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Guvernul României salută decizia Guvernului Canadei ce se regăsește în declarația Summitului 
UE-Canada care a avut loc pe 30 octombrie la Bruxelles. Guvernul Canadei a confirmat angajamentul 
de a elimina total regimul de vize pentru toți cetățenii români, începând cu 1 decembrie 2017.

Guvern: Românii vor putea circula fără 
viză în Canada, de la 1 decembrie 2017

Foto: icr.ro

ESPAÑOL 16

La Muestra de Cine 
Rumano en Madrid 
en la séptima edición, 
3 al 13 de noviembre

Târg de Nunti
Alcalá de Henares, Hotel AC, C/ Octavio Paz n° 25

19 – 20 Noiembrie 2016
Orele 1200 – 2200

Primul pas pentru un eveniment perfect!

,Si botezuri

8

4



2 |  Nr. 180 3 noiembrie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

EL RUMANO EN ESPAÑA
publicaţie bilunară gratuită

www.elrumano.net
marketing@elrumano.net

Produs și editat de
TEIAMEDIA SL

Depósito Legal M –1154 –2015

Dan TÖLGYI

GRAFICĂ & MACHETARE:

Tel: 691 324 599
Tel: 91 877 10 12
marketing@elrumano.net

PUBLICITATE &
MARKETING:

Tel: 691 324 599

DISTRIBUȚIE:

Premierul Dacian Cioloș a 
declarat referitor la tragedia 
de la Colectiv, că, dincolo de 
schimbat legi și regulamente, 
cel mai greu și cel mai necesar 
este să poată fi schimbate men-
talitățile, conform AGERPRES. 

„Schimbările trebuie să vină din 
partea noastră a tuturor. Eu 
pot să accept faptul că, inclusiv 
la nivel de Guvern, de admi-
nistrație, sunt multe lucruri 
care trebuie schimbate. Pe de 
altă parte, sunt multe lucruri 
despre care acum un an de zile 
nici nu îndrăzneam să vorbim, 
de probleme pe care le avem 
și în sistemul de sănătate și în 
sistemul de intervenție pentru 
situații de urgență, lucruri des-
pre care nici nu îndrăzneam 
să vorbim, pentru că de la 
un an la altul le-am tot pus 
sub preș. Cel puțin, în acest 
an, încet, încet, am reușit să 

le scoatem la suprafață, mai 
de voie, mai de nevoie, și să 
începem să lucrăm la ele. Și e 
într-adevăr mult de lucru, dar 
eu cred că dincolo de schimbat 
legi, de schimbat regulamente, 
cel mai greu și cel mai necesar 

este să putem schimba menta-
lități, mentalitățile noastre”, a 
afirmat premierul Cioloș, după 
ce a depus un buchet de flori 
și a aprins o lumânare în fața 
clădirii în care a funcționat clu-
bul Colectiv din Capitală.

Totodată, premierul Cio-
loș s-a recules timp de câteva 
minute, aducând astfel un oma-
giu celor 64 de persoane care 
au decedat în urma incendiu-
lui izbucnit în urmă cu un an 
în clubul Colectiv. „Dumnezeu 

să-i ierte pe cei care au plecat 
acum un an! Dumnezeu să le 
dea capacitatea să ierte celor 
care au rămas după seara aceea 
și Dumnezeu să le dea însănă-
toșire grabnică! Și Dumnezeu 
să ne dea nouă tuturor înțelep-
ciunea să învățăm în continuu 
din ceea ce s-a întâmplat”, a 
mai spus Cioloș. El a menționat 
că nu a venit la clubul Colec-
tiv pentru a face „spectacol”. 

„Ar fi bine să înțelegem că în 
lumea asta și în societatea asta 
a noastră pot să fie oameni care 
sunt în lumina reflectoarelor 
în anumite momente, când 
au responsabilități, dar sunt 
și ei oameni”, a precizat Cioloș. 
La clubul Colectiv, s-au aflat 
și ministrul Muncii, Dragoș 
Pîslaru, precum și ministrul 
pentru Consultare Publică și 
Dialog Civic, Violeta Alexan-
dru, mai spune sursa citată.

CONTACT

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

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale:
+34 913507356; Fax: +34 913452917
La aceste numere de telefon NU se furnizează 

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

madrid

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

Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro 
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 649656032
Program de lucru cu publicul:  

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

sau vinerea, 9.00-15.00
Programări pașapoarte:  

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

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

Castilia și León (Avila, Burgos, Leon,  
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora),  Insulele Canare (Las Palmas,  
Santa Cruz de Tenerife).

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

Tel.: +34 917589566

Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 10.00–17.00

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

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

Fax: +34 934 341 109
Web: http://barcelona.mae.ro
E-mail: barcelona@mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

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

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

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

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

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

Fax: +34 954627108
E-mail: secretariat@cgrosevilla.e.telefonica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, Málaga, 

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

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

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

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405

E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi  
(09.30–14.30  depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rarea documentelor); vineri (09.30–11.30 preluare 
cereri și eliberare documente pentru minorii aflați 
sub tutela autorităților spaniole, 11.30–13.00 depu-
nerea jurământului de credință pentru obținerea 
cetățeniei române, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, 
probleme cetățenie, audiențe etc.- cu programare, 
15.30–16.30 vize - cu programare).

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

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

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă  

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

9.00-15.00 (9.00–14.00 depunere cereri).

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

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

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

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

sulatcastellon.e.telefonica.net

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

accidente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

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

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

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Cioloș, despre tragedia de la Colectiv: Cel mai 
greu este să putem schimba mentalitățile noastre

Foto: economica.net
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?

România va găzdui ediția 
2017 World Rescue Challenge

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

România va găzdui ediția 2017 a Competiției Mondiale de Des-
carcerare și Prim Ajutor — World Rescue Challenge. România 
va găzdui ediția 2017 a Competiției Mondiale de Descarcerare 
și Prim Ajutor, concurs la care participă echipe de urgență din 
30 de țări, au anunțat oficiali ai Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, conform AGERPRES.

Competiția se va desfășura în perioada 30 august — 3 sep-
tembrie, la Târgu Mureș. La ediția de anul acesta, organizată în 
perioada 19 — 23 octombrie în orașele Curitiba și Paraná din 
Brazilia, reprezentativa României a obținut locul 15 din 30.

Lotul României a avut în componență salvatori din cadrul 
ISU Mureș și ISU Vâlcea, iar probele au presupus testarea pre-
gătirii și rapidității pompierilor la probele „descarcerarea din 
vehicule” și „acordarea primului ajutor medical”. Competi-
ția Mondială de Descarcerare și Prim Ajutor — World Rescue 
Challenge este considerată cel mai prestigios concurs interna-
țional al pompierilor și echipelor de salvare din întreaga lume, 
mai spune sursa citată.

Oamenii mor mai puțin de 
malarie, diaree și SIDA în lume: 
acum, șapte decese din zece 
sunt legate de boli netrans-
misibile, precum afecțiunile 
cardiovasculare, diabetul sau 
boala Alzheimer, potrivit unui 
studiu publicat recent, infor-
mează AGERPRES.

Țările trebuie să fie con-
știente de această tranziție 
pentru a-și ghida mai bine 
politicile de sănătate în cazul 
în care doresc să atingă până 
în 2030 Obiectivele de dez-
voltare durabilă stabilite de 
Organizația Națiunilor Unite, 
subliniază această panoramă a 
sănătății la nivel mondial, ela-
borată de revista de specialitate 
britanică The Lancet și Insti-
tutul de evaluare și măsurare 
a sănătății (IHME), organiza-
ție independentă globală cu 
sediul în Statele Unite.

Speranța de viață în lume a 
crescut cu peste 10 ani, între 
1980 și 2015, ajungând la 69 
de ani în medie pentru bărbați 
și 78,4 ani pentru femei, potri-
vit acestui studiu care reunește 
datele din 195 de țări și teri-
torii. Un motiv major pentru 

această creștere este „scăde-
rea ratelor de mortalitate în 
cazul mai multor boli trans-
misibile”: SIDA, care a făcut 
încă 1,2 milioane de decese 
anul trecut, dar rata este cu 
33% mai mică decât 2005, în 
timp ce decesele cauzate de 
malarie au scăzut cu 37%, la 
730.000 în aceeași perioadă.

Decesele din cauza bolilor 
cardiovasculare sau canceru-
lui s-au diminuat și ele, dar 
într-un ritm mai lent, explică 
acest „Bilanț pe 2015 al bolilor 
grave, traumatismelor și facto-
rilor de risc pentru sănătate”. 

Studiul subliniază că, din cele 
56 de milioane de decese înre-
gistrate în 2015, 70% au fost 
cauzate de boli netransmisi-
bile, de multe ori legate de 
stilul de viață (dieta, activi-
tatea fizică, tutun, alcool etc.). 
De asemenea, studiul evalu-
ează performanța fiecărei țări 
în raport cu rezultatele care ar 
fi fost de așteptat în funcție 
de nivelul de dezvoltare eco-
nomică, nivelul educațional și 
situația demografică.

Sursa citată menționează, 
în Statele Unite, prima putere 
economică mondială, numărul 

anilor de viață pierduți din 
cauza bolilor de inimă coro-
nariene este de peste două 
ori mai mare decât lăsa să 
se spere indicele său de dez-
voltare socio-demografică, în 
timp ce Franța are o situație 
de două ori mai bună decât 
era de așteptat pentru ace-
eași patologie.

Finanțat de fundația Bill 
& Melinda Gates, acest stu-
diu mai arată că, în timp ce 
mortalitatea infantilă a scă-
zut brusc în ultimii ani, ritmul 
este încă prea lent în compa-
rație cu obiectivele fixate, în 
special pentru nou-născuți.

Anunțate de ONU în 2015 
pentru a succeda Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului, 
Obiectivele de Dezvoltare Dura-
bilă vizează, în special, până 
în 2030, să se pună capăt epi-
demiei de SIDA, tuberculozei 
și malariei, să se reducă cu o 
treime mortalitatea prematură 
din cauza bolilor netransmi-
sibile, să se elimine decesele 
care pot fi prevenite în rân-
dul copiilor sub 5 ani și să se 
reducă mortalitatea maternă 
la sub 70 la 100.000 de nașteri.

Șaptezeci la sută din decesele la nivel 
mondial sunt cauzate de boli netransmisibile

Spitalul Universitar din Torrejón a primit 
premiul „Spital Top 20” la categoria Spitale 
Generale cu alte mijloace de gestiune și la cate-
goria Departamentul Pentru Femei cu intervenții 
chirurgicale la sân. Aceste premii sunt oferite 
de către firma de consultanță IASIST și au 
ca obiectiv premierea celor mai eficiente spi-
tale, care oferă asistență medicală de o calitate 
superioară, în funcție de indicatorii comuni ai 
tuturor spitalelor din cadrul Sistemului Nați-
onal de Sănătate. În această ediție Top 20, un 
total de 72 de spitale au fost nominalizate în 
cadrul celor 8 categorii existente.

Departamentul pentru Femei al Spitalului 
Universitar din Torrejón a fost și el premiat în 
cadrul Top 20. Acest departament lucrează în 

fiecare zi pentru a oferi oricărei femei cel mai 
bun serviciu posibil. „Spitalul nostru benefici-
ază de o secție de ginecologie care oferă femeii 
toate comoditățile și serviciile de care ar putea 
avea nevoie. În ceea ce privesc nașterile, benefi-
ciem de un Plan de Naștere Respectată care ne 
permite să oferim tot ceea ce dorește o femeie. 
În plus, femeile care suferă de cancer la sân 
beneficiază de un departament specializat, cu 
tratamente de ultimă generație, fiind singu-
rul spital public din Spania care oferă tatuaj 
al complexului areolă-mamelon după o inter-
venție chirurgicală la sân, pentru a recupera 
imaginea anterioară bolii”, ne spune Dr. Belén 
Santacruz, șef serviciu de Obstetrică și Gine-
cologie al Spitalului Universitar din Torrejón.

În conformitate cu metodologia programu-
lui de comparări ale rezultatelor Spitalelor Top 
20, serviciile distinse oferă asistență medicală 
peste medie, tratând cazuri mult mai com-
plexe decât celelalte centre. „Pentru spitalul 
nostru este o mare onoare primirea acestor 
premii. Noi lucrăm în fiecare zi pentru a oferi 
pacienților noștri o calitate excelentă a asisten-
ței medicale, încercând să reducem listele de 
așteptare și oferind tratamente personalizate. 
Angajamentul nostru este să fim primii în a 
oferi cele mai noi tratamente și cea mai bună 
asistență medicală. Acest premiu ne încurajează 
să continuăm să lucrăm în această direcție”, a 
explicat Dr. Ignacio Martínez Jover, director 
general al Spitalului Universitar din Torrejón.

Spitalul Univ. din Torrejón premiat al patrulea an consecutiv 
în cadrul Top 20 pentru Cea Mai Bună Gestiune a unui spital

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: ziarmm.ro

Foto: pompieriiromani.eu
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Sînziana Ștefan este o interpretă 
de muzică populară din zona 
Bucovinei care, pe lângă cântecele 
populare din zona pe care o 
reprezintă, interpretează cu mult 
suflet cântece populare și din alte 
regiuni ale țării. În continuare, vă 
prezentăm un interviu acordat 
ziarului El Rumano, în care toți 
cei care o apreciază pot descoperi 
lucruri noi și interesante despre 
munca, pasiunile, dar și gusturile 
muzicale ale Sînzianei Ștefan.

De unde pasiunea ta pentru muzică?
M-am născut cu pasiunea această, 
dintotdeauna mi-a plăcut muzica, de 
mică am crescut cu muzica în casă 
și cred că așa m-am îndrăgostit de 
muzică, deși în copilărie nu visam 
să cânt.

Cum ai început să cânți?
Am început să cânt încă de la grădi-
niță, la școală în toate evenimentele 
școlare și serbările care aveau loc. 
Profesorii au fost primii care mi-au 
descoperit calitățile vocale și îmi cereau 
mereu să particip la tot felul de ast-
fel de evenimente școlare, și așa am 
început să cânt. Prima dată când am 
participat la o emisiune televizată 
în care am cântat, a fost prin clasa 
a XI-a, tot de atunci, am început să 
cânt cu orchestră, urmând să parti-
cip de-a lungul timpului la mai multe 
spectacole, concursuri la care mi s-au 
acordat diferite distincții și premii.

Ce face Sînziana Ștefan în timpul liber?
Îmi place foarte mult să gătesc într-o 
mare parte din timpul liber, să încerc 
tot felul de rețete noi, îmi place să 
citesc, să călătoresc peste tot în lume, 
să vizionez filme, filme bune care trans-
mit ceva deosebit sau comedii, filme 
de acțiune…

Ai menționat de gătit, care este mâncarea ta 
preferată?
Sunt o gurmandă, îmi place să mănânc, 
îmi plac mâncărurile picante, dar nu 

pot să spun că am un fel de mâncare 
preferat. Îmi place să gust din tot 
felul de preparate, sunt pofticioasă 
și îmi place să încerc rețete noi, nu 
doar din bucătăria românească. Pen-
tru mine este foarte important ca de 
sărbători să nu lipsească de pe masă 
produsele tradiționale românești, și 
îmi place să mă ocup de prepara-
rea lor. Am crescut la țară, într-o 
zonă de munte, iar în familia mea, 
de sărbători, nu au lipsit niciodată 
bucatele tradiționale românești care 
au o însemnătate aparte și te aduc 
în atmosfera deosebită a sărbători-
lor românești.

Ai un costum național autentic, eventual unul 
moștenit din familie?
Am mai multe costume naționale 
care îmi sunt foarte dragi, dar nu 
sunt moștenite din familie. Mi-aș fi 
dorit tare mult să am un costum de la 
bunica mea, pe care am iubit-o foarte 
mult, însă din păcate bunica nu mai 
e, și nici nu a reușit să mă vadă cân-
tând pe scenă, dar cred că am avut 
o legătură sufletească specială cu ea. 
De-a lungul timpului, mi-am cum-
părat mai multe costume naționale, 
unele dintre cămăși au mai mult de 
100 de ani și țin foarte mult la ele, 
le îngrijesc într-un anume fel, îmi 
sunt foarte dragi, le îmbrac cu toată 
mândria și nu plec niciodată la un 
eveniment fără costumul național. 

Deocamdată, am costume naționale 
doar din zona Bucovinei, câteva ii 
și din alte zone, dar intenționez cât 
de curând să îmi achiziționez unul 
și din Ardeal.

Există ceva anume fără de care nu urci pe scenă 
înaintea unui spectacol?
De obicei, fac o mică rugăciune înainte 
de fiecare eveniment sau spectacol, 
uneori, chiar dacă sunt pe grabă, fac 
semnul crucii și spun „Doamne ajută!” 
să mă asigur că toate vor merge bine.

Lumea observă la spectacolele tale că te ridici 
pe vârfuri când cânți. Cum reziști să stai pe vâr-
furi atât de mult timp?
Nu știu de când am început cu acest 
obicei… Cred că, uitându-mă la niște 
înregistrări cu mine în care cântam, 
eu fiind mai mică de statură, mi s-a 
părut că apar ciudat pe scenă, micuță 
în opinci. Cânt stând pe vârfuri, pen-
tru că acest lucru mă face să mă simt 
bine și îmi conferă o postură mai gra-
țioasă, cel puțin în percepția mea. Este 
un efort dublu, dar nu pot renunța, 
m-am obișnuit să cânt așa și îmi place.

Ce gen de muzică îți place?
Îmi place muzica în general, muzica 
bună, ascult mai multe genuri muzi-
cale. Îmi place să ascult pop, dance, 
folk, rock și alte genuri, dar muzica 
populară mi-a fost la suflet dintot-
deauna, pentru că am crescut de mică 

ascultând acest gen de muzică, dar și 
pentru faptul că tatăl meu, fără să-și 
dea seama, m-a crescut cu acestă pasi-
une. Tatăl meu are voce frumoasă, 
deși nu recunoaște acest lucru, l-am 
auzit de multe ori cântând și cred că 
de aceea mă simt mai aproape de 
muzica populară.

Care sunt interpreții tăi preferați?
Mi-e greu să dau un răspuns, sunt 
foarte mulți oameni pe care îi admir, 
oameni pe care i-aș putea lua ca exem-
plu, și aici nu mă refer doar la voce. 
Admir foarte mult artiștii care au 
acea doză necesară de modestie, și 
pe lângă faptul că sunt artiști, știu să 
fie și oameni. De exemplu, o admir 
foarte mult pe Sofia Vicoveanca care, 
pentru mine, este o persoană foarte 
profundă, dar pe lângă ea îi admir 
și pe mulți, mulți alții.

Care din piesele tale îți este mai apropiată de suflet?
Toate piesele mele îmi sunt la suflet. 
Este o piesă la care mi-am compus 
versurile și prin care se ilustrează 
cumva viața mea. Piesa se numește 

„Frunzuliță foi de nuc”, cei care mă 
cunosc și au ascultat-o, au înțeles 
exact ce emoții sunt în spatele pie-
sei. Am lucrat la această piesă, am 
refăcut-o și cât mai curând, va putea 
fi ascultată și la Radio Românul, dar 
și la evenimentele la care urmează 
să particip.

În prezent, în ce fel de proiecte ești implicată?
Deși provin din zona Bucovinei, din-
tr-o localitate din județul Suceava, 
momentan lucrez la un proiect foarte 
drag sufletului meu, care ține de zona 
Ardealului, alături de maestrul Adrian 
Neamțu, un artist desăvârșit. Am lan-
sat recent două piese noi la care am 
realizat și videoclipuri, „Dacă n-ar fi 
dragostea” și „Dragă mi-i ciobă-
nia”, cei care încă nu le-au văzut le 
pot găsi pe calul meu de YouTube 
Sînziana Ștefan. Pregătesc și alte 
surprize în acest moment, însă nu 
vreau să dau mai multe detalii acum.

Pentru viitor, ce proiecte ai în vedere?
Pe viitor, de exemplu, mi-ar plăcea să 
înregistrez un cântec care să aparțină 
unui alt gen muzical, să fie o piesă 
rock sau o piesă pe acorduri de chi-
tară. Mi-ar plăcea tare mult să-mi 
depășesc limitele și să îmi demon-
strez că pot să fac față unei astfel de 
provocări muzicale.

Un mesaj pentru publicul tău și pentru cititorii 
ziarului El Rumano:
Vreau să mulțumesc din suflet tutu-
ror cititorilor acestui ziar, cititorilor 
El Rumano, care din interes pentru 
muzica mea au parcurs acest interviu 
pentru a afla lucruri în plus despre 
mine. Mulțumesc tuturor celor care 
mă apreciază, tuturor celor care îmi 
transmit gânduri bune atât prin rețe-
lele sociale, cât și prin telefon în diverse 
mesaje. Mulțumesc în mod deosebit 
celor care mă apreciază pentru că 
datorită lor eu exist ca și interpretă 
și reușesc să fac tot ceea ce îmi pro-
pun. Prin rețelele sociale țin legătura 
cu toți cei care-mi scriu și încerc să le 
răspund la toate mesajele și comen-
tariile de pe pagina mea de Facebook.

Urmărește-o pe Sînziana Ștefan pe:
Facebook: www.facebook.com/
Sinziana Stefan
YouTube: www.youtube.com/channel/
Sinziana Stefan
Telefon: +34 642 670 143

„Tatăl meu m-a crescut cu pasiunea pentru muzica populară”
UN INTERVIU DEOSEBIT CU INTERPRETA DE MUZICĂ POPULARĂ SÎNZIANA ȘTEFAN:

SÚPER OFERTA
COLCHÓN135x190 cms.
Nucleo HR 30kg de densidad  
+ 3 cm de viscoelastica, antiacaros  
5 zonas de descanso, transpirable  
y cara de verano  
tejido 3D.

CANAPÉ DE MADERA 
ABATIBLE 135x190 cms.
Tapa tapizada 3d traspirable. 
3 colores a elegir.

239 € 215 €
BANNER HELY_OCTUBRE.indd   1 5/10/16   19:52

https://www.youtube.com/watch?v=LgnNqmsEo8I
https://www.youtube.com/watch?v=LgnNqmsEo8I
https://www.youtube.com/watch?v=1VCvCNn4bac
https://www.youtube.com/watch?v=1VCvCNn4bac
https://www.facebook.com/Sinziana-Stefan-361511463951507/
https://www.facebook.com/Sinziana-Stefan-361511463951507/
https://www.youtube.com/channel/UCxT4dOD3mVzOKfnetP-57lg
https://www.youtube.com/channel/UCxT4dOD3mVzOKfnetP-57lg
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666 193 611

Gustare Rece
Toba
Soric
Aspic

Duo De Salami
Salata Boeuf

Cosulet Cu Icre
Chiftelute Speciale

Rulou De Castravete
Castravete Cu Crema De Branza

Cosulet Cu Pate De Casa
Si Ou De Prepelita

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

Tort Aperitiv

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

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

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

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

Si Focuri De Artificii

Program Artistic Cu Muzica De Petrecere

Bara Libera
Feteasca Alba, Beciul Domnesc, 

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

Apa Plata, Apa Minerala, Coca-Cola, Fanta, Cafea

Preț 120€



8 |  Nr. 180 3 noiembrie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
ACTUALITATE

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, 
a anunțat că peste 600 de olimpici naționali 
și șefi de promoție vor primi câte 1.000 de 
lei fiecare, aceeași sumă revenind profesori-
lor care au pregătit olimpici și diriginților în 
cazul șefilor de promoție, toți urmând să bene-
ficieze de o excursie pe litoralul românesc la 
vară, informează AGERPRES. Edilul a făcut 
acest anunț la Gala Șefilor de Promoție și a 
Olimpicilor Naționali din Școlile Gimnaziale 
Bucureștene. „Primăria Generală vă va trimite 
până în sărbători, deci în perioada imediat 
următoare, și un premiu constând în 1.000 de 
lei pentru cei 633 de elevi premianți. Nu este o 
sumă foarte mare, dar este totuși ceva, un mic 
dar din partea Primăriei Capitalei ca recunoș-
tință și recompensă pentru tot efortul vostru 
de a fi olimpici naționali și șefi de promoție. 
Pentru profesorii care au un elev olimpic la 
o materie anume, această sumă va fi de ase-
menea primită de acel profesor, tot 1.000 de 
lei și pentru elevii care sunt șefi de promoție. 
Decizia a fost ca dirigintele să primească și 

el pentru șeful de promoție. În plus, toți cei 
633 de elevi din Capitală din școlile gimna-
ziale care sunt olimpici naționali sau șefi de 
promoție vor merge la vară într-o tabără de 
șapte seri pe litoralul românesc, bineînțeles și 
cu profesorul care i-a ajutat să ajungă la acele 
performanțe și, de asemenea, cu dirigintele în 
cazul șefului de promoție”, a declarat Firea. 
Primarul general spune că rezultatele acestor 

elevi contrazic percepții potrivit cărora învăță-
tura nu contează. „Mă bucur că voi sunteți cel 
mai bun exemplu că ceea ce se afirma acum 
vreo 7-8 ani în țară, și anume că nu contează 
cartea și cât de mult învățăm, trebuie doar să 
fim descurcăreți. Voi ați contrazis aceste per-
cepții publice greșite, pentru că nu este așa și 
e adevărat, mai sunt și procente infime de per-
soane care reușesc în viață pe alte principii, 

dar nu întotdeauna foarte sănătoase, dar calea 
corectă pe care v-au îndrumat părinții, profe-
sorii voștri este aceea a învățăturii și nu vreau 
sub nicio formă să dau lecții, dar vă spun din 
proprie experiență că în momentul în care am 
decis să consider că studiile nu trebuie să se 
oprească doar la nivel de liceu, ci în momentul 
în care gândești către învățământul universitar, 
academic și către o specializare, singura șansă 
este munca”, a spus Firea. Ea a adăugat că știe 
câte sacrificii se află în spatele unei note bune. 
Conform sursei citate, Gabriela Firea i-a invi-
tat pe cei prezenți la Gală să vină de sărbători 
în Piața Constituției. „Vă invităm de sărbători, 
vom avea evenimente foarte frumoase în Piața 
Constituției începând din primele zile ale lui 
decembrie și până în primele zile ale lui ianua-
rie. Vom avea un târg de Crăciun, vor fi 100 de 
căsuțe, exact ca la târgul din Viena, cu produse 
tradiționale românești. Vor fi spectacole în fie-
care seară cu muzică ce reprezintă sărbătoarea 
Crăciunului și multe alte surprize, inclusiv un 
patinoar în aer liber”, a precizat Firea.

Firea: Peste 600 de olimpici și șefi de promoție, 
precum și profesori și diriginți primesc câte 1.000 de lei

Guvernul României salută 
decizia Guvernului Canadei 
de a elimina complet vizele 
pentru cetățenii români, înce-
pând cu 1 decembrie 2017, ce 
se regăsește în declarația Sum-
mitului UE-Canada, informează 
AGERPRES.

„În urma discuțiilor intense 
din ultimele luni între cei doi 
Prim-miniștri, Dacian Cioloș 
și Justin Trudeau, Guvernul 
Canadei a confirmat angaja-
mentul de elimina total regimul 
de vize pentru toți cetățenii 
români, începând cu 1 decem-
brie 2017, după o primă etapă 
de liberalizare parțială de la 
1 mai 2017″, se arată într-un 
comunicat de presă al Execu-
tivului remis AGERPRES.

„Este un moment important 
pentru România nu doar pentru 
că se deschide accesul româ-
nilor la beneficiile Tratatului 
comercial între Uniunea Euro-
peană și Canada (CETA), dar 
și pentru că se elimină ultima 
discriminare existentă pentru 
cetățenii români față de ceilalți 
cetățeni europeni în chestiunea 
circulației fără bariere pe teri-
toriul Canadei. Consider, de 
asemenea, că această liberali-
zare a regimului vizelor va crea 
oportunități importante pentru 
oamenii de afaceri români care 
doresc să dezvolte proiecte cu 
parteneri canadieni. Îi mulțu-
mesc domnului prim-ministru 
Justin Trudeau pentru impli-
carea personală în negocierea 

acestui obiectiv al României și 
pentru deschiderea arătată în 
discuțiile pe care le-am purtat 
în acest an pe tema liberalizării 
regimului de vize”, a declarat 
premierul Dacian Cioloș, potri-
vit sursei citate.

În perioada de până la 
momentul eliminării depline 
a regimului de vize, Canada 
va introduce o ridicare parți-
ală a vizelor pentru cetățenii 
români eligibili care călăto-
resc în această țară. Astfel, la 
1 mai 2017, cetățenii români 
care au deținut o viză cana-
diană temporară în ultimii 10 
ani (Canadian temporary resi-
dent visa) sau care dețin, în 
prezent, o viză validă, valabilă 
pentru Statele Unite (valid US 
non-imigrant visa), vor putea 
să viziteze sau să tranziteze 
Canada pe baza unei autori-
zații electronice de călătorie 

(eTA) în loc de viză, se arată 
în comunicat.

Potrivit sursei citate, în 
următoarele luni, oficialii 
români vor lucra cu omolo-
gii canadieni pentru a pregăti 
o tranziție de succes la regi-
mul de călătorie fără vize și 
pentru a dezvolta aranjamen-
tele în cadrul cărora cele două 
țări să colaboreze mai bine în 
gestionarea oricăror tendințe 
negative în domeniul migrației, 
dacă acestea ar apărea. Asigu-
rarea unei sustenabilități pe 
termen lung pentru ridicarea 
deplină a vizelor reprezintă un 
obiectiv care este în interesul 
ambelor țări.

Conform comunicatului, 
obiectivul eliminării vize-
lor pentru cetățenii români 
care călătoresc în Canada a 
fost atins după un exercițiu 
diplomatic intens din partea 

Guvernului României, cu spriji-
nul europarlamentarului Sorin 
Moisa, în coordonare cu Comi-
sia Europeană. De asemenea, 
un rol important pentru atin-
gerea obiectivului eliminării 
vizelor l-a avut implicarea cu 
resurse consistente la nivel teh-
nic a Ministrului de Interne, 
Dragoș Tudorache și a Minis-
trului canadian al Imigrației, 
John McCallum, conform sur-
sei citate.

Președintele Klaus Iohan-
nis salută semnarea Tratatului 
comercial între Uniunea Euro-
peană și Canada (CETA), ce a 
avut loc la Bruxelles, context 
care permite operaționaliza-
rea acordului dintre România 
și Canada privind eliminarea 
deplină a vizelor pentru cetă-
țenii români, începând cu data 
de 1 decembrie 2017, se arată 
într-un comunicat de presă al 
Administrației Prezidențiale, 
informează AGERPRES.

Potrivit sursei citate, pre-
ședintele României consideră 
că impactul deciziilor luate va 
fi dublu benefic pentru cetățe-
nii români. „Pe de o parte, se 
elimină tratamentul diferit în 
comparație cu ceilalți cetățeni 
europeni în chestiunea circu-
lației fără bariere pe teritoriul 
Canadei, pe de altă parte cetă-
țenii români vor putea beneficia 
de efectele economice pozitive 
ale acestui acord de comerț liber 
dintre Uniune și Canada”, se 
mai spune în comunicat.

Guvern: Românii vor putea circula fără 
viză în Canada, de la 1 decembrie 2017

Foto: canadieni.net

Foto: transindex.ro

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

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

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

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

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

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

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

Vă așteptăm cu drag!

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

ziua nationalã aRomâniei,

TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE ROMÂNEȘTI
Duminică 27 noiembrie 2016 1200�–�2200

Recinto Ferial Torrejón de Ardoz (AV. Luna s/n)

Sofia Vicoveanca

Paul Ananie

Adi Neamţu Alexandru Brădăţan

Sînziana Ștefan

Petrică Mîţu Stoian

Organizator

Parteneri Media

DIGI mobil

Colaboratori
J&L
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2016

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

Kronoplast
Cubregota

7,95€

Pasta
de agarre

5,80€

Vat porcelánico
fl ex Propamsa

6,63€

Cemento gris 35kg 
Portland Valderrivas

2,64€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Pintura
Valentine V-30

14,99€

Cu binecuvântarea Preasfin-
țitului Părinte Episcop Timotei, 
al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Spaniei și Portugaliei, dumi-
nică, 30 octombrie 2016, de la 
ora 16:00 a avut loc în Tome-
lloso ediția I a Festivalului de 
tradiții și obiceiuri populare 

„Nu uita că ești român!”, infor-
mează Episcopia Ortodoxă 
Română a Spaniei și Portugaliei.

Festivalul a debutat prin 
cuvântul de bun venit adresat 
de Părintele Protopop Cristian 
Suciu, urmat de momentele 
artistice susținute de grupuri 
și ansambluri din toate parohi-
ile protopopiatului Castilla-La 
Mancha, care prin recitaluri 
și cântece populare au readus 
aminte celor prezenți de bogata 
tradiție populară românească.

Au urcat pe scenă grupu-
rile folclorice din parohiile: 
Alcázar de San Juan, Albacete, 
Alcalá del Júcar, Cuenca, Ciu-
dad Real, Manzanarez, Talavera 
de la Reina, Tarancón, Tome-
lloso, Toledo, Villarrobledo și 
Valdepeñas. După terminarea 
momentelor artistice românești 
pe scenă a urcat grupul spa-
niol El Bombo, care a susținut 

câteva reprezentații artistice 
specifice tradiției populare 
spaniole.

La acest festival au fost pre-
zenți mai mulți reprezentanți 
ai autorităților locale, printre 
care amintim pe doamna pri-
mar din Tomelloso, Inmaculada 
Jiménez Serrano, care a adresat 
câteva cuvinte celor prezenți, 
exprimându-și bucuria pen-
tru invitația primită și buna 
colaborare cu românii din 
Tomelloso. De asemenea, au 
fost prezenți și reprezentanți 
ai Consulatului României la 
Ciudad Real, doamna consul 
Doina Boblea, care l-a feli-
citat pe Părintele Protopop 
Cristian Suciu -pentru orga-
nizare și deosebita implicare- și 

toate grupurile artistice pentru 
munca depusă la înfrumuse-
țarea acestui moment artistic.

În încheiere, ca un cuvânt 
de binecuvântare și recunoș-
tință, Preasfințitul Părinte 
Episcop Timotei și-a exprimat 
bucuria pentru acest moment 
deosebit, accentuând faptul că: 
înainte de a fi maramureșeni, 
oșeni, basarabeni, olteni sau 
moldoveni suntem români, 
iar sufletul de român trebuie 
să-l păstrăm totdeauna pur, 
asemenea unei cămăși sau 
iei populare, care sunt albe, 
simbolizând haina Botezului, 
haina purității pe care trebuie 
să o purtăm. Am observat că 
și cămașa tradițională spani-
olă este tot albă, ceea ce ne 

arată că Europa se bazează pe 
valorile creștine. Ceea ce ne 
unește pe noi în Europa este 
creștinismul. Trebuie să ne 
păstrăm cultura și tradițiile, 
doar făcând aceasta rămânem 
și suntem români.

Ca semn de recunoștință 
și mulțumire, Preasfinția Sa 
a oferit o Diplomă de parti-
cipare fiecărui grup parohial, 
ca simbol de apreciere pentru 
pregătirea temeinică depusă 
pentru acest moment deosebit 
pur românesc. A urmat intona-
rea imnului de stat al României, 
a imnului de stat al Regatului 
Spaniei, iar seara s-a încheiat, 
cum era firesc, cu Hora Unirii, 
urmată de o agapă frățească 
la care au participat toți cei 
prezenți.

Se aduc mulțumiri Părin-
telui Protopop Cristian Suciu, 
parohiei gazde Tomelloso și 
Părintelui paroh Sorin Bog-
dan, preoților și grupurilor 
parohiale din Protopopiatul 
Castilla-La Mancha, echipei 
de sonorizare, sponsorilor și 
tuturor celor care au participat 
și s-au implicat în organiza-
rea acestui frumos eveniment.

În Tomelloso a avut loc Festivalul 
folcloric „Nu uita că ești român!”- Ediția I

Foto: episcopiaspanieiportugaliei.es

Premierul Dacian Cioloș a afirmat că un proiect de guvernare 
după 11 decembrie trebuie dezvoltat în baza unor principii asu-
mate public, nu doar declarativ, transpuse în politici publice, 
iar principiile precum o Românie fără corupție și cu o clasă 
politică responsabilă „nu sunt iluzii”, așa cum susține liderul 
PSD Liviu Dragnea, informează AGERPRES. Din punctul meu de 
vedere, un proiect de guvernare după alegerile din 11 decem-
brie ar trebui dezvoltat în baza unor principii asumate public, 
nu numai declarativ, principii transpuse în decizii politice, în 
fapte, în politici publice. „O Românie fără corupție, o Românie 
cu o clasă politică responsabilă, o Românie guvernată cu bun 
simț nu sunt iluzii, cum spune domnul Dragnea. Sunt pietre de 
temelie necesare pentru dezvoltarea țării. Pentru mine, este 
singura cale pe care sunt pregătit să mi-o asum. Nu alături de 
orice partid, nu de dragul de a continua într-o funcție sau alta, 
ci doar împreună cu cei care își asumă aceste valori. Aceasta 
a fost ideea lansării Platformei „România 100” și aceasta este 
cheia discuțiilor pe care le am și le voi avea cu partidele care 
susțin această platformă”, a precizat premierul Dacian Cioloș, 
într-o declarație. Întrebat în legătură cu declarația sa prin care 
face apel la PNL și USR să nu folosească imaginea sa pe afișele 
electorale, Dacian Cioloș a susținut că aceste două partide pot 
folosi „principiile și portofoliul de proiecte” expuse în Platforma 

„România 100”. „Atât PNL, cât și USR au anunțat public că susțin 
Platforma „România 100”. În măsura în care susținem valorile 
din conținutul acesteia, nu văd o problemă ca, în contextul 
promovării Platformei „România 100”, să fie folosite atât prin-
cipiile și portofoliul de proiecte, cât și elemente vizuale de pe 
site-ul platformei. În rest, atât PNL, cât și USR au propriile stra-
tegii de campanie, în funcție de programele de guvernare și de 
prioritățile lor”, a mai spus Dacian Cioloș, conform sursei citate.

Cioloș: O Românie fără corupție, 
cu o clasă politică responsabilă, 
nu reprezintă o iluzie
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MENIU
21:00h Întâmpinarea invitaților și servirea aperitivului

APERITIV: 
Salată boeuf, Pincho de roșii cherry, mozzarela și măsline, 

chifteluțe, foietaj cu crema de salmon, rulou de mușchi țărănesc, 
salamuri variate, telemea, cașcaval, cabanos și caltaboș.

Felul 1: Sărmăluțe cu mămăliguță, smântână și ardei iuți.
00:00h Șampanie, focuri de arti�cii și tombolă. 

Felul 2: Somon cu sos de usturoi și garnitură. Sorbete de limón.
Felul 3: Friptură de porc cu carto� la cuptor, cârnați de casă și 

salată de varză și murături.    
Desert:

Cozonac și dulciuri tradiționale.
Spre dimineață:
Ciorbă de perișoare.

Băutura inclusă: sucuri, apă Borsec, Cotnari, Busuioacă, vin roșu, 
Angeli, Brugal, Barcelo, J&B, Ballantines.

O noapte de anul nou de neuitat, într-un ambient tradițional, 
alături de Formația Cromatic, Nicoleta Zan�r și George Cristi.

Vă urăm un 2017 prosper, fericire și multă sănătate!

• Rezervă în luna
noiembrie cu doar 90€ 

• Participi la tombola dintre ani 
cu premii: televizor, laptop și tabletă.

• Transport gratuit cu autobuze speciale 
din diferite zone ale Madridului.
• Prețuri speciale pentru grupuri.

• Foc de arti�cii, șampanie și struguri 
la miezul nopții.

• Parc de joacă foarte bine amenajat 
și monitor pentru copii.

20172017

20172017
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Eliminarea timbrului de mediu va 
duce la creșterea poluării produse 
de către autovehicule și va afecta 
sănătatea populației, cu precădere 
în marile orașe pentru că, în urma 
acestei măsuri, pe drumurile din 
România numărul automobilelor 
vechi și cu norma de poluare ridi-
cată va deveni tot mai mare, arată 
Asociația Producătorilor și Importa-
torilor de Automobile (APIA) într-un 
comunicat, informează AGERPRES.

Această măsură vine în contextul 
în care România are deja unul din 
cele mai îmbătrânite parcuri auto din 
Europa (circa 13,5 ani), cu peste 1,6 
milioane de autoturisme a căror vâr-
stă este mai mare de 15 ani (Euro3, 
Euro2, Euro1), iar eliminarea tim-
brului de mediu va deteriora și mult 
mult această situație. „Eliminarea tim-
brului de mediu va duce la: creșterea 
abruptă a vârstei medii a parcului 
auto național (România va deveni 
al doilea „cimitir de mașini vechi” al 
Europei, după Polonia) și anularea 
eforturilor financiare de curățare a 
parcului realizate în ultimii 12 ani 
prin Programul „Rabla” (pentru care 
s-au cheltuit 2,1 miliarde lei), fapt ce 
va face ca și numărul automobilelor 
vechi și cu normă de poluare ridicată 
să se regăsească într-un număr tot 

mai mare pe drumurile din Româ-
nia; creșterea nivelului de poluare din 
marile orașe (inclusiv datorită creș-
terii numărului de automobile vechi), 
cu efecte negative asupra sănătății 
populației, ceea ce va presupune în 
final și alocarea unor resurse bănești 
superioare pentru tratarea afecțiunilor 
generate de nivelul crescut al emisii-
lor poluante”, precizează sursa citată.

În context, reprezentanții APIA 
subliniază faptul că timbrul de mediu 
din România nu este, în sine, un con-
cept singular în UE, deci el nu este 
ilegal din acest punct de vedere pen-
tru că alte 19 state membre au o taxă 
al cărei cuantum depinde de unul 
sau mai mulți factori, dintre care 
cel mai întâlnit este emisia de CO2 
(similar, deci, cu timbrul de mediu). 
Potrivit acestora, Curtea de Justiție 
a UE arată, în deciziile sale, că nu se 
opune ca un stat membru să insti-
tuie o taxă pe autovehicule care se 
aplică autovehiculelor rulate importate, 
cu ocazia primei lor înmatriculări în 
acest stat membru, dar că se opune 
ca statul membru respectiv să scu-
tească de această taxă autovehiculele 
deja înmatriculate pentru care a fost 
plătită, dar nu a fost restituită o taxă 
în vigoare anterior declarată incom-
patibilă cu dreptul Uniunii.

„Emisiile poluante (oxizi de azot — 
NOx și particule de funingine — PM), 
care, printre alte surse, provin și de 
la autovehicule în urma arderii car-
buranților fosili, sunt identificate de 
către Organizația Mondială a Sănă-
tății ca fiind responsabile pentru o 
serie de afecțiuni, unele foarte severe, 
care pot duce chiar la decese. Numă-
rul deceselor premature datorate 
emisiilor poluante estimat că s-ar 

fi înregistrat în România în anul 
2012 este de circa 28.000 de per-
soane (sursa: Agenția Europeană de 
Mediu, Air Quality in Europe, 2015). 
Nivelul emisiilor poluante de oxizi 
de azot (NOx) este de 8-11 ori mai 
mare la autovehiculele încadrate în 
norma de poluare Euro2 (fabricate 
până în anul 2001), comparativ cu 
cele Euro6 (obligatorii începând cu 1 
septembrie 2015), în timp ce pentru 

particule (PM), specifice motoarelor 
diesel, emisiile sunt de 20 ori mai 
mari pentru cele Euro2 raportate la 
cele Euro6”, precizează sursa citată.

Potrivit estimărilor reprezentanți-
lor industriei auto, în acest an vor fi 
importate în România circa 20.000 
de autoturisme Euro2 iar în condițiile 
unui parcurs mediu de aproximativ 
15.000 km/an/autovehicul, rezultă 
ca vor fi emise în mediul ambiant în 
jur de 30 tone de particule (PM), în 
timp ce, la același număr de autotu-
risme Euro6 și număr de kilometri 
parcurși, nivelul total al emisiilor de 
particule va fi de doar circa 1,5 tone.

Comunicatul APIA arată că tim-
brul de mediu (în vigoare din martie 
2013) a contribuit, chiar dacă într-o 
măsură relativ modestă, la asigurarea 
unui nivel relativ acceptabil pentru 
gradul de poluare al autoturismelor 
importate în România, în condițiile 
în care ponderea normelor Euro4 — 
Euro6 a fost, în cele nouă luni din 
2016, de 75% din total importuri rulate.

„Este, deci, absolut necesară men-
ținerea timbrului de mediu, dar și 
introducerea altor instrumente/sti-
mulente, cu eficiență sporită în ceea 
ce privește stimularea achiziției de 
automobile cât mai puțin poluante”, 
se mai arată în comunicatul APIA. 
Camera Deputaților a adoptat, recent, 
proiectul de lege inițiat de liderul PSD, 
Liviu Dragnea, care prevede elimi-
narea a peste 100 de taxe nefiscale, 
printre care și timbrul de mediu.

APIA: Eliminarea timbrului de mediu va duce la 
creșterea poluării produse de către autovehicule 

Foto: traficromania.info
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Ministerul Economiei a organizat, până la 20 octombrie 2016, 
participarea cu pavilion național la 41 de târguri internaționale 
cu o valoare contractată de peste 23,687 milioane lei, conform 
primelor concluzii ale analizei Corpului de control al minis-
terului privind derularea programului de export, informează 
AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), 319 
firme au beneficiat de programul de promovare a exportului 
pe anul 2016, până la data de 30 septembrie 2016, iar numă-
rul de contacte economice realizate de participanții români în 
cadrul pavilioanelor naționale a fost de 23.384. Angajamen-
tele preconizate la export de către beneficiarii programului au 
însumat circa 251 milioane euro.

„Fișele de eficiență completate de firmele participante în 
urma fiecărui târg relevă că, în 2016, pe perioada analizată, se 
înregistrează, față de anul 2015, o creștere a valorii preconizate 
a se exporta, cu circa 25%. Valoarea preconizată a exporturilor 
în urma participării la programul de promovare a exportului 
a fost pentru 2015 de circa 200 milioane euro”, se arată într-un 
comunicat al Ministerului Economiei.

Reprezentanții MECRMA apreciază că, în perioada 1 ianua-
rie — 20 octombrie 2016, au fost programate 80 de participări 
la târguri și expoziții internaționale, din care pentru 41 de târ-
guri a fost organizată participarea companiilor românești. 
Pentru 39 târguri a fost anulată participarea pentru că în 14 
cazuri patronatul de ramură a solicitat anularea participării, 
în 4 cazuri nu au fost firme românești care să manifeste inte-
res de participare (nu au depus dosar de înscriere), în 12 cazuri 
patronatele nu au reușit să strângă un număr minim de șapte 
firme eligibile, iar în câte patru cazuri nu s-a prezentat niciun 
prestator de servicii la licitație și nu au fost primite avizele 
necesare din partea controlorului delegat din partea MFP, în 
timp ce într-un caz ofertele depuse de prestatorii de servicii 
nu au fost eligibile. Pe calendarul internațional se mai regăsesc 
trei târguri și o misiune economică. Participarea la aceste eve-
nimente urmează să se decidă în perioada imediat următoare 
în funcție de opțiunea patronatelor la variantele de participare 
propuse de MECRMA, conform legislației în vigoare, mai spune 
sursa citată.

Ministerul Economiei a 
organizat, anul acesta, 41 de 
târguri internaționale pentru 
care a plătit 23,687 milioane lei

România are nevoie acum 
de un proiect de țară, anco-
rat într-o logică europeană și 
transatlantică coerentă care să 
protejeze statutul de lider regi-
onal al țării, a declarat Ionuț 
Simion, președintele Came-
rei de Comerț Americane în 
România (AmCham România), 
la lansarea documentului „Pri-
orități pentru România”.

„Arhitectura unui astfel de 
exercițiu este sofisticată și are 
nevoie de facilitarea profesi-
onistă și de resurse dedicate. 
Spre deosebire de dezba-
terile electorale anterioare, 
constatăm o mai mare pon-
dere a temelor economice în 
agenda de anul acesta. Mediul 
de afaceri și-a asumat, în ulti-
mii ani, o funcție activă, cu rol 
de sistem imunitar. Reco-
mandările AmCham oferă o 
imagine clară a priorităților 
mediului de afaceri cu privire 
la unele domenii strategice ce 
necesită intervenții imediate 
și pe termen mediu. Sperăm 
să regăsim cât mai multe din-
tre recomandările raportului 

„Priorități pentru România” în 
platformele economice propuse 
de partide în scopul atingerii 
obiectivului comun de creștere 
a competitivității economice 
a României”, consideră Ionuț 
Simion, conform AGERPRES.

Acesta a precizat că repre-
zentanții AmCham România 
au început deja discuțiile cu 
liderii partidelor parlamen-
tare, urmând ca acestea să fie 

continuate în următoarele zile. 
„Investitorii vin pentru că există 
piață. Prioritatea zero a Guver-
nului trebuie să fie asigurarea 
unei creșteri economice suste-
nabile. O creștere economică 
care nu este sustenabilă poate 
avea efecte destul de nefavora-
bile pe termen mediu și lung. 
Creșterea economică a Româ-
niei, de 6%, este un lucru bun 
la prima vedere, dar dacă ea nu 
are la bază fundamente econo-
mice sustenabile, putem plăti 
un preț destul de mare. La acest 
moment, analizele făcute au 
arătat că deficitul României nu 
are același grad de creștere pe 
măsura a ceea ce se anticipa 
în primele șase luni ale anului. 
Analizele arată că, dacă Româ-
nia ar reuși să crească în mod 
constant cu 5%, în fiecare an, 
progresul ar fi unul extraordi-
nar”, a mai spus Ionuț Simion. 
Documentul „Priorități pentru 

România” reiterează nevoia 
de fundamentare a ofertelor 
politice ținând cont de schim-
bările din ce în ce mai dificil 
de anticipat la nivel global, de 
oportunitățile României de a 
se remarca în calitate de lider 
regional în cadrul structuri-
lor internaționale din care face 
parte, de nevoia de a transfera 
performanța economică a ulti-
milor ani la nivelul bunăstării 
populației și de a însoți creș-
terea economică cu măsuri 
de creștere a competitivității.

Printre principalele repere 
ale mandatului 2016 — 2020 
se numără, potrivit AmCham, 
asumarea de către România a 
Președinției Consiliului UE în 
perioada ianuarie — iunie 2019, 
un exercițiu complex, carac-
terizat de o responsabilitate 
plurivalentă, într-o perioadă 
dificilă pentru existența UE 
în ansamblul său, iar în plan 

intern definirea proiectului de 
poziționare strategică a țării, 
un proiect care să confere coe-
rență politicilor publice, alocării 
investițiilor și utilizării eficiente 
a resurselor de toate tipurile.

Din perspectivă econo-
mică, reprezentanții AmCham 
România consideră necesară, 
pentru dezvoltarea pe termen 
mediu, consolidarea principa-
lelor culoare de creștere ale 
economiei românești de până 
acum, respectiv capitalizarea 
sectoarelor cu potențial compe-
titiv ridicat, gradul relativ redus 
al datoriei publice, investiții 
sistematice în capitalul uman, 
determinant pentru activitățile 
economice cu valoare adău-
gată mare sau independența 
și securitatea energetică, mai 
spune sursa citată.

AmCham consideră că 
România trebuie să facă pași 
importanți și rapizi într-o serie 
de cinci piloni esențiali pentru 
dezvoltarea viitoare — capitalul 
uman, infrastructura modernă, 
atragerea fluxurilor de capital, 
dezvoltarea durabilă și protec-
ția mediului, statul de drept și 
aplicarea legii.

AmCham România este cea 
mai reprezentativă asociație 
profesională de afaceri care reu-
nește în prezent peste 400 de 
companii americane, interna-
ționale și locale. Acestea au 
cumulat investiții totale de 
peste 20 de miliarde de dolari, 
generând în jur de 250.000 de 
locuri de muncă.

România are nevoie de un proiect de țară, 
ancorat într-o logică europeană și transatlantică

Foto: amcham.ro
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Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a salutat 
numeroasele contribuții ale 
țărilor membre ale Alianței la 
cele patru batalioane pe care 
le va desfășura în 2017 în cele 
trei țări baltice și în Polonia, 
pe fondul creșterii tensiuni-
lor cu Moscova, informează 
AGERPRES.

Desfășurarea celor patru 
batalioane de aproximativ 
1.000 de militari fiecare a 
fost decisă la ultimul sum-
mit al NATO din iulie de la 
Varșovia. Acțiunea se înscrie 
în cadrul măsurilor luate de 
Alianța Nord-Atlantică pentru 
a liniști țările membre înve-
cinate cu Rusia, care se simt 
mai vulnerabile după declan-
șarea conflictului ucrainean 
și anexarea Crimeii de către 
Moscova în martie 2014.

Cele patru batalioane ale 
NATO vor fi desfășurate pro-
gresiv în Letonia, Lituania, 
Estonia și Polonia, între înce-
putul anului și vara lui 2017, 
sub comandament canadian, 
german, britanic și, respectiv, 
american, potrivit secretaru-
lui general al Alianței.

„Avansăm conform calen-
darului”, a afirmat el în cursul 
unei conferințe de presă, orga-
nizată cu prilejul unei reuniuni 
ministeriale a NATO la sediul 
din Bruxelles. „Sunt foarte 
încurajat că atât de multe țări 
s-au angajat în mod ferm și 
concret pentru a contribui la 
cele patru batalioane”, a mai 
spus Jens Stoltenberg, adău-
gând că este o dovadă a „unui 
sprijin transatlantic solid ca 

o stâncă pentru aliații noștri”. 
Șeful NATO a subliniat că Alba-
nia, Italia, Polonia și Slovenia 
au acceptat „să contribuie” la 
batalionul din Letonia.

Pentru batalionul din Litua-
nia sub comandament german, 
au fost primite angajamente 
ferme din partea Belgiei, Cro-
ației, Franței, Luxemburgului, 
Olandei și Norvegiei. Franța 
va contribui, de asemenea, 
împreună cu Danemarca, la 

batalionul din Estonia. Jens 
Stoltenberg a mai precizat 
că România și Marea Brita-
nie se vor alătura batalionului 
din Polonia sub comandament 
american. Aceste batalioane se 
anunță „foarte solide, multi-
naționale, pregătite de luptă”, 
a subliniat secretarul general 
al NATO. Desfășurarea lor „va 
trimite un mesaj fără echivoc, 
NATO este unit. Un atac împo-
triva unui aliat va fi considerat 
ca un atac împotriva tuturor”, 
a ținut el să adauge.

Londra, Ottawa, Berlinul și 
Washingtonul au acceptat în 
iulie rolul de comandant de 
batalion, fiecare dintre celelalte 
24 de țări membre ale Alianței 
fiind invitată să ofere diferite 
contribuții în mijloace logis-
tice, nu neapărat în trupe, mai 
spune sursa citată.

Consolidându-și prezența 
pe teritoriul Poloniei, armata 
americană va desfășura în 
aprilie pentru batalionul 
sub comanda sa vreo 900 de 
militari, trimiși de la o bază ger-
mană, a precizat la Bruxelles 
secretarul american al Apără-
rii, Ashton Carter.

ONU cere ridicarea embargoului 
american impus Cubei

SUA s-au abținut pentru prima dată în cursul adoptării unei 
rezoluții anuale de către Adunarea Generală a ONU care cere 
ridicarea embargoului american impus Cubei din 1962, infor-
mează AGERPRES. Această rezoluție anuală a fost adoptată cu 
191 de voturi. SUA și Israelul, care au votat întotdeauna împo-
triva ridicării embargoului, s-au abținut pentru prima dată de la 
vot. „SUA au votat mereu împotriva acestei rezoluții”, a declarat 
Samantha Power, ambasador al SUA la ONU, înaintea votului.

Ministrul de externe cubanez Bruno Eduardo Rodriguez Par-
rilla a salutat schimbarea de atitudine a SUA, apreciind că acesta 
este „un semnal promițător”. „Sperăm că aceasta se va reflecta 
în realitate. Embargoul este nedrept, inuman, imoral și ilegal și 
ar trebuie să înceteze unilateral și necondiționat”, a afirmat el. 

„Israelul salută progresele realizate în relațiile dintre SUA și Cuba” 
și intenționează să mențină „o cooperare strânsă” cu Washing-
tonul la ONU, a explicat, la rândul său, ambasadorul israelian la 
Națiunile Unite, Danny Danon, mai spune sursa citată.

Consolidarea flancului estic al NATO: Stoltenberg 
salută contribuțiile importante ale aliaților

Foto: countercurrents.org

Foto: cubanosporelmundo.com

EXTERNE

Ai fost 
înșelat de
bancă?
Noi iţi
recuperăm
banii!

Rata lunară 
a ipotecii tale 
nu a coborât 
în ultimii ani?
E posibil să fi  fost 
înșelat de bancă.
Îţi analizăm contractul 
ipotecar gratuit și ne 
plătești doar când îţi 
recuperăm banii.

Cabinet de avocatură
Bufete Lalanda
din 1980 experţi
în contracte bancare!

ALCALÁ DE HENARES
Cánovas del Castillo, 5–50F
www.bufetelalanda.es
Tel.: 91 88 96 553
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La 7ª Muestra de Cine Rumano 
trae a Madrid una selección 
con las mejores produccio-
nes del cine rumano del año. 
La Muestra de Cine Rumano 
organizada por el Instituto 
Cultural Rumano y la Filmo-
teca Española alcanza en 2016 
su séptima edición con una 
programación que reúne las 
producciones destacadas de un 
año en el que el cine rumano ha 
obtenido un gran éxito a nivel 
internacional. Un total de diez 
días, del 3 al 13 de noviembre, 
nos permitirán disfrutar, en el 
Cine Doré, de una selección 
de ocho de los últimos títulos 
del cine rumano, entre los que 
se incluyen las películas que 
han desfilado por los festiva-
les internacionales en 2016, en 
donde han obtenido el recono-
cimiento de la crítica y varios 
premios, informa el Instituto 
Cultural Rumano.

El buen momento del cine 
rumano actual queda patente 
en su palmarés en los certá-
menes internacionales más 
importantes, como en el Fes-
tival de Cannes. En su última 
edición, dos cintas rumanas 
obtuvieron sendas nominaci-
ones a la Palma de Oro dentro 
de la Competición Oficial, las 
últimas producciones de dos de 
sus directores más reconocidos, 
Cristi Puiu (por Sieranevada) 
y Cristian Mungiu, que se llevó 
el premio al mejor director por 
Bacalaureat. Una edición en 
la que sobresalió igualmente 
el trabajo del joven Bogdan 
Mirică, que, con su thriller 

Câini (Dogs), obtuvo el Pre-
mio FIPRESCI en la sección 
Una cierta Mirada, una cinta 
alejada del minimalismo propio 
de la corriente cinematográfica 
Nueva Ola rumana.

PROGRAMACIÓN
El programa de la Muestra nos 
deja un total de ocho largome-
trajes, siete de ficción además 
de un documental, en versión 
original subtitulada en español, 
cinco de ellos se estrenan por 
primera vez en España. La pro-
gramación se completa con una 
sesión de cinco cortometrajes, 
igualmente en versión original 
subtitulada en español.

La inauguración de la 
Muestra, el 3 de noviembre, 
contará con la presencia del 
director Marian Crișan, que 
presentará su nueva película, 
Orizont, una adaptación actu-
alizada de la novela corta El 
molino afortunado de Ioan Sla-
vici, una de las novelas más 
conocidas de la literatura 
rumana. Orizont está prota-
gonizada por András Hatházi, 
el mismo actor protagonista 
de su aclamado largometraje 
Morgen (2010).

Acompañando al director en 
la inauguración de la Muestra, 
estará el músico y compositor 
Cristian Lolea, que conversará 
sobre el papel de la música no 
sólo en el thriller, sino también 
en la cinematografía rumana 
contemporánea.

Crișan será también el 
encargado de presentar al día 
siguiente, el 4 de noviembre, 

otra adaptación de la novela 
El molino afortunado. La reali-
zada por Victor Iliu en 1955, La 
Moara cu noroc, considerada 
una de las diez películas más 
importantes de la historia de 
la filmografía rumana, nomi-
nada al Premio Palma de Oro 
en el Festival de Cannes de 1957. 
Una forma de acercar al espec-
tador a una misma historia, a 
través de dos adaptaciones y 
dos maneras de interpretarla 
muy diferentes.

Calendario del 
primer pase
Jueves, 3 de noviembre, 19:00 
h, Sala 1 – Orizont. Invitados: 
Marian Crișan, director de la 
película, Cristian Lolea, com-
positor de la banda sonora, y el 
crítico y programador Roberto 
Cueto.

Viernes, 4 de noviembre, 
19:25 h, Sala 1 – La moara cu 
noroc / El molino afortunado. 
Coloquio con el público tras la 
proyección con Marian Crișan, 
director de la película Orizont.

Sábado, 5 de noviembre, 
20:00 h, Sala 2 – Două lozuri 
/ Two Lottery Tickets.

Domingo, 6 de noviembre, 
19:45 h, Sala 1 – Dincolo de 
calea ferată / By the Rails.

Martes, 8 de noviembre, 
17:30 h, Sala 1 -Sesión de 
cortometrajes.

Jueves, 10 de noviembre, 
20:00 h, Sala 2 – Cinema, 
mon amour.

Viernes, 11 de noviembre, 
19:30 h, Sala 1 – Câini / Dogs.

Sábado, 12 de noviembre, 

21:30 h, Sala 1 – Ilegitim / 
Illegitimate.

Domingo, 13 de noviembre, 
17:30 h, Sala 1 – Sieranevada 
(proyección única).

Segundo pase en el mes de 
diciembre.

La programación puede 
sufrir cambios.

Entradas
Las entradas para las proyecci-
ones en el Cine Doré se pueden 
comprar en sus taquillas.

Entrada general: 2.5 €
Cine DORÉ
Calle de Santa Isabel, 3, 

28012 Madrid

ACTIVIDADES PARALELAS
El director Marian Crișan y 
el compositor Cristian Lolea 
estarán en la Escuela de Cine-
matografía y del Audiovisual 
de la Comunidad de Madrid 
(ECAM) para dar una master-
Class con los estudiantes de 
dirección, guion y sonido, el 
día viernes 4 de noviembre.

Les recomendamos que 
sigan todas las informaciones 
sobre la 7ª Muestra de Cine 
Rumano, así como todas las 
noticias sobre los éxitos del cine 
rumano en España en la página 
de Facebook CineRumano.

Organizan: Instituto Cultural 
Rumano y la Filmoteca Española

Colaboran: Ultraviolet Media, 
HBO Europe, Centro Nacional de 
la Cinematografía de Rumanía

Agradecimientos: Libra Films

Duro Felguera, a través de su Línea de Energía, ha suscrito con 
la empresa ROMGAZ (participada en un 70% por el Estado 
Rumano) un contrato, bajo la modalidad llave en mano, para 
la construcción de un ciclo combinado de 430 MW locali-
zado en Iernut (Rumanía), informa EuropaPress. La ejecución 
del proyecto adjudicado se hará en consorcio con la empresa 
local Romelectro; siendo el alcance de DF Energy la ingeniería 
básica y de detalle, el suministro del equipamiento princi-
pal, la supervisión de obra, el montaje de las turbinas de gas 
y vapor y la puesta en marcha de la instalación. Esta adjudica-
ción supone el primer gran contrato de DF Energy en Europa 
de Este. En términos de selección de mercado y producto, 
diferenciación comercial y bajo perfil de riesgo ratifica la trans-
formación emprendida en DF Energy ahora hace un año. El 
inicio de los trabajos está previsto para el mes de enero de 
2017 y tendrán una duración estimada de 36 meses.

Foto: icr.ro

Foto: entomelloso.com 

Foto: europapress.es

La Muestra de Cine Rumano en Madrid en 
la séptima edición, 3 al 13 de noviembre

ESPAÑOL

Tomelloso: 1a 
celebración–“No olvides 
que eres rumano”

Con el nombre de “No olvides que eres rumano”, las parroqu-
ias ortodoxas rumanas de Castilla-La Mancha celebraron un 
acto de convivencia en el Santuario de la Virgen de las Viñas. 
Durante toda la tarde celebraron un festival de tradiciones y 
costumbres del país valaco. La celebración contó con la pre-
sencia del Cónsul de Rumanía en Ciudad Real y del obispo de 
la Iglesia Ortodoxa Rumana para España y Portugal del Patri-
arcado de Rumanía, Timotei Lauran, según relata entomelloso.
com. Actualmente son doce las parroquias ortodoxas pertene-
cientes al Patriarcado de Rumanía las existentes en la región 
y la de Tomelloso ha sido la anfitriona de esta primera cele-
bración, que rotará anualmente por cada una de las iglesias.

El Obispo Timotei fue recibido con pan y con un ramo de 
flores. Se mostraron las costumbres de las distintas regio-
nes de Rumanía por medio de la ropa, bailes, gastronomía. 
Cada una de las 12 parroquias subió al escenario instalado en 
el santuario de Pinilla para ofrecer un baile, canto o tradición 
del país. La organización intentó que estuviesen representa-
das todas las regiones del país. La presentadora del Festival 
vino expresamente de Rumanía. Tras las distintas presentacio-
nes llevadas a cabo por las parroquias, el Grupo Folclórico “El 
Bombo” ofreció una muestra de las tradiciones manchegas y, 
especialmente, de Tomelloso a los asistentes.

Duro Felguera se 
adjudicado un ciclo 
combinado en Rumanía
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Dominika Cibulková din Slovacia a câștigat 
ediția 2016 a Turneului Campioanelor la tenis, 
competiție în finala căreia a învins-o în două 
seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Angelique Ker-
ber, la Singapore, informează AGERPRES.

Cibulková (27 ani), participantă în premi-
eră la această competiție de sfârșit de sezon 
în circuitul WTA, s-a impus după o oră și 16 
minute de joc în fața lui Kerber, numărul unu 
mondial. De menționat că Angelique Kerber 
reușise să o învingă în ultimele cinci meciuri 
directe pe Dominika Cibulková, ultima oară 
în urmă cu o săptămână, la debutul în turneul 

de la Singapore (7-6, 2-6, 6-3). Cele două fina-
liste au făcut parte din aceeași grupă cu Simona 
Halep la actuala ediție a Turneului Campioa-
nelor, ambele învingând-o pe reprezentanta 
României. Pentru Cibulková, ocupanta locului 
8 WTA, care pierduse primele sale două jocuri 
din Grupa Roșie, victoria împotriva lui Halep 
i-a fost suficientă pentru calificarea în semifi-
nale, unde a trecut apoi de poloneza Agnieszka 
Radwańska, deținătoarea titlului.

Conform sursei citate, la dublu, Turneul 
Campioanelor a fost câștigat de jucătoarele 
ruse Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, 

care s-au impus cu 7-6 (7/5), 6-3 în finala cu 
perechea americano-cehă compusă din Betha-
nie Mattek-Sands și Lucie Šafářová.

Mircea Lucescu, tehnicianul lui Zenit Sankt 
Petersburg, cel mai vârstnic dintre antreno-
rii implicați în actuala ediție a Europa League, 
a declarat pentru site-ul UEFA că este „foarte 
recunoscător” fotbalului și că în copilărie, cum 
venea dintr-o familie foarte săracă, a avut puține 
opțiuni, informează AGERPRES.

„E o viață intensă. În orice alt domeniu de 
activitate e foarte greu să găsești ceea ce se 
întâmplă în fotbal. Un antrenor e bun în func-
ție de ultimul lui rezultat. Dacă rezultatul e 
bun, ești cel mai mare din lume. Dacă nu e bun, 
ești cel mai puțin popular om din lume, mai 
ales în rândul suporterilor”, a spus Lucescu, 
în vârstă de 71 de ani.

„E o meserie foarte grea. Am iubit însă fotba-
lul din copilărie. N-am avut prea multe opțiuni 

— eram dintr-o familie cu mulți copii și eram 
foarte săraci, asta se întâmpla imediat după 
război. Așa că singurul joc pe care-l puteam 
practica era fotbalul. Tot ce am realizat s-a 
datorat fotbalului și sunt foarte recunoscător 
acestui joc”, a afirmat tehnicianul.

„Pasiunea pentru fotbal m-a ajutat să-mi 
păstrez entuziasmul”, a spus Lucescu, care 
a început să antreneze când avea 28 de ani. 

„Am avut întotdeauna jucători foarte tineri, la 
Corvinul Hunedoara, la naționala României, 
la Dinamo București sau în Italia, la Brescia, 
unde l-am avut pe Andrea Pirlo, care avea 16 
ani. Am strâns atâta experiență ca jucător și 

căpitan al naționalei României, încât am știut 
că trebuie să o transmit generației următoare”, 
a spus fostul selecționer al „tricolorilor”.

„Imediat cum a fost posibil, în 1990, după 
căderea comunismului, am plecat din Româ-
nia. Veneam dintr-o țară comunistă unde erau 
reguli foarte stricte, așa că atunci când am pășit 
prima dată într-o lume democratică exista o 
mare responsabilitate. Campionatul Italiei era 
foarte greu, dar m-am obișnuit și apoi a deve-
nit mai ușor. M-am întors în România pentru 
un an și jumătate, după aceea am plecat din 

nou, știind însă mai multe lucruri și având 
mai multă încredere în mine. Așa am ajuns 
la Galatasaray și la Beșiktaș, echipe cu care 
am luat titlul. Apoi, după o lungă perioadă de 
explorare, de vreo trei ani, am hotărât să plec 
la Donețk”, a menționat Lucescu.

Cei 12 ani petrecuți la Șahtior au însemnat 
„o perioadă extraordinară, cu câteva perfor-
manțe mari (câștigarea Cupei UEFA în 2009 

— n. r.), cu un stadion întotdeauna plin”, a 
spus Lucescu. El a amintit că Șahtior s-a bazat 
în mare măsură pe brazilieni, mai ales mijlo-
cași și atacanți, veniți când erau foarte tineri 
și apoi vânduți la echipe din vest, mai spune 
sursa citată.

Tehnicianul a vorbit și despre Zenit. „Filo-
sofia mea a fost întotdeauna să fac să evolueze 
un anumit tip de jucător, a fost întotdeauna 
să joc un fotbal ofensiv. Am fost atacant. Noi 
am încercat (la Zenit — n. r.) să schimbăm 
puțin stilul, mai ales fiindcă atât Hulk cât și 
Ezequiel Garay și-au dorit foarte mult să plece. 
A trebuit să schimbăm abordarea și să con-
tăm mai mult pe un efort colectiv, bazat pe o 
organizare foarte bună și mai ales pe impli-
carea tuturor jucătorilor în faza de atac. Mai 
avem de lucrat la acest capitol. Totuși, lucru-
rile merg foarte bine, fiindcă Șahtior continuă 
să câștige, cu exact aceiași jucători, iar Zenit 
încearcă să rămână la un nivel care să fie pe 
placul celor din jurul nostru”, a spus Lucescu.

SPORT

Slocava Dominika Cibulková a 
câștigat Turneul Campioanelor 2016

Atletism: Mihăilă și 
Rodean, campioni 
naționali la marș

Judo: Daniel 
Natea victorios la 
categoria +100 kg

Foto: eualegromania.ro

Foto: celebmafia.com
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Atletul Narcis Mihăilă (CSU Reșița) a câști-
gat titlul de campion național în proba de 50 
km marș, la București, cu timpul de 4 ore 28 
min 20 sec, informează AGERPRES. Pe locul 
al doilea s-a clasat coechipierul său Florin 
Alin Știrbu, în 4 h 34 min 40 sec, iar pe locul 
al treilea alt sportiv legitimat la CSU Reșița, 
în 4 h 59 min 30 sec.

La feminin, Ana Veronica Rodean (CSU 
Reșița, CS Unirea Alba Iulia) s-a impus în 
proba de 10 km marș, cu timpul 49 min 25 
sec 20/100, pe locul secund a sosit Mihaela 
Acatrinei (CSU Reșița, CS Unirea Alba Iulia), 
în 50 min 41 sec 80/100, a treia fiind Lili-
ana Manolache (CSM Craiova), 51 min 10 sec 
10/100 etc. CSU Reșița s-a impus la echipe 
atât la feminin, cât și la masculin. La mas-
culin a fost urmată de CSM Suceava, iar la 
feminin de CSM Craiova și CSM Onești, mai 
spune sursa citată.

Sportivul român Daniel Natea a câștigat 
categoria +100 kg din cadrul turneului de 
judo Grand Slam de la Abu Dhabi (Emiratele 
Arabe Unite) după ce l-a învins în finală pe 
belarusul Aleksandr Vahoviak, informează 
AGERPRES.

Natea se impune pentru a doua oară la 
Abu Dhabi, după succesul din 2014. În sfer-
turile de finală, Natea l-a învins prin ippon 
pe brazilianul Joao Cesarino Silva, în semifi-
nale a câștigat tot prin ippon în fața rusului 
Soslan Bostanov, iar pe Vahoviak l-a învins 
prin waza ari. La competiție a participat și 
tânărul Mircea Croitoru (20 ani), învins în pri-
mul tur de rusul Anton Bracev, prin ippon. 
La Grand Slam au participat 155 de judoka 
din 34 de țări, 95 la masculin și 60 la femi-
nin, mai spune sursa citată. Franța a ocupat 
primul loc în clasamentul pe medalii, cu 3 
de aur, 1 de argint și 2 de bronz, urmată de 
Olanda, 2-0-1, Brazilia, 1-4-8 etc.

Mircea Lucescu: Tot ce am realizat s-a datorat 
fotbalului și sunt foarte recunoscător acestui joc
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MUNCĂ

OFERTE

Angajez mozo de almacén în Valdemoro.  
Tel: 642344344. E-mail: titus@produseromanesti.es

Restaurant cu specific românesc caută bucătar/
bucătăreasă cu experiență. Mai multe informații la 
telefon 626908316.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, libre de cargas, que 
pueda viajar, de 35 a 45 años, persona responsable, 
formal, que cumpla con los requisitos que busco. 
Ruego leer el anuncio antes de llamar.  
Tel: 651858134.

CERERI

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

MATRIMONIALE

Domn de 57 de ani, divorțat, fără obligații, 
prezentabil, elegant, căruia îi place să iubească și 
să fie iubit, caut doamnă cu aceleași calități pentru 
prietenie și mai departe căsătorie. Rog persoanele 
neinteresate să nu sune. Tel: 643682274.

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, doresc 
să cunosc o fată de vârstă apropiată fără obligații 
pentru o relație serioasă sau căsătorie.  
Tel: 642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită.  
Tel: 697726258.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 

doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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

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

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

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate,  
tel: 642052212.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid, 
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani.  
Tel: 642694342.

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

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642 320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată.  
Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

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

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

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 

conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

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

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

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 

stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

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

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Mai 
multe informații la tel: 642607784 (preț negociabil).

ANUNȚURI ȘI SERVICII

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

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo No21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

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

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

ALCALÁ



20 |  Nr. 180 3 noiembrie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
PUBLICITATE

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

100%carne

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

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

condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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

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

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


