanitare din 
țară”, precizează Ministerul 
Sănătății, conform AGERPRES.

Un număr de 39 de persoane 
au fost transferate în unități 
sanitare din străinătate. În Aus-
tria au fost transferate cinci 

persoane, dintre acestea una a 
murit, două sunt în stare sta-
bilă, iar două au fost externate.

În Belgia au fost transfe-
rați opt pacienți care se află 
în stare stabilă, iar în Olanda 
opt, dintre care doi au murit, 
patru sunt în stare stabilă, iar 
doi au fost externați. În Ger-
mania au fost transferați cinci 
răniți la Colectiv, dintre care 

doi sunt în stare stabilă, iar trei 
au decedat. În Marea Britanie 
au fost transferate nouă per-
soane — trei au murit, patru 
sunt în stare stabilă, iar două 
au fost externate. În Norve-
gia a fost transferat un pacient 
care a fost externat, în Israel 

— trei: un deces, iar doi sunt 
în stare stabilă.

„Astăzi, în spitalele din stră-
inătate se află internați 22 de 
răniți în incendiul de la Colectiv, 
dintre care un cetățean ger-
man. De asemenea, alți patru 
pacienți au fost externați și se 
află în tratament în ambulato-
riu, în spitalele din străinătate. 
Numărul persoanelor decedate 
în incendiul din 30 octombrie 
a ajuns la 62, dintre care 27 
de persoane au murit în incen-
diu, 24 în spitalele din țară și 
11 dintre răniții transferați în 
străinătate”, a informat MS, 
conform sursei citate.

Foto: www.ivoline.ro

Legea bugetului 
pentru anul 2016 a fost 
dezbătută în Parlament

Bilanțul incendiului de la Colectiv 
din București a ajuns la 62 de morți

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

www.lideromproduct.es

Lider
Romproduct

Activ

Depozit de 
produse românești

Lider din 1998

Marcă proprie Marcă proprie

BIO

Lider Romproduct Activ vă urează Sărbători Fericite!

Redactia Ziarului El Rumano vă urează Sărbători Fericite!
Un An Nou plin de realizări si La Multi Ani!
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PUBLICITATE

Spitalul Universitar din Torrejón a fost onorat 
cu Premiul „Societate” de către Comunitatea 
Asociațiilor de Pacienți „Suntem Pacienți”, 
care include aproximativ 1.600 de sucursale 
în toată Spania, în cadrul celei de-a treia ediții 
a decernării premiilor „Suntem Pacienți”. Spi-
talul Universitar din Torrejón a primit acest 
premiu pentru angajamentul său ferm pen-
tru excelență în servicii și pentru apropierea 
față de pacienți, prin intermediul unor acor-
duri de colaborare, în jur de peste 30 la număr, 

încheiate cu asociații de pacienți prezente în 
viața cotidiană a spitalului.

Centrul Spitalului Universitar din Torre-
jón a impulsionat desfășurarea Programului 
Școala de Pacienți, reprezentând o inițiativă 
care va ajuta pacienții să învețe despre cum 
își pot gestiona patologiile la domiciliile lor. 
Până în prezent, aproape 70.000 de persoane 
au urmat cursurile Programului Școala de Paci-
enți. În plus, spitalul a lansat Proiectul „Drumul 
lui Cervantes” (www.caminodecervantes.es) 

pentru a promova obiceiuri de viață sănătoase 
în rândul populației din Coridorul de Hena-
res, prin trasee de drumeție care urmează firul 
povestirii lui Miguel de Cervantes, urmând a 
se împlini, în 2016, 400 de ani de la moartea 
sa. Mai mult de 2.600 de oameni s-au înregis-
trat deja la „Drumul lui Cervantes”. În cadrul 
acestui proiect, sfârșitul trecut de săptămână 
a avut loc a cincea etapă, la care au participat 
peste 1.500 de persoane, parcurgându-se o 
rută frumoasă între Valdeavero și Ribatejada.

Școala de Pacienți a ajuns la aproape 70.000 de persoane, 
peste 2.500 dintre acestea participă la „Drumul lui Cervantes”

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

Spitalul Universitar din Torrejón de Ardoz a primit Premiul „Societate” din 
partea Comunității Asociațiilor de Pacienți denumită „Suntem Pacienți”.

În perioada sărbătorilor de 
iarnă, când carnea se află pe 
multe mese, tot mai mulți 
oameni sunt interesați de pre-
pararea sănătoasă a cărnii. Iată 
ce ne sfătuiesc nutriționiștii.

Carnea va fi sănătoasă dacă 
este preparată la cuptor, la roti-
sor, pe grătarul electric sau pe 
grătarul cu căldură umedă care 
poate fi plasat pe aragaz. Ast-
fel, sunt eliminate grăsimile 
și toxinele, iar denaturarea 
proteinelor, vitaminelor și 
mineralelor din carne este 
minimă. Pentru prepararea 
sănătoasă a cărnii, este impor-
tant ca grăsimea să se scurgă în 
lateral sau dedesubt, nu direct 
pe sursa de căldură.

Alte metode de preparare 
sănătoasă a cărnii sunt fier-
berea și gătirea la aburi. Din 
păcate, în România nu sunt 
încă suficient de bine cunos-
cute și utilizate vasele de gătit 
la aburi. „Principiul gătitului la 
aburi este însă unul foarte vechi, 
datând probabil de dinaintea 
descoperirii focului, când oame-
nii își preparau hrana folosind 
căldura degajată de izvoarele 
termale. Există în prezent o 

mare varietate de gătit la abur, 
cu 2-3 sau mai multe compar-
timente, electrice sau care se 
pun pe flacăra aragazului, meta-
lice, din plastic sau coșuri din 
bambus. Oricare din acestea ne 
ajută să gătim simplu, gustos 
și sănătos”, ne asigură speci-
aliștii, informează Adevărul.

Prepararea sănătoasă 
a cărnii: Aşa NU!
Frigerea cărnii pe grătarul cu 
cărbuni nu este o metodă de 
preparare sănătoasă a cărnii. 
Cauzele: potențialul canceri-
gen al substanțelor rezultate 
din arderea grăsimilor și căr-
bunilor și cantități crescute de 

oxidanți rezultați prin gătirea 
la temperaturi foarte crescute.

Nici prăjirea în ulei nu este 
o bună variantă de preparare 
a cărnii. Cu toate că este cea 
mai des folosită metodă de 
gătire a cărnii, prăjirea este 
de departe cea mai nesănă-
toasă, spun nutriționiștii. 
Carnea prăjită este îmbogă-
țită în calorii și grăsimi, care 
duc la creșterea colesterolului 
și riscul bolilor cardiovascu-
lare, dar și în compuși toxici: 
hidrocarburi policiclice și aro-
matice, nitrozamine implicate 
în apariția cancerelor digestive. 
Prepararea cărnii sub forma 
mâncărurilor su sos (tocană, 

ciulama) nu este de asemenea 
recomandată din cauza can-
tității mari de ulei necesară 
pentru gătirea ingrediente-
lor și a necesității de a adăuga 
făină sau amidon alimentar, 
mai spune sursa citată.

Prepararea sănătoasă a 
cărnii: Trucuri pentru a 
găti gustos şi sănătos!
Specialiștii în nutriție ne oferă 
o serie de trucuri pentru prepa-
rarea sănătoasă a cărnii, pentru 
ca gustul, uneori fad al cărnii să 
poată fi substanțial ameliorat:

Marinarea cărnii în ameste-
curi de condimente și ierburi 
aromatice înainte de a o coace;

Folosirea din belșug a 
sucului de lămâie, atât în pre-
paratele din carne, pește, cât 
și la legume;

Utilizarea usturoiului și 
a cepei pentru aromatizarea 
fripturilor;

Șnițelele și chiftelele pot fi 
coapte în cuptor (pe hârtie de 
copt), în loc să fie prăjite în ulei.

Limitați procesarea cărnii 
prin afumare și sărare, care este 
transformată astfel în meze-
luri, informează sursa citată.

Nutriţioniștii ne recomandă câteva sfaturi 
utile pentru prepararea sănătoasă a cărnii

Cum se derulează o fază a 
somnului și ce se întâmplă în 
organism în timp ce dormi?
Un adult trece prin patru-cinci cicluri de somn pe durata celor 
opt ore cât doarme noaptea. O fază de somn durează între 90 
de minute și 110 minute. Descoperă cum se derulează o fază a 
somnului și ce se întâmplă în organism în timp ce dormi, după 
cum ne informează Adevărul.
Etapa 1: Adormirea Durata: 5-10 minute
Ce se întâmplă: În această etapă care face tranziţia dintre 
starea de veghe și cea de somn, căscăm, gândurile se pierd 
încet-încet și adormim. Este caracteristică doar primului ciclu 
de somn.
Etapa 2: Somn uşor Durata: 5-15 minute
Ce se întâmplă: Auzim încă ce se întâmplă în jur, dar nu putem 
reacţiona. Inima și respiraţia își reduc frecvenţa, temperatura 
corpului scade.
Etapa 3: Somn profund Durata: 45-60 de minute
Ce se întâmplă: Nu mai auzim nimic. Activitatea creierului și 
metabolismul general sunt la minimum. Mușchii sunt complet 
relaxaţi. Această etapă vă reîncarcă cu energie atât fizică, cât 
și mentală și fără îndeajuns somn în această etapă nu vă veţi 
simţi odihnit de dimineaţă.
Etapa 4: Somn paradoxal Durata: 5-15 minute
Ce se întâmplă: În această etapă visăm, iar creierul este foarte 
activ. Corpul este ca și paralizat, în afara ochilor care se mișcă 
rapid sub pleoape. De altfel, această etapă se mai numește 
somn REM (rapid eye movement). Inima bate rapid, respira-
ţia este accelerată, presiunea arterială crescută. Durata acestei 
etape este mai lungă spre dimineaţă, când și intensitatea vise-
lor este mai puternică. Dacă bebelușii petrec aproape 50% din 
somn în faza REM, la adulţi proporţia acestui stadiu este de apro-
ximativ 20% și scade cu îmbătrânirea, mai spune sursa citată.

Foto: sanatate.bzi.ro

Fotos: Spitalul Universitar din Torrejón de Ardoz

Logistica Nelutu Moise vă urează Sărbători Fericite!
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Guvernul poate da o ordo-
nanță de urgență până pe 
data de 21 decembrie, când 
se încheie sesiunea parla-
mentară, prin care modifică 
Legea 149/2015–Legea vână-
torii–sub aspectul celor două 
probleme sesizate de fermieri, 
a declarat, marți, 15 decem-
brie a.c., pentru AGERPRES, 
fostul ministru al Agricultu-
rii, Daniel Constantin.

„Guvernul poate și sunt con-
vins că va da o ordonanță de 
urgență până pe data de 21 
decembrie, atunci când se 
încheie sesiunea parlamen-
tară, prin care modifică Legea 
149/2015 sub aspectul celor 
două probleme sesizate de fer-
mieri, respectiv numărul de 
câini și perioada în care se inter-
zice pășunatul (6 decembrie 

— 24 aprilie). Aceasta este solu-
ția corectă și sunt convins că 
vor lucra cele două ministere 

— Agricultură și Mediu — ca 
să elaboreze actul normativ. 

Ordonanța va produce efecte 
de a doua zi. Cu alte cuvinte 
ciobanii pot să facă ce vor, iar 
ordonanța își urmează traseul 
ei ca să fie aprobată prin lege”, 
a precizat Daniel Constantin, 
deputat ALDE.

Fostul șef de la Agricultură 
a reiterat că 21 decembrie este 
ultima zi în care Guvernul poate 
să dea o ordonanță de urgență, 
deoarece după această dată se 
intră pe legea de abilitare a 
Guvernului de a da ordonanțe 
și nu e trecută această chesti-
une în legea de abilitare. „Ea a 
fost aprobată azi (marți, n.r.) 
și nu a fost trecută problema 
Legii vânătorii, ori ea trebuia 
să fie menționată acolo”, a 

adăugat Constantin. Câteva 
mii de ciobani s-au adunat, 
marți, la Palatul Parlamen-
tului, pentru a protesta față 
de legea care reduce numă-
rul de câini pe care crescătorii 
de animale îl pot folosi pentru 
protejarea stânii și interzice 
înființarea, întreținerea sau 
recoltarea culturilor agricole 
fără asigurarea protecției fau-
nei de interes cinegetic.

Intrarea în vigoare a Legii 
149/2015 care modifică Legea 
vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic 407/2006 prejudici-
ază în mod abuziv crescătorii 
de rumegătoare din România, 
dreptul la asociere al vânăto-
rilor și îngrădește dreptul la 

proprietate, potrivit asociații-
lor de profil. Oierii au încheiat 
protestul numai după ce a fost 
semnat un protocol între Comi-
sia de Agricultură din Camera 
Deputaților, Ministerele Agri-
culturii și Mediului și Federația 
Agrostar, protocol care para-
fează modificarea unor articole 
din Legea Vânătorii.

Protocolul are două puncte: 
primul face referire la modifica-
rea prin Ordonanță de Urgență 
a celor două articole contro-
versate din Legea Vânătorii, 
respectiv cele referitoare la 
pășunat și la numărul de câini 
pe care crescătorii de animale 
îl pot folosi pentru protejarea 
stânii, iar punctul doi prevede 
constituirea unui grup de lucru, 
în perioada următoare, format 
din cele patru părți semnatare, 
care va modifica toate preve-
derile legale în vigoare cu 
incidență asupra bunei des-
fășurări în sectorul agricol, 
mai informează sursa citată.

Președintele Klaus Iohannis a participat pe 15 decembrie a.c. la 
Gala aniversară “60 de ani de la aderarea României la Organi-
zația Națiunilor Unite”, informează AGERPRES.

Evenimentul a avut loc la ora 19,00, la Sala Studio a Teatru-
lui Național “Ion Luca Caragiale” din București. La 14 decembrie 
1955 a fost adoptată Rezoluția 995 a Adunării Generale a ONU 
prin care România, alături de alte 15 state, a fost admisă ca 
membru al Organizației Națiunilor Unite.

România a fost, în tot acest timp, un membru activ al Orga-
nizației, cu inițiative și propuneri constructive de acțiune în 
cele trei domenii majore de activitate: pacea și securitatea 
internațională, dezvoltarea și drepturile omului, mai infor-
mează sursa citată.

Fiecare eveniment din viaţa ta este unic! Sărbătorește-l într-o locaţie unică!
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Tel: 666 193 611 / 637 933 826
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ACTUALITATE

Guvernul poate da o ordonanță de urgență prin 
care modifică Legea vânătorii, până pe 21 decembrie

Gală aniversară la 60 de ani de 
la aderarea României la ONU

Asociația 21 Decembrie 1989 a depus 
la Înalta Curte de Casație și Justiție 
(ÎCCJ) o plângere împotriva deci-
ziei procurorilor militari de clasare a 
dosarului Revoluției. Președintele Aso-
ciației 21 Decembrie, Teodor Mărieș, 
susține că a înaintat președintelui 
ÎCCJ, Livia Stanciu, o cerere de pre-
schimbare a termenului de judecată, 
în condițiile în care primul termen 
al procesului a fost stabilit pentru 
data de 22 ianuarie 2016, conform 
AGERPRES.

„Doamnă președintă, nouă, urma-
șilor eroilor martiri, luptătorii supuși 
la rele tratamente, împușcați, căl-
cați de tancurile armatei, reținuți, 
legați cu sârma ghimpată și bătuți 
bestial de milițieni și securiști, nu ni 
s-a făcut dreptate nici de către foștii 
președinți ai României, nici de foș-
tii premieri, dar nici de parlamentari 
și procurori. Constatăm cu regret că 
nici judecătorii ÎCCJ nu doresc să 
pună capăt suferințelor noastre de 
aproape 26 de ani și ne exprimăm 
speranța că acest dosar nu va fi din 
nou tergiversat”, declară Mărieș. El 
arată că CEDO a pronunțat mai multe 
hotărâri în legătură cu dosarul Revo-
luției, prin care a reținut încălcarea 
art. 2 din Convenție, constatându-se 

lipsa unei anchete efective care să 
corespundă exigențelor jurispru-
denței CEDO. De asemenea, CEDO 
a reținut: „Curtea consideră, cu toate 
acestea, că miza politică și socială 
invocată de către Guvern nu ar putea 
justifica singură nici durata anchetei, 
nici modul în care aceasta a fost con-
dusă o perioadă prea lungă de timp, 
fără ca cei interesați și publicul să 
fie informați de progresele făcute. 
Dimpotrivă, importanța sa pentru 
societatea românească, care constă 
în dreptul numeroaselor victime de 
a ști ce s-a întâmplat, ceea ce implică 
dreptul la o anchetă judiciară efec-
tivă și eventual drept la reparație, ar 
fi trebuit să incite autoritățile națio-
nale să se ocupe de dosar imediat și 
fără întârzieri inutile pentru a preveni 
orice aspect cum că anumite acte se 
bucură de impunitate”.

Pe 14 octombrie, Parchetul Militar 
a clasat dosarul privind evenimentele 
din decembrie 1989, care au avut ca 
rezultat decesul a 709 de persoane, 
rănirea a 1.855 persoane prin împuș-
care, rănirea a 343 persoane în alte 
împrejurări și reținerea a 924 de per-
soane. Din cele 709 persoane decedate, 
161 sunt ofițeri, subofițeri și militari 
în termen. Procurorii au stabilit că, 

în unele situații, decesul s-a datorat 
manevrării imprudente a armamen-
tului, victimele fiind din rândul celor 
care s-au aflat în imediata apropi-
ere a făptuitorilor. De asemenea, nu 
în toate cazurile decesul s-a produs 
prin împușcare, existând situații în 
care decesul s-a datorat altor cauze 
(ex. agresiune, incendiere, accident 
rutier, accident aviatic etc). Din cele 
1.855 persoane rănite prin împușcare, 
420 sunt ofițeri, subofițeri și militari 
în termen. Ca și în cazul persoanelor 
decedate, există situații în care rănirea 
s-a datorat manevrării imprudente a 
armamentului. Din cele 343 de per-
soane rănite în alte împrejurări sau 
care au suferit diferite traume, 68 
sunt ofițeri, subofițeri și militari în 
termen. „În principal leziunile pro-
duse se datorează unor agresiuni, dar 
există și situații în care leziunile se 
datorează unor accidente (ex. rupe-
rea unor elemente din structura de 
rezistență a imobilelor avariate în 
contextul evenimentelor, activarea 
accidentală a unor dispozitive din sis-
temul de apărare al unităților militare 
etc.) sau auto-accidentări, precum 
și situații în care unele persoane au 
suferit afecțiuni neuropsihice. De ase-
menea, există și situații în care unele 

persoane, deși susțin că au suferit 
diferite leziuni, nu au prezentat acte 
medicale în acest sens sau s-a stabi-
lit că nu au suferit leziuni de natură 
traumatică”, mai spun procurorii.

Parchetul Militar a dispus clasarea 
dosarului sub aspectul infracțiunilor 
de propagandă de război, genocid, 
tratamente neomenoase, infracți-
uni de război contra proprietății și 
altor drepturi, respectiv infracțiuni 
contra umanității, reținându-se că 
faptele cercetate nu sunt prevăzute de 
legea penală, nefiind caracterizate de 
tipicitate în raport cu normele legale 
incriminatoare. Totodată, s-a dispus 
clasarea sub aspectul infracțiunii de 
omor, tentativă de omor și instigare 
la infracțiunea de omor, reținându-se, 
după caz, împlinirea termenului de 
prescripție a răspunderii penale sau 
existența autorității de lucru judecat, 
dar și faptul că decesul nu s-a datorat 
unei fapte prevăzute de legea penală 
sau că fapta nu există. Tot în dosa-
rul Revoluției, procurorii au dispus: 
clasarea sub aspectul infracțiunii de 
ucidere din culpă, reținându-se că 
faptele nu sunt prevăzute de legea 
penală; clasarea sub aspectul infrac-
țiunii de lovire sau alte violențe și 
instigare la infracțiunea de lovire sau 

alte violențe, reținându-se, după caz, 
că fapta nu există sau nu este pre-
văzută de legea penală, respectiv că 
s-a împlinit termenul de prescripție 
a răspunderii penale; clasarea sub 
aspectul infracțiunii de vătămare cor-
porală și instigare la infracțiunea de 
vătămare corporală, reținându-se că 
s-a împlinit termenul de prescripție 
a răspunderii penale.

În plus, procurorii au decis clasarea 
dosarului sub aspectul infracțiunii de 
lipsire de libertate în mod ilegal și 
instigare la infracțiunea de lipsire de 
libertate în mod ilegal, reținându-se, 
după caz, împlinirea termenului de 
prescripție a răspunderii penale sau 
existența autorității de lucru judecat, 
dar și existența unei cauze de neimpu-
tabilitate, respectiv eroarea; clasarea 
sub aspectul infracțiunii de furt și 
distrugere, reținându-se împlinirea 
termenului de prescripție a răspun-
derii penale; clasarea sub aspectul 
infracțiunii de ultraj, reținându-se 
împlinirea termenului de prescrip-
ție a răspunderii penale; clasare sub 
aspectul infracțiunii de purtare abu-
zivă și instigare la infracțiunea de 
purtare abuzivă, reținându-se că a 
intervenit amnistia, mai informează 
sursa citată.

Asociația 21 Decembrie atacă în instanță decizia 
procurorilor de clasare a dosarului Revoluției

ACTUALITATE

Paseo de la Estación nº 22

Tlf: 91 889 23 81

Tlf: 91 889 23 81�Tlf: 91 831 62 22�Tlf: 91 877 92 97�www.pscomplutense.com

Plaza Cervantes nº 32

Tlf: 91 831 62 22
Avda. Guadalajara nº 8

Tlf: 91 877 92 97

REYES CATOLICOS. PISO DE 84M2, 3 DORMI-
TORIOS, VENTANAS DE ALUMINIO CON MOS-
QUITERAS, CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL, 
AIRE ACONDIONADO, 2 TERRAZAS. VIVIEN-
DAS A PRECIO MUY ASEQUIBLE
PRECIO 62.260€�REF. 13721

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 TABLA PINTORA. PISO REFORMADO DE 
89M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS COMPLETOS, 
TERRAZA ACRISTALADA, CALEFACCIÓN DE 
GAS NATURAL, AIRE ACONDICIONADO. CER-
CA DE SUPERMERCADOS Y GIMNASIOS. PARA 
ENTRAR A VIVIR.
PRECIO: 129.900€�REF. 13698

ZONA RINCONADA-LUIS VIVES. PISO DE 
70M2, 3 DORMITORIOS, SALÓN CON CHIME-
NEA, COCINA AMUEBLADA Y EQUIPADA, CA-
LEFACCIÓN DE GAS NATURAL, ACRISTALADA, 
VENTANAS DE ALUMINIO. ZONA MUY CRECA-
NA A LA N-II CON RÁPIDO ACCESO A MADRID.
PRECIO: 67.260€�REF. PS13819

ZONA CABALLERÍA ESPAÑOLA. PISO DE 
65M2, 2 HABITACIONES, VESTIDOR EN EL 
DORMITORIO PRINCIPAL, SALÓN CON MIRA-
DOR, SUELOS DE PARQUET, PINTURA LISA, 
VENTANAS OSCILOBATIENTES DE CLIMALIT, 
CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. PRÓXIMO A 
CENTROS DE SALUD, COLEGIOS, TODO TIPO 
DE COMERCIOS COMO FARMACIAS, PELUQUE-
RÍAS, TINTORERÍAS, SUPERMERCADOS…PARA 
ENTRAR A VIVIR.
PRECIO: 110.000€�REF. PS13769

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 JUAN DE AUSTRIA. PISO 68M2, COCINA 
CON DESPENSA AMUEBLADA Y EQUIPADA 
CON TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS, 
CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. SITUADO 
CERCA DE GALERÍA COMERCIAL Y BUENA 
COMUNICACIÓN CON AUTOBUSES URBANOS 
E INTERURBANOS.
PRECIO: 94.260€�REF. PS13811

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

Foto: www.stiriagricole.ro

Foto: evz.ro

Restaurante El Descanso vă urează Sărbători Fericite!
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Bugetul mediu total pe care orășe-
nii îl vor aloca anul acesta pentru 
petrecerea Sărbătorilor de Iarnă atât 
Crăciun, cât și Revelion, depășește 
cu puțin 1.590 de lei, cea mai mare 
parte din bani urmând să fie cheltu-
ită pe alimente, potrivit unui studiu 
realizat în mediul urban.

Datele cercetării relevă că, dacă 
peste 50% dintre aceștia vor chel-
tui sume între 1.000 și 3.000 lei 
pentru Crăciun și Revelion, o tre-
ime dintre orășeni își vor permite 
să cheltuiască mai puțin de 1.000 de 
lei. Astfel, sunt orășeni care nu-și pot 
permite să cumpere de Crăciun sau 
Revelion tot ce și-ar dori, din cauza 
limitărilor financiare. Cei mai mulți 
au menționat produse nealimentare, 
precum telefoane, laptopuri, tablete 
și televizoare, dar au fost și persoane 
care au specificat produse alimen-
tare, în special carne și produse din 
carne (un porc întreg, curcan etc.), 
informează AGERPRES.

„Tradiționaliști din fire, românii își 
doresc o masă îmbelșugată de Săr-
bători. Astfel, dacă pentru produsele 
nealimentare (haine, încălțăminte, 
cosmetice, ornamente etc.) vor cheltui 
în medie 402,37 lei, pentru produ-
sele alimentare aceștia vor scoate din 
buzunar un buget cu peste 200 de lei 
mai mare, respectiv 617,32 lei. Mai 
mult decât atât, 511,50 lei este buge-
tul mediu alocat de aceștia pentru 
cadourile oferite celor dragi cu ocazia 
Sărbătorilor de Iarnă, mai mult decât 
sunt dispuși să plătească pentru ieși-
rile la restaurant/în oraș prilejuite 
de Crăciun și Revelion (306,46 lei)”, 
conform studiului “Cumpărăturile 
de Sărbători”, realizat de MEDNET 
Marketing Research Center.

În ceea ce privește excursiile sau 
călătoriile, bugetul mediu alocat de 
locuitorii din mediul urban (orașe 
mari, mijlocii și mici) în acest scop 
este de 883,37 lei.

În orașele mari (de peste 100.000 
de locuitori), suma medie alocată pen-
tru Sărbătorile de Iarnă înregistrează 
un trend ascendent comparativ cu 
anul precedent, bugetul mediu calcu-
lat pentru această categorie de orașe 
atingând o valoare de 1.626,21 lei 
(comparativ cu 1.575,70 lei în 2014).

Locuitorii orașelor mari sunt dis-
puși să cheltuiască mai mult anul 
acesta pentru a avea o masă îmbel-
șugată, dar și pentru a oferi cadouri 
celor dragi, și mai puțin pentru pro-
duse nealimentare, excursii și ieșiri 
la restaurant/în oraș.

Dacă în anul 2014 locuitorii orașe-
lor mari intenționau să cheltuiască în 
medie 602,21 lei pe alimente, în 2015 
bugetul mediu a înregistrat o creș-
tere până la valoarea de 638,24 lei.

Pe de altă parte, în aceste orașe, 
cheltuielile pentru produse nealimen-
tare (reprezentând îmbrăcăminte, 
încălțăminte, ornamente, cosme-
tice etc.) și-au continuat trendul 
descendent din anii precedenți, până 
la valoarea de 417,75 lei.

În orașele mari, cei care se vor 
bucura de Sărbătorile de Iarnă mer-
gând în excursii sau călătorii sunt 
dispuși să aloce un buget mai mic, 
comparativ cu anul 2014 (1.008,46 
lei în 2015 și 1.149,31 lei în 2014). 
Nici în ceea ce privește ieșirile la 
restaurant și/sau în oraș locuitorii 
orașelor mari nu și-au extins buge-
tul față de anul precedent (337,92 lei 
buget mediu în 2015, față de 372,87 
lei în 2014). În ceea ce privește cado-
urile ocazionate de Sărbătorile de 

Iarnă (Crăciun și Revelion), peste 
90% dintre orășeni și-au exprimat 
anul acesta intenția de a cumpăra 
cadouri celor dragi. Principalii “des-
tinatari” ai cadourilor de Sărbători 
sunt membrii familiei (soțul/soția, 
partenerul (a), copiii, părinții, fra-
ții, surorile etc.).

Studiul a relevat faptul că orășenii 
din localitățile mari sunt mai dar-
nici, comparativ cu anii precedenți, 
intenționând să scoată din buzunar 
pentru a-i bucura pe cei apropiați o 
sumă medie de 512,75 lei. În topul 
preferințelor vor fi dulciurile, men-
ționate la acest capitol de peste 55% 
dintre orășeni. Locul 2 în topul pre-
ferințelor va fi ocupat de articolele de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, 54,7% 
dintre orășeni intenționând să le ofere 

cadou. De asemenea, având în vedere 
“explozia” de oferte a retailerilor în 
ceea ce privește seturile de cosme-
tice, parfumurile și cosmeticele se 
situează pe locul 3 în topul preferin-
țelor în materie de cadouri (54,3%). 
Și, nu în ultimul rând, jucăriile se 
află și ele în topul listelor de cado-
uri ale orășenilor.

Referitor la cumpărarea tradițio-
nalului brad natural de Crăciun, se 
observă o tendință evidentă a româ-
nilor de a fi mai atenți cu mediul 
înconjurător, cel mai probabil și dato-
rită impactului numeroaselor campanii 
media împotriva tăierii copacilor. În 
acest context, anul acesta, mai puțin 
de 40% dintre românii din mediul 
urban (orașe mici, mijlocii și mari) 
și-au exprimat intenția de a cumpăra 
brad natural de Crăciun. Majoritatea 
dintre ei (peste 50%) deține deja un 
brad artificial, în timp ce aproape 5% 
nu vor împodobi brad anul acesta.

În ceea ce privește petrecerea de 
Revelion, majoritatea orășenilor inter-
vievați alege să petreacă în țară (81,5%). 
Dintre cei care vor rămâne în țară de 
Revelion, 80,1% vor petrece alături de 
familie, prieteni, în propriile locuințe 
sau ale prietenilor, 8% vor merge la 
un restaurant/club, în timp ce 7,8% 
vor petrece într-o stațiune montană/
balneară din România.

Tot alături de familie și/sau pri-
eteni vor petrece și cei mai mulți 
dintre cei care vor fi peste granițe 
de Revelion, mai spune sursa citată.

Studiul a fost realizat pe un eșan-
tion reprezentativ la nivel național 
urban (orașe mici — sub 30.000 locui-
tori, orașe mijlocii — 30.000-100.000 
locuitori, orașe mari — peste 100.000 
locuitori) în perioada 26 noiembrie 

— 2 decembrie 2015. Au fost inter-
vievate 800 de persoane cu vârsta 
cuprinsă în intervalul 18 — 65 ani. 
Marja de eroare a studiului este de 
aproximativ 3,46%.

Sărbătorile de Iarnă se apropie! Află topul preferințelor 
românilor în materie de cadouri pentru Crăciun

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

100%carne

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

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

condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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

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

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!

PUBLICITATE
Carmangeria Românească vă urează Sărbători Fericite!

ACTUALITATE

Foto: shutterstock.com

Bugetul mediu alocat de români pentru Sărbători ajunge la 1.590 lei; alimentele, principala cheltuială (studiu)
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Gradul de absorbție a fondurilor europene 
pentru programul 2007 – 2013 este de 60%, 
a anunțat ministrul fondurilor europene, Aura 
Răducu, și și-a exprimat speranța ca acesta 
să ajungă la 70%, precizând că în februarie 
va avea o cifră exactă, informează Mediafax.

„În momentul de față gradul de absorbție 
este de 60%, dar el de fapt va fi calculat abia 
la sfârșitul anului viitor pentru că mai putem 
să facem mult mai multe plăți. Avem posibili-
tatea să facem plăți. Beneficiarii, într-adevăr, 
fac plăți până la sfârșitul anului, dar ei ni le 
transmit în anul următor. Cred că în februarie 

o să am o cifră mai exactă și sperăm să fie mai 
mare decât 60%, adică sperăm să ajungem la 

70% grad de absorbție”, a declarat Răducu, la 
reuniunea grupului de comunicatori ai politi-
cii de coeziune (grupul INFORM).

Ministrul a mai spus că acum este o peri-
oadă destul de dificilă, la finalul celor nouă ani 
ai programului, când trebuie „făcute foarte 
multe acțiuni, dintre care plăți la mii de bene-
ficiari”, mai spune sursa citată.

„Este o perioadă foarte aglomerată, o peri-
oadă normală în fiecare țară membră. Ultima 
lună sau ultimele luni la încheierea programu-
lui situația este la fel de dificilă ca și la noi și 
încercăm să-i facem față. Important e că avem 
o echipă cu care vrem să facem față la toate 
situațiile acestea dificile, efectuare plăți către 
beneficiari, încheierea contractelor, fazarea 
proiectelor, încheierea proiectelor. Nu e o peri-
oadă ușoară, dar vom face față”, a spus Răducu.

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

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

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

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

Traduceri legalizate: toate limbileRO

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

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

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

Împuterniciri

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

Ne găsiţi în:
MOSTOLES
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Reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai 
confederațiilor patronale, împreună cu cei 
ai confederațiilor sindicale, se vor întâlni în 
18 decembrie a.c., în vederea finalizării unei 
decizii legate de salariul minim pe economie, 
în condițiile în care au avut loc deja discuții 
cu privire la aspecte tehnice legate de impac-
tul unei astfel de măsuri, a declarat Bogdan 
Hossu, președintele Confederației Naționale 
Sindicale “Cartel Alfa”, după întâlnirea de la 
Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului, 
informează AGERPRES.

„În cadrul discuțiilor au fost prezentate 
câteva aspecte tehnice legate de implicați-
ile creșterii salariului minim. Astfel, a rămas 
stabilit ca la Ministerul Muncii, care asigură 
și secretariatul Consiliului Național Tripar-
tit pentru Dialog Social, să existe o întâlnire 
la care va participa și Ministerul Finanțelor, 
dar și confederațiile patronale reprezentative, 
împreună cu confederațiile sindicale pentru a 
finaliza analiza necesară unei decizii legate de 
salariul minim pe economie garantat în plată 
de la 1 ianuarie 2016”, a menționat Bogdan 
Hossu. Președintele Confederației Naționale 

Sindicale “Cartel Alfa” a subliniat că, în urma 
prezentărilor pe care cele cinci confederații 
sindicale reprezentative le-au făcut premie-
rului și celorlalți membri ai Guvernului care 
au participat la reuniune, „a rămas stabilit că 
salariul minim pe economie garantat în plată 
reprezintă o prioritate și, conform prevederi-
lor legale, trebuie să iasă o hotărâre de Guvern 
de la 1 ianuarie 2016”.

Declarațiile au fost făcute la finalul întâlnirii 
premierului Dacian Cioloș cu reprezentanți ai 
CNS Cartel ALFA, CNSLR Frăția, BNS, CNSDR 
și Confederației Sindicale Naționale Meridian 

pentru a discuta despre creșterea salariului 
minim. Din partea Guvernului, la discuții s-au 
aflat cei doi vicepremieri, Vasile Dîncu și Cos-
tin Borc, ministrul Finanțelor, Anca Dragu, și 
ministrul Muncii, Ana Costea.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, 
a precizat că, în cadrul discuțiilor, subiectele 
principale au fost legate de salariul minim și 
funcționalitatea Consiliului Național Tripar-
tit pentru Dialog Social. Ministrul Finanțelor, 
Anca Dragu, a declarat, la începutul acestei luni, 
că o majorare a salariului minim pe economie 
trebuie corelată cu efectuarea unui studiu de 
impact care trebuie să analizeze efectele unei 
astfel de decizii în sectorul privat, iar acesta 
poate fi realizat în primul trimestru al anului 
2016, conform sursei citate.

Guvernul a decis, recent, să înghețe, deo-
camdată, salariul minim pe economie la 1.050 
de lei, deși vechiul Executiv promisese majo-
rarea acestuia la 1.200 de lei de la 1 ianuarie 
2016. Victor Ponta promisese, pe finalul man-
datului, creșteri suplimentare la 1.300 de lei 
de la jumătatea anului 2016 și la 1.400 de lei 
de la 1 ianuarie 2017.

Sper să ajungem la 70% grad de 
absorbţie pentru perioada 2007- 2013

Vineri va fi o întâlnire în vederea finalizării unei 
decizii legate de salariul minim pe economie

Foto: gov.ro

Foto: youtube.com

Foto: avantaje.ro

ECONOMIE PUBLICITATE

• Participă la tombola dintre ani şi poţi 
câştiga următoarele premii: un 

televisor plazmă, un leptop şi o tabletă
• Transport gratuit cu autobuze 

speciale din orice zonă a Madridului 
• preţuri speciale pentru grupuri

• focuri ati�ciale, şampanie şi struguri 
la miezul nopţii!!

Dispunem de un parc de joaca foarte 
bine amenajat si monitor pentru copii.

Inflația anuală a fost de minus 1,1%, în urcare 
de la minus 1,6% în octombrie, potrivit ulti-
melor date publicate de Institutul Național 
de Statistică (INS).

„Prețurile de consum în luna noiem-
brie 2015 comparativ cu luna noiembrie 
2014 au fost mai mici cu 1,1%, măsurate prin 
IPC (indicele prețurilor de consum — n.r.) 
și cu 0,9%, măsurate prin IAPC (indicele 
armonizat al prețurilor de consum — n. r.)”, 
precizează INS. Inflația lunară a fost însă de 
0,3% în noiembrie, informează EVZ.

Luna trecută, mărfurile alimentare s-au 
scumpit, față de octombrie, cu 0,06%, în 
timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit 
cu 0,5%, iar tarifele serviciilor cu 0,3%.

Prețurile mărfurilor alimentare au scăzut 
cu peste 6% de la începutul anului, în timp 
ce prețurile mărfurilor nealimentare au cres-
cut cu 2%. De asemenea, prețurile serviciilor 
au crescut cu 2%, din decembrie 2014 până 
la finele lunii noiembrie.

Energia electrică s-a scumpit cu 5% față 
de decembrie 2014, în timp ce gazele natu-
rale s-au scumpit cu aproape 7,5%. Din 
categoria serviciilor, prețurile pentru îngriji-
rea medicală au crescut cu 3% în intervalul 
menționat, completează sursa citată.

Prețurile au scăzut, 
dar energia și gazele 
s-au scumpit

Vă urăm Sărbători Fericite!
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Suntem curioși să aflăm de unde alegerea 
pentru numele de scenă FUEGO?

Pentru că era o perioadă în care 
m-am lansat eu, o perioadă în care 
toată lumea cânta un fel de disco dance, 
nu știu dacă vă aduceți aminte de peri-
oada când se lansa Latin Express cu 
Pepe, era o perioadă foarte faină gen 
K1, sunt câteva trupe care din păcate 
nu mai sunt astăzi pe piața muzicală 
românească, ca de exemplu Gaz pe Foc, 
e perioada aceea în care eu m-am lan-
sat cu acești colegi ai mei, unii dintre 
ei nu mai cântă, dar nu cânta nimeni 
genul acesta un latino dance, toți cân-
tau disco dance, hip hop, Pepe când 
s-a lansat cu Latin Express s-a lansat 
într-un fel flamenco, cu influențe fla-
menco. Casa de discuri la care eram 
mi-a recomandat să îmi fac o trupă, 
altfel e foarte greu să ieși pe piață, să 
ai și un disc, să lansezi și un album 
întreg, și așa s-a lansat primul meu 
cântec care a cucerit toate topurile 
din România și în toate cluburile era 
ascultat, intitulat „Toată lumea dan-
sează cu mine”. Acesta este cântecul 
de debut al meu împreună cu trupa 
pe care o aveam atunci, și prietena 
mea la care stăteam în gazdă pentru 
că mi-era foarte greu, nu cunoșteam 
pe nimeni în București, și ea mi-a zis, 
era profesoară de limba spaniolă și 
mi-a recomandat pentru genul de 
muzică latino dance un nume care 
să atragă atenția, și așa am ajuns la 
FUEGO, pentru că genul muzical defi-
nește o muzică temperamentală, cu 
ritm, și așa a rămas numele FUEGO. 
Casa de discuri din perioada aceea a 
fost de acord și așa s-a născut FUEGO. 
Astăzi FUEGO care cântă un alt gen 
de muzică, astăzi FUEGO cântă ceea 
ce își dorește dintotdeauna, o muzică 
mai romantică, o muzică pe placul lui, 
dar mi-e foarte greu acum să schimb 
acest nume, toată lumea mă cunoaște 
după numele FUEGO, lumea știe că 
mă cheamă Paul Surugiu, de exem-
plu pe ultimul material discografic 
pe care l-am lansat în România am 
scris Paul Surugiu–FUEGO. Încep să 
scriu peste tot numele meu întreg, pe 
afișul de spectacol de turneu, lumea 
să știe numele meu exact, iar cu tim-
pul îmi doresc să rămână numele 
meu pentru că eu mă mândresc cu 
numele meu, numele meu e moldo-
venesc. Sunt transilvănean, dar tata 
s-a născut în județul Botoșani.

Ne aflăm în apropierea Crăciunului. Ce amin-
tiri are artistul FUEGO din copilărie despre Sfânta 
Seară de Crăciun?

Eram un copil extraordinar de vesel 
și neastâmpărat. Am avut doi părinți 
extraordinari de frumoși care m-au 
răsfățat cu fel și fel de cadouri și de 
lucruri frumoase. Sunt un artist care 
îl așteaptă în fiecare an pe Moș Cră-
ciun. Trebuie să mulțumesc divinității 

pentru faptul că m-a înzestrat cu acest 
mir de a cânta în fața publicului meu. 
Sunt extrem de fericit atunci când 
pot să fac românii fericiți, mai ales 
în diaspora și tocmai aici în Spania, 
unde la fiecare concert vin foarte mulți 
români, de exemplu la ultimul con-
cert susținut au fost peste 700 de 
oameni care au cântat, au colindat și 
am fost toți într-un suflet și întru-un 
glas. Unii dintre ei au lăcrimat și-au 
adus aminte de țară, de locurile dragi 
și asta a însemnat foarte mult pen-
tru mine să îi văd fericiți.

Dacă din tot repertoriul FUEGO, artistul FUEGO 
ar trebui să aleagă doar trei piese reprezenta-
tive, care ar fi acelea și de ce?

Aici în Spania, ți-aș spune așa, nu 
aș renunța la „Casa părintească nu se 
vinde” pentru că este piesă emblemă 
pe care am lansat-o acum 11 ani, piesă 
pe care mi-a compus-o Mihai Cio-
banu pe versurile lui Grigore Vieru, 
nu aș renunța la un cântec dedicat 
mamei și slavă Domnului am atâ-
tea, unul dintre ele este „Mi-e dor 
de tine mamă!” pentru că părinții 
sunt în România, iar românii de aici 

muncesc, trăiesc cu speranța că vor 
ajunge să-i vadă pe cei dragi și în spe-
cial pe părinți și al treilea cântec ar fi 
un cântec tradițional, un cântec popu-
lar, de exemplu „Rău mă dor ochii, 
mă dor de lumina stelelor!” Este un 
cântec care îmi trezește foarte multe 
amintiri și unește românii și granițele.

Suntem curioși când urmează să-l vedem 
din nou pe solistul FUEGO concertând în duet? 
Dintre toți artiștii de muzică românească, dar 
și internațională, cu cine își dorește FUEGO să 
cânte în duet?

Îmi doresc să cânt în duet cu, deși 
nu o cunosc personal, cu Isabel Pan-
toja, este o mare artistă a Spaniei, îi 

urmăresc activitatea artistică, mi-aș 
dori să văd un concert cu Isabel Pan-
toja, nu visez la un duet, dar m-ai 
întrebat cu cine mi-aș dori să fac 
un duet dintre vedetele internațio-
nale și pentru că suntem în Spania 
apreciez această mare artistă, printre 
alții ca Julio Iglesias care face furori 
în România. Am foarte multe duete 
cu mari artiști români printre care 
Irina Loghin, Mirabela Dauer, Anas-
tasia Lazariuc, Gheorghe Turda sunt 
artiști pe care îi prețuiesc și îi iubesc 
enorm pentru că mi-au alinat copi-
lăria și mi-au făcut-o mai frumoasă.

Pe ce muzică se petrece, dar și se relaxează 
FUEGO?

Îmi place foarte mult muzica clasică, 
îl ascult pe George Enescu, sunt un 
patriot, ascult în mașină valsul com-
pus de Anthony Hopkins și orchestrat 
de André Rieu, mă bucur, mă minu-
nez și mă încarc de energie. Îmi plac 
valsurile vieneze, ascult Strauss, Bee-
thoven. O ascult și pe Paula Seling 
care este apropiată de genul meu de 
muzică și anul viitor pregătim o sur-
priză, un duet cu Paula Seling.

INTERVIU INTERVIU

Un interviu deosebit cu artistul FUEGO, un român printre românii din diaspora și din țară
La începutul lunii decembrie artistul FUEGO a susținut în Spania două concerte minunate, pline de căldură sufletească și emoție. În cele două seri de spectacol, românii s-au simțit minunat, au plâns de emoția dorului 
de casă, de familie și de cei dragi, au râs, au cântat și au întins hore în sălile de spectacol. Despre cum ajunge cântecul artistului FUEGO la sufletul oamenilor aflăm în interviul acordat de FUEGO Ziarului El Rumano.

Care este cel mai mare vis neîmplinit până 
acum pentru FUEGO?

Sunt foarte multe vise care nu mi 
s-au împlinit, dar aștept în timp poate 
se vor realiza. Nu aș putea acum să 
spun unul dintre ele, deși sunt foarte 
multe. Visul care nu mi s-a împlinit 
a fost acela ca bunica plecată într-o 
altă lume, să mă vadă artist, să mă 
vadă pe scenă, este unul dintre visele 
care nu s-a realizat. Îmi doresc foarte 
mult să fac proiecte muzicale, să scot 
cât mai multe cântece ca în urma mea 
să rămână arta, arta nu va muri nici-
odată, va rămâne până la sfârșitul 
veacului. Îmi doresc să scot cântece 
frumoase, îmi doresc proiecte foarte 
multe umanitare, caritabile, vreau să 
ajut artiștii români care sunt în încer-
care, artiștii care nu pot să ducă un 
trai decent. Vreau să îi ajut pe tinerii 
artiști care nu au posibilitatea să facă 
lucrurile acestea, toate lucrurile aces-
tea se întâmplă datorită proiectului 
Artă pentru suflet! ART by FUEGO, 
acolo unde eu realizez picturile mele 
pe pânză în acrilic, iar banii strânși 
prin acest proiect merg către artiștii 
care au dreptul la viață. Îmi doresc 

să pot să îi ajut, mai ales că știu ce 
înseamnă să fie un artist uitat.

De care proiect artistic, dar și personal este 
mândru FUEGO pentru că a putut să-l realizeze?

Cred că despre acest proiect este 
vorba, ART by FUEGO–Artă pentru 
suflet! Este o perioadă în care eu sunt 
un artist stabil din toate punctele de 
vedere, sunt fericit atunci când pot 
să fac oamenii fericiți. La fel de mân-
dru sunt și de proiectele albumelor 
mele cu mai multe genuri de muzică, 
cu muzică etno, cu muzică populară 
cu orchestra lui Nicolae Botgros și 
lăutarii din Chișinău, albumele cu 
muzică de dragoste, colinde care 
sunt ascultate în această perioadă 
de decembrie. Toate proiectele mele, 
pas cu pas, au fost gândite și făcute 
din suflet pentru suflet, dar proiectul 
ART by FUEGO vine într-o perioadă 
în care putem să strigăm cu glas tare 
că „Dar din dar se face Rai!” și i-aș 
îndruma și pe ceilalți colegi ai mei să 
realizeze astfel de lucruri frumoase.

Care este sursa de inspirație pentru versu-
rile interpretate de artistul FUEGO?

Versurile sunt scrise de textieri 
extraordinari de la Grigore Vieru, până 
la Carmen Aldea Vlad. Acum lucrez 
cu un textier tânăr și extraordinar 
de talentat, este jurnalist, scriitor și 
este vorba de Narcis Avădănii care 
mi-a scris piesa „Goodbye”, piesa 

„Să fim români!” pe care o cânt la 
fiecare spectacol. Textul este foarte 
important, textul este scris de către 
autor, eu îl duc mai departe și prin 
vocea mea îl fac cunoscut. Vreau să 
cred că prin textele mele oamenii se 
regăsesc, își aduc aminte de cei dragi, 
de momentele frumoase din viață. 
Important este cum este transmis 
mesajul și eu cred că mesajul versu-
rilor pe care eu le interpretez ajunge 
la sufletul oricărui român.

Cum reacționați când la concerte oamenii 
din sală strigă „Vrem să cântați Împodobește 
mamă bradul”, îl cântați în toate spectacolele, 
de fiecare dată?

Îl cânt, uneori da, uneori nu, nu am 
cum să scap pentru că toată lumea îl 
cere, deși eu am zece albume disco-
grafice de Crăciun, dintr-un număr 
total de 30 materiale discografice, 
această piesă este foarte apreciată 
de români, de toți fanii mei.

Cum reușește FUEGO să ajungă la sufletele 
oamenilor, ale spectatorilor?

De profesie actor, am terminat la 
clasa doamnei profesoare de teatru 
Adriana Piteșteanu, în timpul liber 
mai și pictez, îmi face plăcere să cânt 
muzică de dragoste, romantică, muzică 
populară, etno și colinde. Îmi place 
să cânt romanțe. Mama spunea „un 
artist trebuie să cânte orice, un artist 
trebuie să se dăruiască publicului 
său.” Ajung la sufletele oamenilor 
din cauza genului meu de muzică, eu 
cânt o muzică mai sensibilă, dar și 
prin interpretarea mea, prin încerca-
rea de a exprima în mod cât se poate 
de frumos o creație muzicală deose-
bită. La concertele mele aproape toți 
spectatorii încep să plângă, cuvin-
tele cântecelor mele îi emoționează, 
le alină sufletele. Prin muzica mea, 
mulți români din străinătate își cântă 
dorul de cei dragi, de familie, dar și 
dorul de locurile dragi din țară.

Ce mesaj le transmiteți românilor pentru săr-
bătorile care se apropie, dar și pentru finalul de an?

Tuturor cititorilor Ziarului El 
Rumano și ascultătorilor radioului 
Radio Românul:

Vă doresc Sărbători Frumoase!
Un an plin de bucurii și împli-

niri, să aibă un Crăciun colindat, de 
Rai luminat! Să fie buni români în 
Spania! Să fiți fericiți cu toții, să nu 
uitați să fiți buni români și generoși 
așa cum vă știu eu de atâția ani și 
vă spun la final așa: „Colind în țara 
dintre munți / Cu cețuri și zăpezi pe 

frunți / Colind Ardealul și Banatul 
/ Colind Moldova sau Regatul / De 
când mă știu colind prin țară / De la 
Crăciun, la primăvară / Colind așa, 

că vă iubesc! / Și an de an vă pregă-
tesc / Surprize noi și bucurii / Eu vă 
iubesc oriunde ați fi!”

La mulți ani tuturor!
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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 
şi unicitatea produselor româneşti.

De ce să consumăm produse româneşti?
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 româneşti 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 „Românaşul 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 
„Românaşul 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.



Nr. 159 17 decembrie 2015  | 17www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano16 |  Nr. 159 17 decembrie 2015
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

Para celebrar el solsticio de invierno, 
los rumanos organizan fiestas de más-
caras en las que la gente se disfraza 
de animales (que en el folklore han 
tenido un papel mágico, como el oso, 
la cabra, el ciervo o los caballos) y 
danza. Los hombres disfrazados con 
máscaras y pieles de animales, acom-
pañados por personas vestidas en 
trajes populares, recorren los prin-
cipales caminos de las aldeas con 
música y bailes presentando ritu-
ales precristianos muy teatrales y 
vistosos.

“Instantáneas invernales. 
Máscaras y costumbres” 
Fotografías de Florin 
Andreescu.
Horario de visita al público:
Entre 18-31 de diciembre de 2015: de 
lunes a viernes 10.00-17.00 h (cerrado 
el 25 de diciembre de 2015).

El fotógrafo rumanos Florin 
Andreescu, presenta, a través de 
sus fotografías las costumbres, los 

trajes y las máscaras tradicionales 
de varias zonas de Rumanía.

Los talleres para niños y para 
adultos tendrán lugar en la sede del 
Instituto Cultural Rumano y serán 
impartidos por Sebastian Paic y Bog-
dan Ciortan, representantes de la 
Asociacion Zestrea.
Todos los talleres son gratuitos.
El horario de los talleres:
Viernes, el 18 de diciembre, en la 
sede del Instituto Cultural Rumano 
(Plaza de la Lealtad 3, entreplanta 
derecha, 28014, Madrid)

19.00–20:30 h: talleres para 
adultos
Aforo: 14 personas / sesión
Inscripción previa: icrmadrid@icr.ro
Inscripción hasta el 17 de diciem-
bre, hasta llenar aforo.
Sábado, el 19 de diciembre, en la 
sede del Instituto Cultural Rumano 
(Plaza de la Lealtad 3, entreplanta 
derecha, 28014, Madrid),

11.00–12:30 h: 1ª sesión (para 
niños 7-16 años)

18:00–19:30 h: 2ª sesión (para 
adultos)
Aforo: 14 personas / sesión
Inscripción previa: icrmadrid@icr.ro
Inscripción hasta el 17 de diciem-
bre, hasta llenar aforo.

Membri ai Parlamentului Euro-
pean, raportori pe migrație 
și azil, consideră că adera-
rea României și a Bulgariei 
la spațiul Schengen nu tre-
buie suspendată și că aplicarea 
regulilor din spațiul Schengen 
sunt o parte a soluției crizei 
refugiaților.

Ska Keller, din grupul 
verzilor europeni și raportor 
special al Ombudsmanului 
european pe tema Frontex, 
spune că “este mare păcat” că 
aderarea României și Bulga-
riei la spațiul Schengen a fost 

suspendată, în condițiile în care 
această chestiune s-a discutat 
în Parlamentul European și 
majoritatea membrilor Par-
lamentului a fost de acord cu 
aderarea, informează Mediafax.

„Schengen este pentru noi 
toți, este unul din lucrurile 
care face Europa tangibilă 
pentru cetățeni și nu ar tre-
bui să ne atingem de asta 
sub nicio formă. De fapt, mă 
întreb de ce aderarea Româ-
niei și Bulgariei pare că a fost 
suspendată. De asemenea, în 
Parlament majoritatea a fost 

de acord cu aderarea Româ-
niei și Bulgariei, a fost intens 
dezbătută la Consiliu. Aparent, 
acum a fost suspendată, este 
mare păcat”, a declarat Keller 
la un seminar pe tema migra-
ției și azilului la Bruxelles, la 
care au particitat aproape 200 
de jurnaliști europeni.

Sylvie Guillaume, din grupul 
socialiștilor și raportor pe tema 
țărilor de origine sigure, crede 
că aplicarea regulilor spațiului 
Schengen reprezintă rezolva-
rea parțială a crizei refugiaților, 
prin întărirea granițelor externe 

și permiterea circulației libere 
în interiorul spațiului Schengen.

„Eu tind să spun că dacă 
luăm toate resursele care țin 
de regulile Schengen și ne folo-
sim de acestea, deja am avea 
o parte din soluție. Nu este 
ceea ce unele state membre își 
doresc, dar am putea vedea o 
îmbunătățire. Personal, și cred 
că grupul meu este de acord, 
cred că nu este necesar să tes-
tăm un nou tip de Schengen 
între țările mari și cele mici. 
Trebuie să ne gândim de ce 
a apărut Schengen în primul 

rând, a fost despre controlul 
granițelor externe pentru a per-
mite mișcarea liberă în interior, 
ceea ce nu e cazul în ceea ce 
privește granițele externe”, a 
spus Guillaume.

Socialista a mai spus că este 
necesară o politică europeană 
comună în privința migrației 
și azilului pentru rezolvarea 
crizei refugiaților, mai spune 
sursa citată.

José Manuel Fernandes, din 
grupul popularilor europeni, 
raportor special al Ombuds-
manului european pe tema 

Frontex, este de părere că 
granițele externe ale Uniunii 
Europene trebuie întărite, iar 
căderea spațiului Schengen 
înseamnă, de fapt, căderea 
Uniunii Europene.

„Căderea Schengen înseamnă 
căderea Uniunii Europene. Tre-
buie să îmbunătățim ce avem 
în materie de granițe externe, 
este o obligație a statelor mem-
bre și a întregii Europe. Trebuie 
să oferim securitate Europei 
și putem face asta prin întări-
rea granițelor externe”, a spus 
Fernandes.

Premierul italian Matteo Renzi a criticat recent Uniunea Euro-
peană, el apreciind că în ultimii ani aceasta a neglijat zona 
Mării Mediterane pentru a se concentra prea mult pe Europa 
de Est, scrie AGERPRES.

„În acești ani Europa a ratat o șansă”, a spus șeful execu-
tivului italian la deschiderea conferinței MED 2015, dedicată 
regiunii mediteraneene și care s-a desfășurat la Roma.

„Pentru că s-a extins către est, UE a ajuns să nu mai fie pre-
ocupată de Mediterană. Privind către est, și-a pierdut interesul 
pentru Mediterană”, a insistat Renzi.

Printre temele conferinței se numără cooperarea econo-
mică și securitatea în regiunea Mării Mediterane, precum și 
criza refugiaților.

Șeful guvernului italian a vorbit în intervenția sa și des-
pre importanța culturii în combaterea terorismului. Cultura 

„este sistemul imun al societății noastre împotriva fanatismu-
lui”, a subliniat el, menționând totodată că prioritatea absolută 
acum trebuie să fie distrugerea grupării jihadiste Statul Islamic, 
iar acest lucru trebuie să se facă prin strategii, nu prin “soluții 
de ultim moment” mai spune sursa citată.

Printre cei peste 150 de oficiali care au participat la această 
conferință s-au numărat și șefa diplomației europene, Federica 
Mogherini, precum și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Un ordin al ministrului edu-
cației de la Chișinău, Corina 
Fusu, privind distribuirea 
gratuită în instituțiile de învă-
țământ din Republica Moldova 
a unei donații de hărți tematice 

„Organizarea administrativă a 
Regatului României. 1930”, ofe-
rită de asociația Radio Datina, 
a stârnit dispute aprinse în 
parlamentul de peste Prut, 
unul din deputații socialiști 
rupând în mod demonstra-
tiv harta României Mari în 
timpul dezbaterilor.

Socialiștii și comuniștii s-au 
arătat indignați de inițiativa 
ministrului, calificând-o drept 
o tentativă de destabilizare a 
situației din Republica Mol-
dova. Mai mult, fracțiunea 
Partidului Socialiștilor a soli-
citat ca ministrul Corina Fusu 
să vină în parlament pentru a 
oferi explicații în legătură cu 
ordinul dat.

„Ministrul educației a emis 
un ordin ca în toate școlile din 
țară să fie repartizată harta 
României Mari și drapelul 
României. Suntem indignați 

că elevii sunt supuși aces-
tui pericol. Noi nu trebuie 
să permitem unor grupări cu 
interese pentru alte state să pro-
moveze aceste idei unioniste. 

Considerăm că doamna Fusu 
trebuie să fie audiată, să spună 
de ce se întâmplă acest lucru”, 
a declarat deputatul socialist 
Vlad Bătrâncea. Acesta, potri-
vit AGERPRES, a rupt apoi în 
mod demonstrativ Harta Româ-
niei Mari. „Să tot rupeți Harta, 
oricum Unirea se va produce”, 
a venit replica liderului libe-
ralilor, Mihai Ghimpu. „Vreți 
voi sau nu, dar asta este Isto-
ria”, a adăugat el.

În cele din urmă, propu-
nerea socialiștilor în privința 
audierii ministrului educației 
nu a întrunit voturile necesare, 
fiind susținută de doar 42 de 
deputați din cei 101 de membri 
ai legislativului de la Chișinău.

Liderul socialiștilor, Igor 
Dodon, a amenințat însă că, 
imediat după sărbătorile de 
iarnă, formațiunea sa va demara 
o campanie “împotriva unioniș-
tilor”, mai spune sursa citată.

     

EXTERNE

Raportorii Parlamentului European privind migraţia: Nu trebuie 
suspendată aderarea României și Bulgariei la spaţiul Schengen

Premierul italian 
acuză UE de neglijarea 
regiunii Mediteranei

Harta României Mari, ruptă în parlamentul 
de la Chișinău de un deputat socialist

“Instantáneas invernales. Máscaras y 
costumbres” Fotografías de Florin Andreescu

ESPAÑOL

Foto: realitatea.md

Restaurantul Acasă vă urează Sărbători Fericite!
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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.

ESPAÑOL

EUNIC España: Ocupación poética–descubre la 
poesía europea a través de las nuevas tecnologías

Cuando combinamos cultura con 
nuevas tecnologías, podemos obte-
ner resultados tan sensacionales y 
llamativos como el del proyecto Ocu-
pación poética. El objetivo final del 
proyecto es ocupar espacios públi-
cos con poemas de autores de toda 
Europa. A nivel global, Ocupación 
poética se encuentra presente en más 
de 25 países con más de 2500 poe-
mas diferentes.

Ocupación poética es una inici-
ativa de invocación cultural que une 
la poesía y las nuevas tecnologías, 
siendo un proyecto de EUNIC España 
realizado con la colaboración de los 
siguientes socios: Instituto Polaco 
de Cultura, Foro Cultural de Aus-
tria, Goethe-Institut, Centro Checo 
Madrid, Embajada de la República 
de Lituania, Alliance Française de 
Madrid, Instituto Cervantes, British 
Council e Instituto Cultural Rumano.

Los poemas podrán escucharse 
en las distintas estaciones de metro 
mediante la descarga gratuita de una 
simple aplicación para Smartphone 
(Layar). Todos los poemas estarán 
disponibles en castellano y su idioma 
original igualmente en la web del 
proyecto.

En Madrid, el proyecto se inicia 
el 14 de diciembre y estará presente 
hasta el 29 de enero de 2016. Estará 
disponible en bibliotecas, bibliome-
tros y en las estaciones de Metro de: 
Embajadores, Moncloa, Legazpi, Nue-
vos Ministerios, Chamartín, Mar de 
Cristal y Aluche. Dentro de este marco, 
el Instituto Cultural Rumano presen-
tará a las poetas Ana Blandiana con 
el poema Oración y Denisa Comă-
nescu con Pessoa, con sus versiones 
en castellano y rumano, cuyas voces 
se podrán escuchar en la estación 
de Metro de Embajadores (línea 3).

Ana Blandiana (n. 1942) Poetisa, 
prosista y ensayista, es una de las 
conciencias artísticas y cívicas más 
importantes en el panorama de la lite-
ratura rumana contemporánea. Es la 
poetisa rumana actual más interna-
cional (de su obra se han traducido 
59 libros en 24 lenguas). Debutó con 
la generación de los neomodernis-
tas rumanos que en los años sesenta 
aprovecharon el relativo deshielo 
político para reanudar el diálogo 
-interrumpido por el paréntesis 
del proletcultismo- con los poetas 
modernistas de entreguerras (George 
Bacovia, Lucian Blaga, Ion Barbu y 

Tudor Arghezi). En 2009, por su con-
tribución a la cultura europea y su 
lucha contra la injusticia, Blandiana 
fue condecorada con la más alta dis-
tinción de la República Francesa, la 
Légion d'Honneur.

Denisa Comanescu (n. 1954) 
Licenciada en estudios ingleses, tra-
bajó como editora jefe y responsable 
de colección para varios editoriales 
renombradas desde 1978. Es direc-
tora editorial de las publicaciones 
de ficción en la prestigiosa edito-
rial rumana Humanitas desde 2007 
y miembro del Consejo de la Fun-
dación Cultural Irlanda-Rumanía y 
del Parlamento Cultural Europeo. Ha 
publicado cinco volúmenes de poesía: 
Izgonirea din Paradis (La expulsión 
del paraíso), 1979; Cuțitul de argint 
(Cuchillo de plata), 1983; Barca pe 
valuri (Barca sobre olas), 1987; Urma 
de foc (Huella de fuego), 1999 y Acum 
biografia de-atunci (Ahora. mi bio-
grafía de entonces), 2000. Ha sido 
traducida al sueco y en España se le 
ha publicado el volumen Regreso al 
exilio; varios de sus poemas se han 
incluido en antologías extranjeras. 
Es ganadora de varios premios lite-
rarios nacionales.

Tras muchos años en los que el mer-
cado rumano de conservas de carne 
sufrió caídas continuas, este año se 
ha notado un aumento de volumen, 
debido a la reducción del IVA para los 
productos alimentarios y al aumento 
del poder adquisitivo de la pobla-
ción rumana. En 2014, las ventas de 
paté fueron de 75 millones de euros 
(332,8 millones de lei), informó el 
Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

En una entrevista para la edición del 
23 al 29 de noviembre del semanario 
económico “Capital” Andrei Ursulescu, 
director ejecutivo de la empresa Scan-
dia Food, uno de los principales 
fabricantes de conservas presentes 
en el mercado rumano, afirma que 
el primer efecto que se ha notado ha 
sido que se ha detenido la caída de 
ventas para todos los productos de 
Scandia. Asimismo, el señor Ursu-
lescu afirma que la reducción del tipo 
de IVA se ha sentido especialmente 
en las ventas de los productos tipo 
Premium, que así son más asequibles.

Asimismo, el señor Ursulescu 
comenta que el mayor desafío actual 
es que los consumidores rumanos 
creen que todos los embalajes para 

cualquier categoría de conservas, 
deben ser de metal. Scandia Food 
tiene el know-how y la capacidad 
de realizar también otros tipos de 
embalajes que están presentes en el 
extranjero, como el plástico, la lata 
rexam, tarros de vidrio, tubos etc. Sin 
embargo, aunque la empresa rumana 
desea diversificar sus embalajes e inno-
varlos, se enfrentan a la reticencia 
del consumidor local a cambiar la 
tradicional lata de conserva.

Otra barrera local es lo poco que 
informado que está el consumidor 
rumano respecto al contenido y a la 
duración de los productos en conserva.

En opinión del señor Ursulescu, 
en el mercado rumano se observa una 
disminución de la cesta de produc-
tos, prefiriendo los consumidores ir 
de compras diariamente y comprar 
solamente lo estrictamente nece-
sario. El consumidor rumano está 
informado, atento a los gastos del 
hogar y es selectivo en sus compras. 
Según el señor Ursulescu, hay un incre-
mento en la demanda de productos 
de nicho, como son los productos 
para los niños.

Otra tendencia del mercado rumano 
de conservas que menciona el señor 

Ursulescu es el aumento de la demanda 
de pescado en conserva. Esta ten-
dencia se debe a un mayor interés 
tanto de los consumidores, como de 
los distribuidores.

En 2014, el fabricante de conservas 
a base de carne Scandia Food facturó 
226 millones de euros, un 11% más 
que en 2013. En 2010 la empresa 
inauguró la nueva fábrica de Sibiu, 
un 40% mayor que la antigua, con 
capacidad de producción anual de 
36.000 toneladas. Según afirma el 
señor Ursulescu, la empresa fabrica 

anualmente 20.000 toneladas de pro-
ductos de varias categorías: paté a 
base de carne, paté vegetal, carne y 
comida en conserva. Scandia Food 
ofrece sus productos tanto en el mer-
cado rumano, como en el exterior. La 
marca que mejor ventas tiene es la 
marca Bucegi, que es el líder indis-
cutible de mercado de los últimos 10 
años en la categoría de paté a base 
de carne. Los productos más apreci-
ados son, según el señor Ursulescu, 
la lata de paté de carne de pollo y de 
cerdo de 100 -120 gramos.

Los planes futuros de desarrollo de 
la empresa rumana incluyen la diver-
sificación de la cartera de productos 
y la ampliación del negocio a través 
de nuevas categorías de productos 
complementarios, bien adquiriendo 
empresas del sector o colaborando 
con otros fabricantes.

Según un estudio de mercado rea-
lizado para la revista Capital por el 
fabricante de conservas de carne 
Vascar, los rumanos que viven en 
las ciudades pequeñas y medianas 
son los que más interés en el paté 
tienen. Del mercado total de conser-
vas en Rumanía, el paté aporta las 
mayores ventas: aproximadamente 
75,5 millones de euros (332 millo-
nes de leus) en 2014. En el periodo 
enero-agosto 2015, el mercado del 
paté aumentó en volumen, de 12.334 
toneladas en 2014 a 13.374 tonela-
das este año.

Sin embargo, en estos 8 prime-
ros meses del año se ha notado una 
disminución en la facturación del mer-
cado, de los 50,7 millones de euros 
(223 millones de leus) en 2014 a los 
50,4 millones de euros (221,8 millo-
nes de leus) en 2015. Vlad Ciuburciu, 
director de marketing de la empresa 
Vascar, comenta que “se espera que 
continúe el aumento en volumen y 
una disminución en la facturación 
del mercado de paté”, añadiendo al 
mismo tiempo que se prevé un incre-
mento en el consumo de paté y de 
comida en conserva en general. 

ESPAÑOL

En Rumanía el paté unta el beneficio 
de los fabricantes de conservas

ALCALÁ DE HENARES, C/ ARANJUEZ, NAVE 607 – TEL.: 918774747

CHINCHÓN, C/ POZO DE LAS NIEVES, 2 – TEL.: 918940354

CALLADO VILLALBA, C/ ANASTASIO NIETO, 17 – TEL.: 912618087

VALLECAS, C/ PINTOR SOROLLA, 1 – TEL.: 914786858

MADRID–VENTAS C/ MARCELINO ALVAREZ, Nº9, TEL: 912618081

MADRID–VILLAVERDE, AVENIDA REAL DE PINTO, Nº 116, TEL: 915936712

hasta � n de existencias

Foto: culinar.bzi.ro
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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

• 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

Restaurant Finca Alcazaba vă urează Sărbători Fericite!
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• Tratamientos faciales y corporales con aparatología y 
técnicas de última generación. Masajes contracturales. 
Problemas y soluciones para pies. Micropigmentación. 

Refl exología podal. Manicura y pedicura.
• Depilación, Laser de diodo de última generación. 

Oferta al 50%.
• Ttos Capilares. Pérdida de cabello, Hombres y 

mujeres. Resultados espectaculares.
• Cápsula del tiempo. Tratamiento revolucionario facial 

en el que se recupera la juventud máxima de tu piel.
• Micropigmentación. Resultados sorprendentes.

• Refl exologia podal. Haz uno de los descubrimientos 
más sorprendes en el mundo de los masajes. 

Es un verdadero placer.
• Radiofrecuencia. Resultados para la fl acidez.
• Mesoterapia clínica para manchas, arrugas, 

fl acidez con apertura de microcanales.

PACK 
NAVIDEÑO
Fecha 
fi nalización, el 
seis de Enero.
Manicura, y Tto 
Facial lifting, por 
tan solo 55€ y si 
además te haces 
extensiones de 
Pestañas 100€

Un centru de estetică inteligentă, ce sem-
nifică acest lucru?

Centrul nostru folosește tehnolo-
giile și noutățile cele mai avansate, 
între ele aflându-se dermatologia cos-
metică și tehnologia nanomoleculară, 
acționându-se astfel direct asupra 
celulei pentru a putea obține rezul-
tatele dorite. Ceea ce noi facem este 
să trezim, să reanimăm celula, pen-
tru că ea este responsabilă de pielea 
noastră.

Prin ce se diferențiază centrul de estetică 
DCádiz&Co în comparație cu alte centre de estetică?

Exclusivitate, relaxare, armonie, 
atenție personalizată! Fiecare din-
tre noi are necesități diferite. Atenția 
pe care o oferim este personalizată, 
în funcție de necesitatea pielii fiecă-
rui client. Noi întotdeauna spunem 

„una este să vorbești despre centrul 
de estetică DCádiz&Co și alta este 
să-l simți!”

Cărui gen de oameni se dedică acest cen-
tru de estetică?

Oferim servicii pentru toate vârstele. 
Avem clienți începând de la 16 ani, 
până la îndrăgitele noastre doamne 
de 80 de ani, care pur și simplu ne 
adoră. De asemenea, bărbaților le 

place să vină și ne vizitează din ce 
în ce mai mult.

Având în vedere principiul după care se 
ghidează acest centru de estetică „când tra-
tăm pielea, ajutăm oamenii să se simtă mai 
bine cu ei înșiși”, ne poți spune ce tipuri de tra-
tamente faciale oferă centrul vostru?

Foarte multe: tratamente faciale 
(pete, riduri, piele lăsată, acnee, ten 
uscat, ten gras, pori dilatați, piele sen-
sibilă), mâini îmbătrânite, căderea 
părului, masaje pentru contracturi 
musculare, reflexoterapie, tratamente 
pentru picioare, micropigmentare, 
manichiură, pedichiură, tratamente 

corporale (vergeturi tratate prin mezo-
terapie, celulită)... Practic acoperim 
toate nevoile pielii, exceptând cazu-
rile cu patologii specifice.

Ce produse folosiți?
Folosim produse denumite „inte-

ligente” (cosmoceutice–produse 
cosmetice de ultima generație și 

dermaceutice), de înaltă calitate. 
Lucrăm cu cele mai bune firme din 
țările europene: La Prairie, La Mer, 
BDR–Beauty Defect Repair, Anubis 
Cosmetics, Tegor… atât pentru tra-
tamente faciale, cât și corporale. De 
asemenea, dispunem de articole de 
îmbrăcăminte cu tratament reduc-
tor încorporat.

Să vorbim despre căderea părului, o pro-
blemă de care suferă tot mai multă lume. Cum 
procedați atunci când trebuie să diagnosticați 
un client nou?

În primul rând trebuie să aflăm 
care este motivul căderii părului și 

se pun o serie de întrebări, după care 
efectuăm tratamentul corespunzător.

Folosim o tehnică prin care se des-
chid canale pentru introducerea a 
mai bine de 50 de ingrediente active 
care acționează sinergic pentru a pre-
veni și a opri căderea părului. Acest 
lucru întărește firul de păr, îi mărește 
volumul, efectul fiind un scalp mai 
sănătos și revitalizat. Rezultatele se 
văd imediat, observându-se prima 
dată faptul că părul nu mai cade.

În încheiere, spune-ne te rog care este ultima 
noutate a centrului?

Cea mai recentă noutate din centrul 
nostru este CAPSULA TIMPULUI. Este 
una dintre cele mai avansate tehnici 
de pe piață, de origine germană, cu 
rezultate spectaculoase, dar urmează 
să povestim despre acest tratament 
fantastic într-un viitor interviu, a pre-
cizat Ana López Márquez, manager 
al centrului de estetică inteligentă 
DCádiz&Co.

Mai multe informații despre 
centrul de estetică DCádiz&Co, 
puteți afla vizitând pagina Zia-
rului El Rumano pe adresa 
www.periodicoelrumano.es secțiu-
nea din meniul principal Stil de viață, 
la rubricile Sănătate și Frumusețe.

Am sărbătorit recent Ziua Națională 
a României și ne-am reamintit încă 
o dată ce înseamnă România pentru 
noi. De asemenea, am realizat ce ne 
leagă sufletește de România și am des-
coperit lucruri noi, care de la an la 
an, ne fac încă o dată să ne mândrim 
cu țara noastră. Trebuie menționată 
importanța și semnificația datei de 1 
Decembrie 1918, fără de care nu am 
fi avut nimic din toate acestea, pre-
zentul putea fi cu totul altul.

Semnificația zilei de 1 Decembrie 
1918 se bazează, în primul rând, pe 
o iubire de neam și un imens res-
pect față de țară, dar câți dintre noi 
putem afirma că sentimentul nostru 
din prezent seamănă cu cel al strămo-
șilor noștri? Chiar dacă nu suntem 
în situația lor, totuși și pe noi țara 
ne cheamă! Cum? Prin simplul fapt 
că așteaptă de la noi, în fiecare clipă, 
același lucru: să fim patrioți! În vre-
murile pe care le trăim, țara așteaptă 
de la noi un patriotism manifestat 
zilnic în gesturi mici, cu mândria de 
a fi român!

Sunt multe argumente pentru a 
demonstra importanța mândriei de a 
fi român, iar țara așteaptă de la tine 
zilnic un răspuns, chiar și acum! Nu 
ai de gând să o dezamăgești, nu-i așa?

Cum i-ai putea demonstra țării 
faptul că ești mândru de a fi român? 

Și este foarte important să o faci zil-
nic sau destul de des, nu doar într-o 
zi sau într-o sărbătoare anume.

Ai putea de exemplu să cumperi 
produse românești, caută în cumpă-
răturile tale zilnice să ai și un produs 
românesc. Este important să consumi 

produse românești, nu doar pentru 
calitatea și gustul lor deosebit, ci pen-
tru a demonstra respect față de acel 
muncitor român care trebuie să își 
întrețină familia din roadele muncii 
sale, iar din familia respectivă ai putea 
face parte chiar și tu sau un prieten 

drag ție. Dacă privești situația din-
tr-un alt unghi, poți cumpăra produse 
românești pentru a susține afacerea 
familiei tale sau a unui prieten drag 
sau, chiar mai mult, pentru a susține 
comunitatea din care faci parte, ora-
șul, regiunea, într-un cuvânt, țara.

Nu ești obligat să cumperi orice 
produs românesc, ci caută-le și cum-
pără-le doar pe acelea care îți plac, 
însă este foarte important să cauți 
produse românești. Așa te vei obiș-
nui să apreciezi munca țării tale și 
să-ți respecți poporul în orice colț de 
lume te-ai afla. Așa poți deveni un 
exemplu în familia ta, pentru priete-
nii și comunitatea din care faci parte. 
Așa poți susține că, indiferent de vii-
torul țării, tu ai fost și nu uiți să fii 
român! Nu doar viitorul copiilor tăi, 
ci și generația viitoare se bazează pe 
gestul tău de acum care, oricât de 
mic ar fi, contează!

Nu căuta motive, susține-ți țara 
pentru că, indiferent dacă locuiești 
în ea sau în afara granițelor, țara îți 
aparține, iar tu poți demonstra acum 
cât de important este să contribui și 
tu la dezvoltarea durabilă a econo-
miei românești.

Iubește-ți țara! Fii un exemplu 
pozitiv pentru tot ceea ce repre-
zintă România!

Inovație în estetică: un centru de estetică inteligentă
INTERVIU CU ANA LÓPEZ MÁRQUEZ, MANAGER AL CENTRULUI DE ESTETICĂ INTELIGENTĂ DCÁDIZ&CO. Fii un bun român, un adevărat patriot și 

susține economia țării tale, susține România!
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ANUNȚURI ȘI SERVICII

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

Federația Română de Volei a 
început un amplu program de 
selecție la nivel național, cu 
sprijinul Ministerului Tineretu-
lui și Sportului, prin proiectul 

“Pierre de Coubertin”, infor-
mează AGERPRES. România 
vrea să revină în elita voleiului 
european, acolo făcea legea în 
anii 60-70, iar Rapid și Dinamo 
disputau între ele finala Cupei 
Campionilor Europeni, în 1966 
și 1967. În prezent, FRV are 
doar 2.300 de sportivi legitimați 
și caută soluții urgente pen-
tru creșterea ariei de selecție.

„Este un proiect foarte bun 
pentru dezvoltarea sportului 
de masă. Printr-o selecție mai 
bine chibzuită și o pregătire 
a copiilor pe centre zonale și 
regionale, sperăm să atragem 
mai mulți copii către voleiul de 

performanță în anii următori”, 
a declarat președintele federa-
ției, Gheorghe Vișan. Aproape 
100 de copii din regiunile cu 
tradiție în volei au avut astfel 
șansa în ultimele săptămâni 
să fie inițiați în volei de către 
antrenori români cu renume. 
Cei mici s-au pregătit centrali-
zat în cantonamente, au primit 
mingi și echipamente sportive 
pentru a fi motivați să înceapă 

voleiul în cadru organizat. La 
Dej, succesul a fost unul de 
proporții și zeci de copii s-au 
înscris la volei. „În această 
fază, cel mai important pen-
tru copii este să facă mișcare, 
performanța vine ulterior. O 
țară se poate dezvolta doar 
dacă are un popor sănătos, iar 
sportul este unul din principa-
lele mijloace prin care poate 
reuși acest lucru”, a afirmat 

profesorul Armand Dimitriu, 
de la Liceul Teoretic “Alexandru 
Papiu Ilarian” (LAPI) din Dej. 
Mircea Spătăcean, fost selec-
ționer al naționalei masculine 
și finalist cu Deltacons Tulcea 
în 2004 în Tops Team Cup, s-a 
implicat și el în proiectul Pierre 
de Coubertin, conform sursei 
citate. „Am fost personal în 26 
de școli comunale din județul 
Maramureș. Erau colegi care 
se minunau, pentru că de ani 
de zile nu s-a mai întâmplat 
așa ceva la țară.

Le recomand tuturor părin-
ților să își dea copiii la volei, 
pentru că este un sport frumos, 
care le dezvoltă armonios cor-
pul și, în plus, viteza cu care 
trebuie să reacționeze îi ajută să 
își antreneze constant și min-
tea”, a afirmat tehnicianul.

SPORT

FR Handbal va retrage tricoul 
purtat de Gheorghe Gruia

Driftul, cea mai spectaculoasă 
aripă a motorsportului, a devenit 
oficial sport și în România

Octavian Bellu și Mariana Bitang revin 
la lotul olimpic de gimnastică feminin
Antrenorii Octavian Bellu și 
Mariana Bitang vor reveni la 
conducerea lotului olimpic de 
gimnastică feminină, ei urmând 
a pregăti echipa României în 
vederea calificării la JO din 
2016, dar și la competiția de 
la Rio, dacă sportivele se vor 
califica în urma turneului pre-
olimpic din luna aprilie.

Anunțul a fost făcut după 
ședința Comisiei Tehnice a 
Comitetului Olimpic și Spor-
tiv Român, și a fost confirmat 
de surse federale, informează 
Mediafax. Ministerul Tine-
retului și Sportului (MTS) a 
transmis un comunicat ofi-
cial, privind revenirea celor 
doi antrenori la lotul olimpic 
feminin. „În urma discuțiilor 
avute atât cu FR Gimnastică, 
cât și cu reprezentanții MTS, 
antrenorii Mariana Bitang și 
Octavian Bellu, cu un palmares 
cumulat format din peste 400 
de medalii, au decis să revină 
la conducerea lotului național 
de gimnastică, sprijinind astfel 
pregătirea sportivelor până la 

turneul de recalificare organizat 
sub egida FIG (turneul preo-
limpic–n.r.), din luna aprilie a 
anului 2016. Antrenorii Mari-
ana Bitang și Octavian Bellu 
au hotărât să suspende cola-
borarea cu FR Gimnastică în 
luna aprilie a anului 2014, în 
contextul unor probleme fami-
liale foarte serioase”, se arată 
în comunicatul MTS.

Bellu și Bitang se ocupă deja 
de recuperarea unora dintre 
gimnastele cu probleme de 
sănătate, între care se numără 
și Cătălina Ponor, operată la 

tendonul unui picior. Lotul 
olimpic feminin de gimnastică 
a lucrat, din 2014, cu antreno-
rii Lucian Sandu, Cristian și 
Lăcrămioara Moldovan, care 
au activat și anterior în staful 
echipei naționale, în perioada 
în care Bellu și Bitang se aflau 
la conducere.

Antrenorii Octavian Bellu și 
Mariana Bitang s-au retras de 
mai multe ori de la lotul olim-
pic feminin, revenind ulterior 
asupra deciziei. Ultima oară, 
ei au anunțat în septembrie că 
nu mai sunt antrenorii lotului, 

astfel că nu au fost prezenți 
alături de echipă la Campio-
natele Mondiale de la Glasgow, 
din luna octombrie, mai spune 
sursa citată.

La Glasgow, echipa femi-
nină de gimnastică a României 
a încheiat calificările pe locul 
13 și va evolua, în premieră în 
istoria sa, la turneul preolimpic 
de la Rio pentru calificarea la JO 
din 2016, în timp ce în finalele 
individuale de la Mondiale s-au 
calificat doar Larisa Iordache și 
Laura Jurca la individual-com-
pus. În această probă, Larisa 
Iordache a cucerit medalia de 
bronz, iar Laura Jurca a fost 
pe locul 8.

Echipa României, medali-
ată olimpică la fiecare ediție, 
începând cu 1976, va evolua 
la turneul preolimpic de la 
Rio (16-19 aprilie 2016) pen-
tru unul din ultimele patru 
locuri disponibile pentru JO 
de anul viitor, unde vor con-
cura, calificate direct deja la 
competiția olimpică, și primele 
opt clasate la CM din acest an.

Federația Română de Volei a demarat un 
amplu program de selecție la nivel național

Federaţia Română de Handbal a anunţat că va retrage din 
echipa naţională a României tricoul cu numărul 10, purtat de 
Gheorghe Gruia, care a decedat în Mexic, informează AGER-
PRES. „În luna ianuarie, în cadrul unei ceremonii speciale la 
meciul România–Finlanda de la Baia Mare, FRH va retrage defi-
nitiv tricoul cu numărul 10 din naţionala României”, se arată 
pe site-ul FR Handbal. Gheorghe Gruia, fostul dublu campion 
mondial cu naţionala de handbal masculin a României, a murit 
în Mexic, la vârsta de 75 de ani, în urma unui infarct miocardic.

Gheorghe Gruia a cucerit două titluri mondiale, în 1964 și 
1970, cu naţionala României, dar și medalia de bronz mondi-
ală, în 1967, și opt titluri naţionale cu Steaua București, cu care 
a câștigat și Cupa Campionilor Europeni, în 1968. De asemenea, 
Gruia a fost golgheterul Jocurilor Olimpice din 1972, cu 37 de 
goluri, turneu la care România a cucerit medalia de bronz, mai 
spune sursa citată. Desemnat în 1992 cel mai bun handbalist al 
tuturor timpurilor de către International Handball Federation 
(IHF), Gheorghe Gruia locuia în Mexic din 1968, contribuind la 
dezvoltarea handbalului din această ţară.

Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a aprobat, 
în premieră, înfiinţarea Comisiei de Drift, astfel că rezultatele 
din următorul sezon al Campionatului Naţional de Drift vor fi 
recunoscute oficial inclusiv de Ministerul Tineretului și Sportu-
lui, informează GSP. La șapte de ani de la organizarea primelor 
etape de campionat naţional (CN), perioadă în care a funcţio-
nat ca și show, driftul a devenit oficial probă sportivă în cadrul 
FRAS, iar în 2016, sub organizarea Clubului Sportiv Romanian 
Drift Community, se vor organiza și cinci etape în cadrul CN, 
prima urmând să aibă loc în perioada 27-29 mai la București.

„Ne bucurăm că am reușit ceea ce ne-am propus atunci 
când am înfiinţat Romanian Drift Community și anume să ofe-
rim un cadru legal acestui sport extrem de spectaculos, care 
în SUA și Japonia adună zeci de mii de spectatori la fiecare 
eveniment. Este un început real pentru drift în România și 
cu siguranţă ne vom implica pentru ca piloţii din România să 
aibă statutul de profesioniști”, a declarat Denis Manea, noul 
președinte al Comisiei de Drift și totodată vicepreședinte al 
Romanian Drift Community, mai spune sursa citată.

În prezent, aproximativ 50 de piloţi participă la show-urile 
organizate pe teritoriul României. „Toţi vor fi adunaţi sub o sin-
gură umbrelă și, în premieră, campionatul va beneficia de un 
regulament bine pus la punct, iar pentru a putea participa, 
fiecare pilot va trebui să îndeplinească mai multe condiţii”, a 
adăugat oficialul Comisiei de Drift din cadrul FRAS.

Foto: gsp.ro

Foto: youtube.com

Foto: cotidianul.ro

Firmă importantă de transport caută șoferi profesioniști, 
cu experiență în distribuție și transport pe camion și TIR, 
pentru zona Madrid și Barcelona. Se oferă stabilitate. 
Persoanele interesate pot trimite CV-ul la e-mail: rrhh3@
ontimelogistica.com sau pot suna la telefon: 913335297.

Ventanas Climathermik
vă urează Sărbători Fericite!

MUNCĂ

OFERTE

Se caută cofetar român cu experiență de minim 5 
ani. Mai multe informaţii la tel: 652588771.

Angajăm personal cu experiență în domeniul 
alimentar (vânzătoare cu experiență). Contact: 
Luminiţa Târșoaga 652588771.

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 în Torrejón de Ardoz pentru o 
fată într-un apartament liniștit cu puţine persoane, 
acces internet, români, rog seriozitate. Tel: 
678205553.

MATRIMONIALE

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

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.

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

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.

Bărbat de 38 de ani, înălțime 1.66 m, sunt din 
Madrid și doresc să cunosc o doamnă până în 40 
de ani. Tel: 642694342.

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.

Sunt un bărbat de 42 de ani, divorţat și locuiesc în 
Coslada și îmi doresc din tot sufletul să găsesc o 
fată care își dorește să aibă cu adevărat o familie 
și să știe ce vrea de la viață: sinceritate!! Tel: 
642145016.

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 teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4228 m2, conductă de gaz, curent și apă. Mai 
multe informații la tel: 642607784 (preț negociabil).
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