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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 9

Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte

de

BUSINESS SUPPORT MADRID 2017 este cel mai important eveniment dedicat 
mediul de afaceri românesc din Spania la care vor fi prezenți oameni de succes din 
România, unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați antrenori de afaceri precum: 
Lorand Soares Szasz, Bianca Dăncilă, Călin Iepure și Mihaela Tatu.

Participă și TU la marele eveniment Business 
Support Madrid 2017, nu trebuie să-l ratezi!

Foto: www.larumania.es

ESPAÑOL 16

Monasterio de Snagov y 
la tumba de Vlad Țepes, 
unos de los lugares más 
visitados de Rumanía

6-7

Evită timpii de așteptare la consulat. 
Programează-te prin www.econsulat.ro

Foto: www.econsulat.ro 8

http://www.econsulat.ro
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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
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:
programari@consuladoderumania.es
Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu este 

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

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

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta dere-
cha, 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
E-mail: barcelona@mae.ro
Web: http://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: sevilla@mae.ro
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: secretariado@cgrumaniabilbao.es
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: consulat@zaragoza.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: castellon@mae.ro
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 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  

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

Ordonanța de urgență privind 
modificarea Codului penal și 
Codului de procedură penală a 
fost publicată în Monitorul Ofi-
cial, în noaptea de marți spre 
miercuri (31 ian./1 feb. a.c.), 
informează AGERPRES. Guver-
nul a adoptat, în ședința de 
marți, o ordonanță de urgență 
pentru modificarea și completa-
rea Codului penal și a Codului 
de procedură penală.

„Cel de-al treilea act normativ 
pe care l-am adoptat astăzi este 
vorba de Ordonanța de urgență 
pentru modificarea și comple-
tarea Legii 296 Cod penal și 
a Legii 135 Cod de procedură 
penală. Practic, prin această 
ordonanță de urgență, (...) am 
pus în concordanță deciziile 
Curții Constituționale care (...) 
trebuiau să fie implementate 
fie de către Guvern, fie de către 
Parlament”, a declarat ministrul 

Justiției, Florin Iordache, la 
Palatul Victoria. Întrebat în ce 
mod modifică această ordo-
nanță infracțiunea de abuz în 
serviciu, Iordache a răspuns: 

„Acea plângere prealabilă pe 
care societatea civilă sau sim-
plii cetățeni au invocat-o a fost 
eliminată și abuzul în serviciu 

a fost pus în concordanță cu 
decizia Curții”. Ministrul Jus-
tiției a spus că, potrivit actului 
normativ, abuzul în serviciu cu 
un prejudiciu de sub 200.000 
de lei nu va mai fi sancționat 
penal. „Nu este sancționat penal. 
Deci, ce este sub 200.000 de 
lei, paguba se recuperează și nu 

mai este sancționat penal. Asta 
ne-a recomandat și Curtea, să 
stabilim un cuantum. Ținând 
cont de condițiile agravante, 
am considerat că această limită 
este o limită rezonabilă, pentru 
că instanța putea să considere 
400.000, putea să considere 
1.000.000. Dacă vă uitați în 

Codul penal, putea să considere 
2.000.000 de euro și atunci, 
în aceste condiții, am stabilit 
această sumă de 200.000 de 
lei. Ceea ce este foarte impor-
tant, pentru că în comunicarea 
publică a apărut că dezincrimi-
năm abuzul în serviciu... Nu, 
l-am reglementat mai bine și 
l-am pus în concordanță cu 
decizia Curții”, a precizat Ior-
dache, conform sursei citate.

Ministrul Justiției a mai spus 
că în OUG sunt modificări și 
în ceea ce privește instituția 
denunțătorului. „Este făcută o 
modificare și o mai mare clari-
ficare, astfel încât în șase luni 
de zile faptele rămân, pentru 
că aici era problema, dacă 
faptele rămân sau nu rămân. 
Faptele rămân în continuare, 
în schimb am precizat foarte 
clar ce înseamnă cele șase luni”, 
a adăugat Iordache.

OUG privind modificarea Codului penal și Codului 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial

Foto: pixabay.com
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Vineri, 6 ianuarie a.c., Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii 1/2017 
privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, se arată într-un comunicat al 
Departamentului pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor.
Referitor la eliminarea taxelor consulare, Legea 1/2007 prevede la 
art. IX: „În anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare 
pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile 
diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 
2008, cu modificările și completările ulterioare, literele A punctele 
1 și 2, C punctele 1-12, D și E punctele 4-8 se abrogă”.
Vedeți mai jos, marcate X, taxele consulare eliminate: 

Lista taxelor consulare eliminate. Mai 
puţine taxe consulare, de la 1 febfruarie 2017
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
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

Persoanele în vârstă care 
urmează o dietă mediteraneană 
au mai multe șanse să-și păs-
treze tinerețea creierului prin 
menținerea volumului aces-
tuia în ciuda tendinței naturale 
de descreștere determinată de 
procesul de îmbătrânire, potri-
vit unui nou studiu publicat în 
jurnalul medical „Neurology” 
editat de Academia Americană 
de Neurologie, informează 
AGERPRES.

Oamenii de știință au 
colectat informații privind 
obiceiurile alimentare a 967 
de persoane din Scoția care 
nu fuseseră diagnosticate cu 
demență. Dintre acestea, 562, 
cu vârste de circa 73 de ani, au 
trecut printr-un test de imagis-
tică prin rezonanță magnetică 
(IRM) cu ajutorul căruia cre-
ierele le-au fost scanate. S-a 
măsurat astfel volumul total 
al acestui organ, dar și cel al 
materiei cenușii și grosimea 
cortexului–învelișul exterior 
al creierului. Din acest grup, 
401 persoane au revenit pen-
tru o analiză IRM trei ani mai 
târziu, la vârsta de circa 76 de 
ani. Au fost efectuate aceleași 

măsurători care au fost ulterior 
comparate cu modul în care 
aceste persoane urmau prin-
cipiile dietei mediteraneene.

Dieta mediteraneană 
presupune consumul cu pre-
ponderență de fructe, legume, 
ulei de măsline, boabe și cereale 

precum grâul și orezul, canti-
tăți moderate de pește, lactate 
și vin și o proporție limitată 
de carne roșie și pui. Oame-
nii de știință au observat că 
participanții care nu au fost 
foarte fideli acestei diete au 
prezentat un risc mai mare 

de a pierde din masa totală a 
creierului pe parcursul celor 
trei ani de studiu în compa-
rație cu cei care au urmat cu 
conștiinciozitate acest tip de 
alimentație. Diferențele de dietă 
au explicat 0,5% din variația 
volumului total, menționează 
sursa citată.

„Pe măsură ce îmbătrâ-
nim, creierul se micșorează 
și pierdem celule nervoase, 
ceea ce poate afecta învă-
țarea și memoria”, susține 
autoarea cercetării, Michelle 
Luciano, din cadrul Univer-
sității Edinburgh din Scoția. 

„Acest studiu aduce dovada că 
dieta mediteraneană are un 
impact pozitiv asupra sănătă-
ții creierului”, arată aceasta în 
lucrare. Cercetătorii mențio-
nează că în urma studiului nu 
s-a observat nici o relație între 
volumul materiei cenușii sau a 
grosimii cortexului cerebral și 
dieta mediteraneană. De ase-
menea, oamenii de știință nu 
au identificat schimbări asu-
pra creierului determinate de 
consumul de pește și de alte 
tipuri de carne, lucru ce con-
trazice studiile precedente.

Persoanele în vârstă care urmează o dietă 
mediteraneană își pot menține creierul tânăr

Spitalul Universitar din Torre-
jón în colaborare cu centrul 
de transfuzie au realizat al 
IX-lea maraton de donare de 
sânge. Spitalul a obținut 119 
donații. „După sărbătorile de 
iarnă banca de sânge tinde să 
scadă. Acest lucru este influ-
ențat și de faptul că în sezonul 
de iarnă primim un număr mai 
mare de persoane și cererea 
de sânge crește, de aceea este 
important să se facă acest tip 
de maratoane pentru a sen-
sibiliza populația și a atinge 
niveluri optime ale rezervelor 
de sânge” ne explică Ignacio 
Martínez Jover, director al Spi-
talului Universitar din Torrejón.

Sângele salvează vieți, pen-
tru că este singura modalitate 
de a restabili starea de sănătate 
a persoanelor care suferă de 
deficit în cazul anumitor com-
ponente sanguine. Prin urmare, este necesar 
să existe o aprovizionare regulată de sânge, 
care poate fi utilizată atunci când este nece-
sar. Fiecare donație este benefică pentru trei 
pacienți diferiți în funcție de necesități, deoa-
rece sângele este compus din trei elemente 
(plasmă, trombocite și globule roșii).

„În prezent, societatea este mult mai con-
știentă de cât de important este să donezi. Cu 
toate acestea, există încă nevoia de a transmite 

cât de important este acest gest simplu și cât 
de necesare sunt solidaritatea și generozitatea 
donatorilor. Sângele este necesar atât pentru 
a trata boli, cât și pentru intervenții chirur-
gicale, nașteri sau situații de urgență, printre 
altele. Dorim să le mulțumim celor 119 dona-
tori care au venit în timpul acestui maraton 
și tuturor persoanelor care donează în mod 
frecvent”, ne spune Dr. Martínez Jover. Crite-
riile pentru a putea dona sânge sunt: să ai mai 

mult de 18 ani și mai puțin de 65 ani, să cân-
tărești mai mult de 50 kg, să nu suferi sau să 
fi suferit de boli cu transmitere prin sânge și 
să efectuezi un mic test de sănătate. Spitalul 
Universitar din Torrejón apreciază solidarita-
tea donatorilor prin realizarea unei extrageri 
care oferă cadou un tricou de la Movistar Inter 
F.S., câștigătorii Cupei Spaniei de fotbal de 
sală ai sezonului trecut 2015/2016, semnat 
de jucătorii săi.

Spitalul Universitar din Torrejón a sărbătorit pe 18 
și 19 ianuarie al IX-lea maraton de donare de sânge

Foto: itsybitsy.ro

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a anun-
țat că Spitalul Clinic de Urgență de Neurochirurgie „Prof. Dr. 
Nicolae Oblu” a primit în cadrul unui proiect guvernamen-
tal echipamente de tehnică medicală în valoare de aproape o 
jumătate milion de lei, informează AGERPRES.

Proiectul este inițiat de Ministerul Sănătății și privește 
Reforma Sectorului Sanitar „Îmbunătățirea Calității și Eficien-
ței Sistemului Sanitar”. Valoarea totală a proiectului este de 250 
milioane de euro și se derulează prin intermediul unui împru-
mut primit de minister de la Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

„Scopul proiectului este raționalizarea rețelei de furnizare 
de servicii de asistență medicală prin asigurarea de echipa-
mente, lucrări, servicii de consultanță și instruire în spitalele 
regionale de urgență, spitalele județene și spitalele locale. Se 
urmărește îmbunătățirea serviciilor medicale, inclusiv săli de 
operație, unități de terapie intensivă, unități pentru arși, uni-
tăți de radioterapie, servicii de urgență, inclusiv sisteme de 
telemedicină de urgență și servicii de diagnostic și imagistică 
medicală”, a declarat președinte CJ Iași. Valoarea totală a echi-
pamentelor primite de Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae 
Oblu” este de 426.581 lei, adaugă sursa citată.

Modernizări la Spitalul de 
Neurochirurgie din Iași

Foto: evenimentul.ro
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Invitați:

Evenimentul BUSINESS SUPPORT MADRID 2017 este potrivit pentru tine dacă:
• Ai o afacere care merge bine și vrei să o 

duci la un nivel superior.
• Ai o afacere care nu merge și vrei să o 

pui pe roate.

• Vrei să deschizi o afacere.
• Lucrezi în vânzări, ai un rol executiv sau 

de conducere.
• Ești interesat de dezvoltare personală.

Ce avantaje vei avea TU după participarea la acest eveniment?
• Îi vei cunoaște personal pe unii dintre cei 

mai de seamă speakeri din România cu o bogată 
experiență profesională, dar și personală care 
au un puternic rol inspirațional.

• Vei avea ocazia să afli soluții la problemele 

tale de la specialiștii, experții și consultanții 
prezenți la eveniment.

• După acest eveniment, viața ta se poate 
schimba mult în bine.

Pentru mai multe informații:
Telefon: 695 15 99 19
E-mail: cristian@radioromanul.es
Sponsor: Depósito de Materiales de 

Construcción Silviu
Colaboratori: Restaurantul Acasă și Carpintek

Parteneri media: Agenția Națională de 
Presă AGERPRES www.agerpres.ro, Radio 
Românul www.radioromanul.es (107,7 FM 
Spania) și Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es.

Business Support Madrid 2017
SPRIJINIM MEDIUL DE AFACERI ROMÂNESC DIN SPANIA

Participă și TU la marele eveniment Business 
Support Madrid 2017, nu trebuie să-l ratezi!

BUSINESS SUPPORT MADRID 2017 este cel 
mai important eveniment dedicat mediul de afa-
ceri românesc din Spania la care vor fi prezenți 
oameni de succes din România, unii dintre cei 
mai cunoscuți și apreciați antrenori de afaceri 
precum: Lorand Soares Szasz, Bianca Dăncilă, 
Călin Iepure și Mihaela Tatu.

În cadrul acestui eveniment vor fi conferințe 
despre Vânzări, Marketing, Networking, Vân-
zări Online, Promovare Online și Dezvoltare 
Personală pentru a oferi răspunsuri și solu-
ții la problemele cu care afaceriștii români se 
întâlnesc în viața de zi cu zi.

BUSINESS SUPPORT MADRID 2017 oferă 
oportunitatea, locul și momentul perfect 
pentru ca tu să dai un suflu nou vieții tale, afa-
cerii tale sau locului tău de muncă, fie că ești 
implicat direct sau indirect în mediul de afa-
ceri românesc din Spania.

Evenimentul este programat duminică în 
data de 12 februarie 2017, cu începere de la 
ora 12:00, și va avea loc în Saloanele Hotelului 
AC by Marriott din Alcalá de Henares–Madrid, 
Calle Octavio Paz, nr. 25, 28805.

Acces BAZĂ – Preț bilet 60€.

Acces PREMIUM – Preț bilet 180€.
Include: Loc la masă, 5 Cărți de Business, Înregistrare video eveniment, Cafea/Apă.

Cumpără bilete de la adresa: Alcalá de Henares (Madrid), Calle Bayeu S/N.
Cumpără bilete online:  

https://www.ticketea.com/entradas-business-support-madrid-2017/

https://www.ticketea.com/entradas-business-support-madrid-2017/
https://www.ticketea.com/entradas-business-support-madrid-2017/
https://www.ticketea.com/entradas-business-support-madrid-2017/
https://www.ticketea.com/entradas-business-support-madrid-2017/
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Lorand Soares Szasz, Bianca Dăncilă, Călin Iepure și Mihaela Tatu te așteaptă și pe TINE să fi i acolo!

RADIO ROMÂNUL ORGANIZEAZĂ:

BUSINESS
SUPPORT
Madrid 2017

Duminică, 12 februarie 2017, Ora 1200

Hotel AC by Marriott, Alcalá de Henares–Madrid, Calle Octavio Paz, nr. 25, 28805
BILETE ȘI INFORMAŢII: Tel. 695 15 99 19�E-mail: cristian@radioromanul.es

12.2.2017

Colaboratori Parteneri Media

Un eveniment de business 
și dezvoltare personală

Sprijinim mediul de afaceri 
românesc din spania

LORAND SOARES SZASZ
5 PAȘI PENTRU A CREȘTE VÂNZĂRILE AFACERII TALE
Strategii testate pentru creștere accelerată în vânzări

BIANCA DĂNCILĂ
PROFITĂ ACUM DE PUTEREA INTERNETULUI
Avantajele marketing-ului online 

CĂLIN IEPURE
INTRODUCERE îN BUSINESS NETWORKING
Cum să îţi creezi relaţii de business pe termen lung?

MIHAELA TATU
EȘTI CEEA CE ALEGI TU SĂ FII!
Vino să cunoști atitudinea corectă faţă de tine și viaţa ta!

Sponsor

Business Support Madrid 2017 Ad.indd   1 30-01-2017   18:46:35
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Președintele Klaus Iohan-
nis a criticat miercuri, 1 feb. 
a.c., Guvernul pentru adop-
tarea OUG privind Codurile 
penale, susținând că „această 
chestiune nu este tolerabilă”. 

„Este inadmisibil, o bătaie de 
joc ca Guvernul să adopte noap-
tea, fără avizul CSM, fără să 
fie inclusă pe ordinea de zi, o 
documentație, o ordonanță 
de urgență într-un domeniu 
atât de sensibil cum este Codul 
penal și Codul de procedură 
penală. Această chestiune nu 
este tolerabilă”, a spus Iohan-
nis, înainte de ședința CSM, 
conform AGERPRES.

El a arătat că participă la 
ședința CSM pentru a afla 
punctul de vedere al reprezen-
tanților sistemului de justiție 

în această problemă. De ase-
menea, șeful statului a precizat 
că, după discuțiile cu membrii 

CSM, va spune ce decizie se 
va lua în acest caz. Cabinetul 
Grindeanu a aprobat marți 

seară, 31 ian. a.c., o ordonanță 
de urgență pentru modifica-
rea și completarea Codului 
penal și Codului de procedură 
penală. „Este vorba de OUG 
pentru modificarea și comple-
tarea Legii 296 Cod penal și 
a Legii 135 Cod de procedură 
penală. Practic, prin această 
ordonanță de urgență, (...) am 
pus în concordanță deciziile 
Curții Constituționale care 
(...) trebuiau să fie implemen-
tate fie de către Guvern, fie de 
către Parlament”, a anunțat 
ministrul Justiției, Florin Ior-
dache. Tot în ședința de marți 
Guvernul a adoptat și un pro-
iect de lege privind grațierea 
unor pedepse și a unor măsuri 
educative privative de libertate, 
mai precizează sursa citată.

Iohannis, la CSM: Este o bătaie de joc ca Executivul 
să adopte noaptea OUG privind Codurile penale

Foto: turnulsfatului.ro

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că la prelua-
rea mandatului, a găsit o situație „dezastruoasă, cu vaccinuri 
insuficiente sau chiar neachiziționate”, informează AGERPRES. 
Potrivit ministrului, din cele cinci vaccinuri obligatorii pentru 
imunizarea copiilor numai în cazul vaccinului împotriva tuber-
culozei există doze suficiente.

„La preluarea mandatului, am solicitat de urgență exper-
ților de sănătate publică din minister și celor de la Institutul 
Național de Sănătate Publică o situație privind vaccinarea 
obligatorie a copiilor. Am găsit o situație dezastruoasă, cu vac-
cinuri insuficiente sau chiar neachiziționate. Din cele cinci 
vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizați copiii, numai 
în cazul vaccinului împotriva tuberculozei, adică al vaccinu-
lui BCG, există doze suficiente. În cazul celorlalte vaccinuri am 
constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar un vac-
cin neachiziționat (vaccinul diftero-tetano-pertussis). Această 
situație se datorează atât unei lipse de responsabilitate a 
echipei de conducere care a tolerat întârzieri la licitațiile orga-
nizate, cât și a unor producători, care, după ce au participat și 
câștigat licitațiile, sunt în imposibilitatea de a asigura vaccinul”, 
a precizat ministrul, într-un comunicat.

El a menționat că a solicitat Institutului Național de Sănă-
tate Publică și direcției de specialitate din cadrul MS să îi 
prezinte un plan de remediere a situației, inclusiv identificarea 
unor posibile stocuri în alte state UE. Conform unei centralizări 
din data de 31 decembrie, stocul de vaccin BCG folosit pentru 
prevenirea îmbolnăvirii nou-născuților cu tuberculoză, în spe-
cial a formelor grave de meningită și encefalită în cazul în care 
aceștia vin în contact cu persoane bolnave sau purtătoare de 
bacil Koch, era de 350.000 de doze la nivel național, „stoc sufi-
cient”. În acest caz, MS anunță că va demara procedurile de 
achiziție pentru anul 2017 după alocarea bugetului.

De asemenea, în ceea ce privește vaccinul hepatitic B 
pediatric, utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de 
hepatită B, stocul era de 22.300 de doze la nivel național. „În 
prezent nu există nicio disponibilitate a producătorilor de a 
livra alte doze din acest vaccin către România. Ministerul Sănă-
tății a început demersurile pentru a identifica posibile stocuri 
în alte state UE. Precizăm că în luna decembrie a fost aprobată 
o schemă de vaccinare alternativă pentru asigurarea protecției 
copiilor născuți din mame cu hepatită B. Medicul de familie va 
administra vaccin hexavalent acestor mame de la vârsta sarci-
nii de 6 săptămâni”, se arată în comunicatul citat.

Ministerul Sănătății menționează că a finalizat în luna 
decembrie licitația de achiziție a vaccinului hexavalent dif-
tero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus 
B-hepatitic B (DTPa–VPI–HiB–HB) care este utilizat pentru pre-
venirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanos, tuse convulsivă, 
poliomielită, hepatită de tip B și infecția cu Haemophilus B pen-
tru copiii cu vârsta de 2, 4 și 11 luni. „MS a finalizat în decembrie 
licitația de achiziție a acestui vaccin, ceea ce a făcut ca semna-
rea acordurilor-cadru cu furnizorii să fie în prezent în curs”.

Ministrul Sănătății: Am găsit 
o situație dezastruoasă, cu 
vaccinuri insuficiente sau 
chiar neachiziționate

Foto: gandul.info

Consulatul la tine acasă 
prin www.econsulat.ro
Cetățenii români care au reșe-
dința sau domiciliul în Spania 
pot accesa site-ul www.econ-
sulat.ro pentru a solicita toate 
categoriile de servicii consu-
lare de care au nevoie.

Orice serviciu consular 
poate fi obținut în 
doar trei pași:
1. Alegi serviciul consular de 
care ai nevoie și completezi 
datele cerute.

2. După ce cererea a fost 
verificată de consulat că este 
completă, alegi ziua și ora la 
care să te prezinți la sediul 
consulatului.

3. Vii la sediul consulatului, 
în ziua și ora pe care le-ai pro-
gramat, pentru a obține, fără o 
așteptare suplimentară, docu-
mentul dorit.

Folosirea ghișeului consular 
virtual de pe www.econsulat.
ro înseamnă evitarea timpi-
lor de așteptare, rezolvarea 
rapidă a serviciului consu-
lar și eliminarea riscului de a 
te prezenta la consulat fără a 
avea la tine toate documentele 
necesare. Serviciul www.econ-
sulat.ro este deja disponibil, 
iar începând cu 23 ianuarie 
a.c., consulatele românești din 
Spania vor desfășura activita-
tea consulară numai în baza 
programării prealabile.

Doar pentru cazuri 
excepționale, se 
acceptă solicitări de 
programări transmise 
și la adresele de email:
Secția Consulară a Amba-
sadei României la Madrid 

– madrid.programari@mae.ro
Consulatul General al 

României la Barcelona – 
barcelona.programari@mae.ro

Consulatul General 
al României la Sevilla – 
sevilla.programari@mae.ro

Consulatul General 
al României la Bilbao – 
bilbao.programari@mae.ro

Consulatul al României 
la Castellón de la Plana – 
castellon.programari@mae.ro

Consulatul Româ-
niei la Zaragoza 

– zaragoza.programari@mae.ro
Consulatul României la 

Ciudad Real – ciudadreal.pro 
gramari@mae.ro

V i c e c o n s u l a t u l 
României la Almería – 
almeria.programari@mae.ro

Fii isteț! Economisește 
timp! Programează-te prin 
www.econsulat.ro!

PROGRAMĂRILE pentru 
serviciile consulare 
sunt GRATUITE!
Nu apelați la serviciile unor 
persoane sau societăți de 
consultanță care pretind a fi 
colaboratori ai oficiilor con-
sulare. Puteți fi victime ale 
infracțiunii de înșelăciune. 
Ambasada României la Madrid 
și oficiile consulare din Spania 
nu își asumă nicio responsabili-
tate pentru plățile și serviciile 
solicitate sau efectuate în afara 
acestora.

Având în vedere actualul 
context de securitate și menți-
nerea nivelului ridicat de alertă 
de către autorități, accesul în 
sediile oficiilor consulare va 
fi permis numai persoanelor 
care au programare (efectuată 
prin mijloacele puse la dispo-
ziție de oficiile consulare), în 
baza unui act de identitate. 
Sunt exceptați minorii care 
însoțesc sau sunt însoțiți de 
adulți, conform informațiilor 
regăsite într-un comunicat de 
presă al Ambasadei României 
la Madrid.

Evită timpii de așteptare la consulat. 
Programează-te prin www.econsulat.ro

Foto: www.econsulat.ro
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2017

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€

ACTUALITATE

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 Camino de Santiago, nr. 3, 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

Agențiile de presă inter-
naționale relatează despre 
modificările legislative adoptate 
marți, 31 ian. a.c., prin ordo-
nanță de urgență de guvernul 
României și despre manifesta-
țiile de stradă care au urmat, 
protestele ajungând miercuri 
seara la peste 300.000 de 
oameni, fiind cel mai mare 
protest din ultimii 27 de ani în 
România. AFP a transmis inițial 
că „guvernul social-democrat 
român a adoptat marți seară, 
prin ordonanță de urgență, o 
relaxare contestată a codului 
penal care ar urma să permită 
mai multor oameni politici să 
scape de urmăririle penale și al 
cărei proiect scosese românii 

în stradă”. Agenția precizează 
că „ordonanța, care nu figura 
pe agenda guvernamentală a 
zilei, va intra în vigoare imediat 
după publicarea în Monitorul 
Oficial, fără a trece prin Par-
lament”. O actualizare a știrii 
arată, potrivit celor consta-
tate de un fotograf al AFP, că 

„mii de persoane s-au adunat 
spontan în fața sediului guver-
nului din București, scandând 

„demisia” și „hoții” și că mai 
mulți membri ai guvernului 
erau blocați în clădire”, infor-
mează AGERPRES.

Associated Press, preluată 
de New York Times și Washin-
gton Post, titrează: „Guvernul 
României decriminalizează 

abuzul în serviciu”. Ordonanța 
„dă o lovitură efortului de mai 
mulți ani de a combate corup-
ția”, iar protestele de stradă au 
izbucnit din nou în orașe din 
întreaga țară. Unii protestatari 
au scandat „Ați făcut-o noap-
tea, ca hoții”, cu referire la ora 
târzie la care a fost adoptată 
ordonanța.

Reuters prezintă acțiunea 
legislativă a guvernului ca fiind 

„cel ai mare recul al reforme-
lor anticorupție din statul 
ex-comunist, de la aderarea 
acestuia la Uniunea Europeană, 
în urmă cu un deceniu”. Peste 
10.000 de oameni s-au adunat 
în fața sediului guvernului din 
capitală și alte mii în orașe din 

întreaga Românie, imediat după 
ce a fost anunțată ordonanța 
de urgență care decriminali-
zează „mai multe infracțiuni de 
corupție, inclusiv unele cazuri 
de abuz în serviciu”.

EFE, după ce informează 
despre ordonanța de urgență, 
arată că măsura îl va ajuta pe 
Liviu Dragnea, liderul Parti-
dului Social-Democrat aflat la 
guvernare, anchetat pentru 
presupuse fapte de corupție. 

„În câteva minute după ce au 
aflat știrea, mii de persoane 
au ieșit spontan pe străzile din 
centrul Bucureștiului pentru 
a cere, printre scandări cum ar 
fi „hoții” și „trădătorii”, demi-
sia guvernului. Alte mii s-au 
adunat–potrivit unor posturi 
locale–în alte orașe, cum ar fi 
Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, 
Brașov și Sibiu. Un grup de 
manifestanți a încercat să for-
țeze una din intrările în sediul 
guvernului, iar poliția a lansat 
gaze lacrimogene”, menționează 
sursa citată. Toate agențiile 
menționate citează comentariul 
din 31 ian. a.c. al președintelui 
Klaus Iohannis: „Este o zi de 
doliu pentru statul de drept”.

Presa internațională despre modificările legislației 
penale prin OUG: manifestații de stradă în România

Foto: stirimondene.eu
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Șeful Departamentului pentru 
Situații de Urgență, Raed Ara-
fat, a declarat că sistemul de 
urgență din România a avut 
în ultimii ani o evoluție, dar că 
acesta încă mai poate fi îmbu-
nătățit, informează AGERPRES.

„Sistemul este de îmbunătățit, 
dar trebuie studiat foarte bine 
și analizat, dar și lucrat cu mare 
atenție. Ce anume facem? În ce 
direcție mergem? Să nu stricăm 
ce am făcut. Astea sunt lucru-
rile importante. Niciun sistem, 
inclusiv cel de urgențe, dacă 
nu se îmbunătățește, rămâne 
fix. Mereu analizăm diferite 
situații care apar, ca să putem 
îmbunătăți sistemul” a spus 
Raed Arafat, într-o conferință 
de presă, la Baia Mare.

El a precizat că, la nivel 
național, se testează raporta-
rea digitală a datelor despre 
pacienții preluați prin servi-
ciul de ambulanță. „Ultimul 
lucru care s-a făcut este intro-
ducerea sistemului digital de 
raportare de ambulanțe și siste-
mele de primiri urgențe, sistem 
care acum e în testare. Deja 
vedem primele rezultate pe 
plan național care ne permit 

să îmbunătățim calitatea ser-
viciilor oferite populației prin 
sistemul de urgență. Sunt date 
pe care înainte nu puteam să 
le colectăm, era imposibil să 
colectezi datele pe milioane 
de cazuri, dar acum când se 
completează în timp real e 
mult mai ușor, poți să scoți 
date din sistemul informatic, 
să faci analiză pe ele, să com-
pari, să vezi cum merge într-un 
județ sau în celălalt județ. Ăsta 
deja e un pas major care se va 
simți curând pe partea calită-
ții”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a admis că o 

problemă dificil de rezol-
vat în cadrul sistemului de 
urgență este supra-aglome-
rarea UPU din majoritatea 
spitalelor publice din țară. El 
a subliniat că nu toți pacien-
ții care ajung în UPU se află 
într-o stare critică, însă au fost 
și situații în care în urma unor 
investigații medicale au fost 
descoperite boli grave.

„Aglomerarea UPU e simpto-
mul unor deficiențe din sistem 
care nu aparțin UPU, e simp-
tomul unei boli care se află în 
afara UPU pentru că nu au 
acces la medicul de familie, 

sau în weekend, nu au acces 
la ambulatorii decât prin pro-
gramări care durează foarte 
mult, laboratoarele unde tre-
buie să-și facă analize îi pun 
pe liste de așteptare. Aceste 
cazuri, odată ajunse în UPU, 
devin extrem de revendicative 
dacă stau și așteaptă patru-cinci 
ore. La noi, medicul te vede 
într-o oră maxim două, dacă 
ești cod roșu, te vede imediat, 
asta e cert. Nu te lasă acolo dacă 
ești în stop cardiac sau infarct 
miocardic acut, dar problema 
care apare în toate UPU din 
țară este modul în care pro-
cesăm bolnavul și modul în 
care acești bolnavi ajung, și 
de ce ajung însă mai există o 
categorie a celor care vin pe 
picioarele lor și, în urma unui 
consult, s-ar putea să desco-
perim că sunt urgențe foarte 
grave”, a afirmat Raed Arafat 
conform sursei citate.

Raed Arafat a participat 
la simpozionul „Medicina 
de urgență azi", organizat de 
SJU Baia Mare în colaborare 
cu Asociația Prietenii Spita-
lului, MAI și Direcția pentru 
Sănătate Publică Maramureș.

Club Bamboo: Structura de 
rezistență, dezafectată total

Structura de rezistență a clubului Bamboo va fi dezafectată 
total, din cauza riscului crescut de prăbușire a acesteia, în 
urma incendiului produs pe 21 ianuarie, se arată într-un comu-
nicat remis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, informează AGERPRES.

Ca urmare a incendiului de la clubul Bamboo, Inspectoratul 
de Stat în Construcții a realizat, prin intermediul unui expert 
tehnic atestat de MDRAPFE, o evaluare a construcțiilor afec-
tate, prin care s-a stabilit modalitatea și etapele tehnologice 
care să permită cercetarea la fața locului de către organele abi-
litate și punerea în siguranță a structurii.

„După evaluarea structurii de rezistență, s-a constatat posi-
bilitatea crescută ca aceasta să se prăbușească. În aceste 
condiții, ISC își însușește recomandarea făcută de expertul teh-
nic și anume dezafectarea totală a acesteia. Pe durata acestor 
lucrări, se va ține cont atât de instrucțiunile de lucru elaborate 
de expertul tehnic, cât și de necesitatea conservării eventuale-
lor probe de la fața locului”, menționează sursa citată.

Arafat despre sistemul de urgență: Mereu analizăm 
diferite situații care apar, ca să-l putem îmbunătăți

Foto: click.ro

Foto: qmagazine.ro
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Progresele obținute în lupta 
anticorupție nu mai pot fi șterse 
cu buretele, pe ascuns, prin 
ordonanțe de urgență „scrise 
cu dedicație pentru o mână 
de politicieni”, afirmă fostul 
premier Dacian Cioloș. „Pro-
testul în stradă al atâtor mii de 
români a arătat că progresele 
obținute în lupta anticorupție 
nu mai pot fi șterse cu bure-
tele, pe ascuns, prin Ordonanțe 
de urgență scrise cu dedicație 
pentru o mână de politicieni. 
Aceiași politicieni care au 
îngropat deja două măsuri 
de prevenție a corupției din 
Sănătate și Educație adoptate 

în 2016 și apreciate în raportul 
MCV: concursul de directori în 
școli și noile criterii obiective 
și transparente pentru selecția 
managerilor de spitale”, afirmă 
Cioloș, conform AGERPRES.

Potrivit fostului prim-minis-
tru, anul trecut au fost făcuți 

„pași hotărâți înainte” pentru 
consolidarea progreselor în Jus-
tiție. „România se străduiește 
de ani de zile să arate că este 
în măsură să-și asigure inde-
pendența Justiției și Statul de 
Drept și când, în sfârșit, acest 
lucru se întâmplă, o mână de 
politicieni încearcă să submi-
neze această realizare. Anul 

trecut am făcut pași hotărâți 
înainte pentru consolidarea 
progreselor în Justiție și pre-
gătirea asumării instituționale 
a acestui proces, iar direcția 
corectă este punctată în rapor-
tul MCV. De altfel, în 2016 am 
făcut și demersuri diplomatice 
susținute pentru a explica pro-
gresele obținute și chiar am 
primit asigurări că renunțarea 
la acest mecanism de monito-
rizare pe Justiție se apropie”, 
spune Dacian Cioloș.

Fostul premier mai afirmă 
că reformele în Justiție nu 
sunt realizate pentru „a face 
pe plac” Comisiei Europene 

sau altor state. „Reformele 
în Justiție nu sunt realizate 
pentru a face pe plac Comi-
siei Europene sau altor state, 
ci pentru ca România să-și 
asigure, fără o monitorizare 
externă, o justiție care funcți-
onează independent și eficient, 
în interesul cetățenilor, pentru 
a consolida democrația și dez-
voltarea economică a țării. O 
justiție care să se afle în afara 
unor interese de grup și impo-
sibil de timorat de politicieni 
aflați vremelnic la putere. Din 
păcate, ceea ce s-a întâmplat în 
ultimele zile arată că „inami-
cii României” pe acest subiect 
erau în interiorul țării nu în 
afara ei, cum în mod fals au 
lăsat unii să se înțeleagă”, pre-
cizează Cioloș.

Sursa citată adaugă că 
Cioloș are încredere că pro-
gresele obținute în Justiție 
sunt „ireversibile”. „Reacția 
recentă a magistraților, care 
au respins unanim modul în 
care s-a încercat să se impună 
brutal modificări ale legisla-
ției în Justiție, arată și cum 
monitorizarea pe Justiție a creat 
spațiul necesar dezvoltării unui 
corp profesional care nu mai 
acceptă intervenții politice și 
jumătăți de măsură în lupta 
anticorupție. Am încredere că 
progresele obținute în Justi-
ție sunt ireversibile cât timp 
cei mulți, care cred în drep-
tate, nu vor ceda celor câțiva 
care vor să-și „cumpere” puțină 
libertate”, mai afirmă Cioloș.

Cioloș: Progresele obținute în lupta 
anticorupție nu mai pot fi șterse cu buretele

ACTUALITATE

Magistrații Tribunalului Arad au decis arestarea preventivă pen-
tru 30 de zile a șapte dintre cei 17 suspecți reținuți de către 
procurorii DIICOT în cazul rețelei de traficanți de migranți pe 
ruta Turcia–România–Ungaria–Germania, în vreme ce pentru 
ceilalți zece a fost instituită măsura controlului judiciar pen-
tru 60 de zile, informează AGERPRES. Surse din cadrul DIICOT 
Arad au precizat că măsura nu este definitivă, decizia fiind ata-
cată cu recurs de către procurori. Potrivit acelorași surse, dintre 
cei 20 de suspecți identificați de procurori, 17 au fost duși ini-
țial la audieri, un altul fiind prins la câteva ore în punctul de 
trecere a frontierei Nădlac, când încerca să intre în țară, iar alte 
două persoane sunt căutate în continuare. Procurorii DIICOT 
Biroul Teritorial Arad, împreună cu ofițeri de poliție judiciară 
din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organi-
zate Arad au efectuat un număr de 25 de percheziții domiciliare 
pe raza municipiului București și a județelor Botoșani, Dolj, 
Giurgiu, Sălaj, Timiș, în cadrul unei acțiuni vizând destructu-
rarea unui grup infracțional organizat, specializat în traficul 
de migranți, pe relația Turcia–România–Ungaria. Potrivit unui 
comunicat transmis de DIICOT, în cauză exista suspiciunea 
rezonabilă că pe parcursul anului 2016, membrii grupului au 
introdus fraudulos în țară, în mai multe rânduri, peste 100 de 
migranți–cetățeni sirieni, irakieni, turci, afgani și marocani–pe 
care, ulterior, au încercat să îi treacă, de asemenea, fraudulos 
peste frontiera româno-maghiară, destinația finală fiind Ger-
mania. Sursa citată menționează că, pe parcursul activităților 
investigative, au fost interceptate 5 transporturi de migranți, 
într-unul din cazuri fiind depistate, ascunse într-o autocisternă, 
42 de persoane, dintre care 18 minori. DIICOT mai informează că 
finanțarea activităților grupului infracțional a avut loc în Turcia.

Șapte traficanți de migranți–
arestați preventiv; zece–
puși sub control judiciar

Foto: gandul.info

Foto: banatulazi.ro
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Decizie CSM: Se sesizează CCR pentru un conflict 
între puteri în cazul OUG privind Codurile penale

O sută de familii defavorizate din județele Giurgiu, Ialomița 
și Călărași vor primi lemn de foc din partea Regiei Naționale 
a Pădurilor (RNP)–Romsilva, într-o acțiune umanitară orga-
nizată de Crucea Roșie Română, se arată într-un comunicat 
de presă al Romsilva, informează AGERPRES. Familiile care au 
beneficiat de acest sprijin provin din județe afectate de căde-
rile masive de zăpadă și de gerul din ultima perioadă. Potrivit 
Romsilva, în cadrul acestei acțiuni, 40 de familii din comuna 
Izvoarele (județul Giurgiu), 30 de familii din comuna Milo-
șești (județul Ialomița) și alte 30 de familii din comuna Ulmu 
(județul Călărași), vor primi câte doi metri cubi de lemne pen-
tru foc, distribuite de către voluntarii din cadrul Crucea Roșie 
Română și angajați ai Regiei Naționale a Pădurilor. Deja, prima 
acțiune a avut loc în comuna Izvoarele din județul Giurgiu, în 
satele Chiriacu și Valea Bujorului, lemnele pentru foc fiind fur-
nizate de Ocoalele Silvice Ghimpați și Bolintin, urmând ca, în 
zilele următoare, să fie extinsă în celelalte locații stabilite de 
Crucea Roșie Română. „Furnizarea de lemne pentru foc este 
o prioritate pentru Romsilva și ne bucură parteneriatul cu 
Societatea Națională de Crucea Roșie, care se implică într-o 
acțiune de sprijinire a familiilor defavorizate. Încă de la înfiin-
țare, Regia Națională a Pădurilor a ajutat comunitățile locale, 
iar parteneriatul cu o organizație puternică, precum Crucea 
Roșie, este unul benefic și sporește gradul de implicare socială 
a Romsilva”, afirmă Ciprian Pahonțu, directorul general al RNP 
Romsilva, conform sursei citate. Conform datelor Regiei, în 
2016, Romsilva a oferit populației peste 850.000 de metri cubi 
de lemne pentru foc, din care 400.000 în ultima parte a anului, 
pentru a suplini lipsa acestora de pe piață.

Romsilva donează lemn 
de foc pentru 100 de 
familii defavorizate, într-o 
acțiune umanitară

Membrii Consiliului Supe-
rior al Magistraturii au decis, 
miercuri, 1 feb. a.c., cu una-
nimitate de voturi, sesizarea 
Curții Constituționale pentru 
a se constata existența unui 
conflict între puteri în cazul 
adoptării OUG privind modifi-
carea Codului penal și a Codului 
de procedură penală, conform 
AGERPRES.

Decizia a fost luată după ce 
președintele CSM, Mariana 
Ghena, a cerut suplimenta-
rea ordinii de zi în legătură 
cu sesizarea CCR, precum și 
cu exprimarea unui mesaj 
public cu privire la apăra-
rea independenței justiției 
în contextul adoptării unor 
acte normative. Membrii CSM 
au ales, având în vedere situ-
ația excepțională, să renunțe 
la votul secret, exprimându-și 
opțiunea public.

În cadrul discuțiilor pe 
această temă s-a pus problema 
să se ceară CCR să se pronunțe 
și asupra consecințelor în cazul 
în care constată existența unui 
conflict. „Fiind o situație fără 
precedent, eu cred că există 
motive suficiente să revină 

asupra propriei jurisprudențe 
și cred că trebuie să avem în 
vedere, eu personal de foarte 
multe ori mi-am pus problema, 
dacă această atribuție a contro-
lului constituționalității legilor 
nu ar trebui să fie sarcina ÎCCJ 
pentru că poate să o ducă la 
îndeplinire (...) și acum este 
un moment istoric în care Cur-
tea Constituțională poate să 
interpreteze ce înseamnă con-
flict constituțional și care sunt 

atribuțiile ei concrete atunci 
când soluționează un astfel de 
conflict. Pentru că dacă ea s-ar 
limita doar să constate doar 
existența conflictului, această 
atribuție nu ar mai avea niciun 
sens ar fi lipsită de efecte juri-
dice”, a spus judecătoarea 
Andreea Chiș.

Procurorul Codruț Olaru 
a punctat că speră ca preșe-
dintele, atunci când a vorbit 
de autoritatea judecătorească 

și solidaritatea pe care și-o 
exprimă, a inclus și procuro-
rii. „Mesajul meu, cel puțin 
individual, este unul catego-
ric de susținere a inițiativei 
dumneavoastră (…) cred că 
suntem întru totul de acord 
că este măsura cea mai potri-
vită și echilibrată în raport cu 
ceea ce trăim practic zilele aces-
tea”, a susținut Olaru.

Procurorul general, Augus-
tin Lazăr, a subliniat că atunci 
când Executivul își exercită 
această abilitate de a legifera, 
fiind delegat în acest sens, tre-
buie să aibă în vedere principiile 
și valorile constituționale, așa 
cum s-a reținut într-o decizie 
a CCR. „Nu poate să proce-
deze în niciun fel să depășească 
acest cadru de principii și valori 
care este consacrat de Con-
stituția țării”, a adăugat el. El 
s-a pronunțat și în favoarea 
demersului de a se pronunța 
CCR asupra consecințelor unei 
anumite „conduite abuzive în a 
legifera atunci când Executivul 
este delegat”. „Voi implementa 
în motivarea inițiativei și acest 
aspect”, a asigurat șefa CSM, 
conform sursei citate.

Foto: jurnalul.ro



14 |  Nr. 185 2 februarie 2017
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
ECONOMIE

Bogdan Hossu (Cartel Alfa): Bugetarii vor 
primi vouchere de vacanță de la 1 iulie
Fiecare bugetar va primi un 
voucher de vacanță în valoare 
de 1.450 de lei de la 1 iulie, a 
declarat Bogdan Hossu, preșe-
dintele Confederației Naționale 
Sindicale Cartel Alfa, la fina-
lul ședinței Comisiei de Dialog 
Social de la Ministerul Finan-
țelor Publice, informează 
AGERPRES.

„Discuțiile au fost în general 
legate de parametrii macroe-
conomici ai bugetului pe 2017, 
pentru că au avut și câteva ele-
mente pentru viitor. Ceea ce 
este important, este că s-a con-
firmat garantarea acoperirii 
creșterilor salariale conform 
actelor normative date până 
acum legate de salariile din 
sectorul bugetar, pe de o 
parte. Pe de altă parte, pro-
blema voucherelor de vacanță 
nu se va proroga decât până la 
1 iulie. De la 1 iulie se va aplica 
un voucher de vacanță pentru 
fiecare bugetar în valoarea sala-
riului minim garantat în plată 
de 1.450 lei”, a spus Hossu.

El a adăugat că este prevă-
zută alocarea de la rezervele 
de stat a unei sume de 91 de 
milioane de lei pentru Com-
pania Națională a Uraniului. 

„Avem și câteva vești bune ce 
au fost corectate. Pentru Com-
pania Națională a Uraniului 
este prevăzută alocarea de la 
rezervele de stat de 91 milioane 
de lei, pentru cei de la Salvați 
pe Mare (Agenția Română de 
Salvare a Vieții Omenești pe 
Mare ARSVOM–n. r.) sunt banii 

alocați la Ministerul Trans-
porturilor, pentru alinierea 
salariilor lor conform Legii 
250 la cele de la intervenții 
speciale”, a susținut liderul 
Cartel Alfa.

Hossu a mai spus că sin-
gura deficiență rămâne faptul 
că acordarea fondurilor de pre-
miere va fi prorogată pentru 
începutul anului viitor și va fi 
prevăzută în noua lege de sala-
rizare unitară, care ar putea 
intra în vigoare de la 1 iulie.

Potrivit unui proiect de 
Ordonanță de Urgență, publicat 
recent pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, acordarea 
unor drepturi salariale și de 
altă natură de care ar trebui 
să beneficieze personalul din 
sectorul bugetar, precum pre-
mii, tichete cadou, tichete de 

masă, vouchere de vacanță 
etc., va fi amânată până la 31 
decembrie 2017.

„Se propune extinderea apli-
cării și pe perioada 1 martie–31 
decembrie 2017 a unora dintre 
măsurile aprobate prin Ordo-
nanța de urgență a Guvernului 
nr. 99/2016”, se menționează 
în proiectul citat.

Printre măsurile cuprinse în 
OUG 99/2016 se numără sus-
pendarea acordării de premii, 
tichete cadou, tichete de masă, 
vouchere de vacanță, ajutoare/
indemnizații la ieșirea la pensie/
trecerea în rezervă, menține-
rea la nivelul în plată a unor 
indemnizații acordate pentru 
anumite categorii de benefici-
ari (indemnizațiile prevăzute 
de Decretul Lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum și celor 
deportate în străinătate ori con-
stituite în prizonieri, republicat, 
cu modificările și completă-
rile ulterioare, indemnizații 
academicieni și urmașii aces-
tora etc.), prorogarea aplicării 
unor prevederi din domeniul 
învățământului, printre care 
și cea referitoare la acordarea 
de miere de albine ca supli-
ment nutritiv pentru preșcolari 
și elevii din clasele I–IV din 
învățământul de stat și con-
fesional, până la 1 ianuarie 
2018 etc. Prin OUG 99/2016, 
drepturile menționate au fost 
suspendate pentru perioada 
1 ianuarie–28 februarie 2017, 
mai spune sursa citată.

Foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Depozitele în moneda națională 
ale gospodăriilor populației au 
crescut cu 3,6%, până la 103,6 
miliarde lei, în decembrie 2016 
față de luna anterioară, și cu 
13% față de aceeași lună din 
2015, se arată într-un comunicat 
de presă al Băncii Naționale a 
României (BNR), informează 
AGERPRES.

„Depozitele în lei ale gospo-
dăriilor populației au crescut 
cu 3,6%, până la 103,643 mili-
arde lei. La 31 decembrie 2016, 
depozitele în lei ale gospodă-
riilor populației au înregistrat 
o creștere de 13% (13,7% în 
termeni reali) față de 31 decem-
brie 2015. Depozitele în lei ale 
persoanelor juridice (societăți 
nefinanciare și instituții finan-
ciare nemonetare) s-au majorat 
cu 8,1%, până la 84,759 mili-
arde lei. La 31 decembrie 2016, 

depozitele în lei ale persoanelor 
juridice s-au majorat cu 6,4% 
(7% în termeni reali) față de 
31 decembrie 2015”, se arată 
în document.

Depozitele în valută ale 
rezidenților gospodării ale 

populației și persoane juri-
dice (societăți nefinanciare 
și instituții financiare nemo-
netare), exprimate în lei, au 
crescut cu 1,4%, până la nive-
lul de peste 85,816 miliarde lei 
(exprimate în euro, depozitele 

în valută au crescut cu 0,9%, 
până la 18,897 miliarde euro), 
mai spune sursa citată.

„Comparativ cu aceeași lună 
a anului precedent, depozitele 
în valută ale rezidenților expri-
mate în lei au crescut cu 4,5% 
(exprimate în euro, depozitele 
în valută ale rezidenților s-au 
majorat cu 4,2%). Depozitele în 
valută ale gospodăriilor popula-
ției exprimate în lei au crescut 
cu 8,6% (exprimate în euro, 
depozitele în valută ale gospo-
dăriilor populației s-au majorat 
cu 8,2%), iar depozitele în 
valută ale persoanelor juridice 
(societăți nefinanciare și insti-
tuții financiare nemonetare) 
exprimate în lei au scăzut cu 
3,7% (exprimate în euro, depo-
zitele în valută ale rezidenților 
persoane juridice s-au dimi-
nuat cu 4%)”, informează BNR.

Depozitele populației în moneda 
națională au crescut cu 13%, în ultimul an

Românii au cumpărat, anul trecut, 1.183 de mașini „verzi” (elec-
trice și hibride), în creștere cu 138% față de anul 2015, din acest 
total 167 de exemplare fiind 100% electrice, reiese din statis-
tica Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile 
(APIA), informează AGERPRES. La nivelul anului trecut, ponde-
rea autovehiculelor ecologice în vânzările totale de mașini noi, 
înregistrate în România, a fost 1%, în timp ce în decembrie 2016, 
procentajul a fost de 1,3%. Totodată, în ultima lună din anul 
anterior, s-au vândut pe plan local 140 de mașini „verzi”, în scă-
dere cu 32,69% comparativ cu datele consemnate în noiembrie 
2016, când se vânduseră 208 exemplare. Statistica de speciali-
tate relevă că, în intervalul ianuarie–decembrie 2016, numărul 
autovehiculelor electrice și hibrid vândute în România a ajuns 
la 1.183 de unități, față de 496 unități, anul anterior. În această 
marjă, comercializarea de autoturisme electrice (BEV, EREV, 
PHEV) s-a triplat (237%), în comparație cu anul 2015, până la 
167 de unități, de la 46 de unități. În clasamentul vânzărilor de 
mașini electrice 100%, primele trei locuri sunt ocupate de BMW 
(65 de unități), Mercedes Benz (37) și Volkswagen (25), în timp 
ce la categoria autoturismelor hibride podiumul este format din 
Toyota (820 de unități), Lexus (159) și Land Rover (19). Conform 
sursei citate, la nivel general, în funcție de tipul de combustibil, 
se remarcă o reducere a ponderii autoturismelor diesel, compa-
rativ cu anul 2015, acestea reprezentând 49,3% din piață.

Creștere de 138% a vânzărilor 
de autoturisme ecologice

Foto: youtube.com

Guvernul a mandatat reprezentanții statului în AGA/CA la 
societățile naționale, companiile naționale și societățile cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile auto-
nome, să ia măsurile necesare pentru repartizarea unei cote de 
minimum 90% din profitul net realizat în 2016 (sub formă de 
dividende/vărsăminte) la bugetul de stat, informează AGER-
PRES. Potrivit unui comunicat al Executivului, decizia a fost 
luată de Guvern printr-un Memorandum. „Măsura nu se aplică 
societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum și regiilor auto-
nome care prin legi au reglementat un alt mod de repartizare a 
profitului net”, se spune în comunicat. Guvernul precizează că, 
potrivit legislației în vigoare, repartiția profitului net se aprobă 
de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul societă-
ților, și de către Consiliul de Administrație, în cazul regiilor 
autonome. Potrivit sursei citate, OUG 64/2001 privind reparti-
zarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și 
societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și 
la regiile autonome reglementează repartizarea unei cote de 

„minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul 
regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, 
companiilor naționale și societăților cu capital integral sau 
majoritar de stat”, se mai arată în comunicat.

Repartizare la buget a 
minimum 90% din profitul net

Foto: jc.md

Foto: promotor.ro
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UE prelungește cu trei luni 
controalele la frontiere

Comisia Europeană și-a dat acordul pentru o nouă prelungire 
excepțională, pe o durată de trei luni, a controalelor la anumite 
frontiere interne din Spațiul Schengen, reintroduse în 2015 de 
cinci țări confruntate cu puternicul flux migratoriu, informează 
AGERPRES. Statele membre trebuie acum să adopte oficial „reco-
mandarea” executivului european pentru ca aceasta să intre 
în vigoare. Germania, Austria, Danemarca, Suedia și Norvegia 
vor dispune de o nouă derogare de la regulile de liberă-circula-
ție, până la mijlocul lunii mai. În mai 2016, executivul european 
a acceptat pentru prima dată o prelungire excepțională–peste 
durata autorizată de timp normală prevăzută de Codul Schen-
gen–a unor controale reintroduse în 2015 la anumite frontiere 
de cinci țări membre ale Spațiului Schengen. Comisia a atras 
totuși atenția că va fi vorba doar de o situație excepțională și și-a 
fixat ca obiectiv o revenire la normal, fără controale la frontie-
rele interne, până în decembrie 2016. Bruxelles a prelungit apoi 
acest orizont de timp, acceptând la sfârșitul lunii octombrie o 
extindere cu trei luni, urmată recent de o nouă derogare. „Au fost 
înregistrate progrese notabile în vederea unei ridicări a controa-
lelor la frontierele interne, însă trebuie să le consolidăm și mai 
mult”, a declarat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans 
Timmermans, pentru a justifica această prelungire. În pofida 
măsurilor luate de UE pentru a face față presiunii migratorii, „sun-
tem încă departe de obiectiv, din păcate”, a recunoscut comisarul 
pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, conform sursei citate.

P remierul britanic The-
resa May va putea 
merge mai departe 

cu planurile de ieșire a Marii 
Britanii din Uniunea Euro-
peană în ciuda deciziei Curții 
Supreme de a obliga guvernul 
să ceară acordul Parlamen-
tului pentru declanșarea 
Articolului 50 din Tratatul 
de la Lisabona, informează 
AGERPRES. Mai mult, sunt 
șanse mari ca Articolul 50 să fie 
declanșat înainte de sfârșitul 
lui martie, așa cum își dorește 
premierul Theresa May.

Chiar dacă judecătorii celei 
mai înalte autorități judecă-
torești din Marea Britanie au 
decis că parlamentul trebuie 
să își dea consimțământul cu 
privire la începerea negocieri-
lor de doi pentru Brexit, acest 
lucru nu va duce la întârzieri 
majore, așa cum și-ar dori unii 
investitori sau suporteri ai UE. 
Motivul este că opoziția bri-
tanică este divizată.

„Nu vom bloca Articolul 50”, 
a afirmat liderul laburist Jeremy 
Corbyn care a făcut campanie 
împotriva Brexitului. „Tutu-
ror deputaților laburiști li se 
va cere să voteze în acest fel 

săptămâna viitoare, sau ori-
când va avea loc acest vot”. Nu 
toți colegii lui Corbyn vor vota 
cum le spune el, însă May ar 
putea obține voturile de care 
are nevoie.

Însă ceea ce ar putea facilita 
decizia Curții Supreme este să 
fie evitat un Brexit dur, care 
pune limitarea imigrației dea-
supra accesului la piața unică. 
În acest fel membrii parlamen-
tului vor avea mai mult control 
asupra procesului de negoci-
ere și asupra acordului final. 
Miniștri din cabinetul conserva-
tor al lui May care se așteptau 
să piardă procesul au venit deja 
cu opțiuni, inclusiv un proiect 
legislativ scurt care ar putea 
fi trimis imediat Camerei 
Comunelor. Deși înainte de 

referendumul din iunie marea 
majoritatea a parlamentarilor 
din camera inferioară își doreau 
ca Marea Britanie să rămână 
în UE, cei mai mulți, mai ales 
cei din Anglia și Țara Galilor, 
spun acum că vor vota pen-
tru declanșarea negocierilor.

Parlamentarii au susținut 
într-un vot fără caracter obli-
gatoriu propunerea lui May în 
decembrie 2016 de a începe 
negocierile înainte de începu-
tul lui aprilie. Laburiștii, însă, 
au o problemă cu electoratul 
lor, format mai ales din clasa 
muncitoare, care au votat pen-
tru părăsirea UE și care au fost 
atrași de partide eurosceptice 
în ultimii ani.

Deși nu va bloca Brexitul, 
Corbyn, el însuși un critic al UE 

timp de mulți ani, a spus că va 
lupta ca Marea Britanie să aibă 
acces la piața liberă, respec-
tând condiția unui management 
rezonabil al migrației. Laburiș-
tii ar putea încerca amendarea 
oricărui proiect legislativ cu 
ajutorul mai multor conserva-
tori care se opun unui Brexit 
dur și alte partide mai mici 
precum Naționaliștii Scoțieni 
sau Liberal-democrații.

Cea mai mare amenin-
țare vine din partea camerei 
superioare a Parlamentului, 
Camera Lorzilor, unde majori-
tatea parlamentarilor se opun 
Brexitului și care nu depind 
de electorat. Conform sursei 
citate, dacă membrii Came-
rei Lorzilor votează împotriva 
declanșării negocierilor, planu-
rile pentru Brexit ale guvernului 
May ar putea fi afectate drastic. 
Însă May este încrezătoare că 
Parlamentul va fi de partea 
guvernului pentru că membrii 
Camerei Lorzilor nu ar risca 
declanșarea unei crize consti-
tuționale pe motiv că membrii 
nealeși ai unei camere a Par-
lamentului s-ar opune voinței 
alegătorilor, exprimată prin 
referendum.

Planurile Marii Britanii pentru Brexit nu vor fi 
afectate prea mult de decizia Curții Supreme

Foto: independent.co.uk

Probleme�cu
banca?
Noi te
ajutăm!

Rata lunară 
a ipotecii tale 
nu a coborât 
în ultimii ani?
Crezi că există 
o iregularitate?
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 inversión extranjera en Rumanía 
alcanza su récord de los últimos ocho años
Rumanía, que presenta importantes oportunidades de negocio para empresas 
españolas, continúa resultando atractivo para el capital foráneo.
El semanario económico Business 
Review informa, haciéndose eco de 
los últimos datos del Banco Nacional 
de Rumanía (BNR), que el volumen de 
IED en el país alcanzó los 3.736 millo-
nes de euros entre enero y octubre de 
2016, cifra que supone un aumento del 
9% respecto al mismo intervalo del 
ejercicio anterior. Se trata del mayor 
crecimiento interanual registrado 
desde 2008, explica icex.es.

De acuerdo con las estadísticas 
de la citada institución, en los diez 
primeros meses del año pasado la eco-
nomía rumana recibió 2.951 millones 
en aportaciones directas de capital y 
reinversiones de beneficios, además 
de 785 millones en créditos y prés-
tamos intraempresariales.

A la espera de la publicación del 
informe de inversión extranjera 
directa del BNR correspondiente a 
2016, no es posible precisar qué paí-
ses han dominado los flujos de IED 

durante dicho curso. En 2015, España 
se situó como duodécimo inversor en 
el mercado local, con un capital acu-
mulado de 1.423 millones de euros 

-el 2,2% del total-, según las mismas 
fuentes. Por otro lado, el banco cen-
tral rumano publicó el nivel de la 

deuda externa a largo plazo. En el 
período enero-octubre de 2016, este 
indicador ascendía a 70.385 millo-
nes de euros, un 0,2% menos que los 
70.557 millones acumulados a fina-
les de 2015, destaca el periódico The 
Romania Journal.

Oportunidades de negocio
La convergencia con el resto de sus 
socios comunitarios está todavía 
muy lejos, pero Rumanía dispone 
del potencial necesario para desem-
peñar un papel económico más 
preponderante: es el tercer mayor 
mercado de los Estados reciente-
mente integrados en la UE, y también 
el segundo en tamaño por exten-
sión y población.

La deficiencia de las infraestruc-
turas nacionales hace que se estén 
generando numerosas licitaciones 
públicas para subsanar este problema. 
Por tanto, para las empresas españo-
las existen oportunidades de negocio 
en ámbitos como el de transportes 
(ferroviario, autovías, carreteras, y 
metro urbano) y el medioambiental 
(rehabilitación, modernización y con-
strucción de plantas de tratamiento 
de aguas, sistemas de alcantarillado 
y gestión de residuos).

Foto: ICEX

El Monasterio de Snagov
El Monasterio de Snagov, en la región 
de Valaquia, es uno de los lugares 
más visitados de Rumanía. El idílico 
paisaje de lagos ha sido un espacio 
turístico de ocio para los ciudadanos 
de Bucarest e incluso para muchos 
dirigentes del partido de Ceaușescu, 
que construyeron sus villas residen-
ciales en las cercanías.

El monasterio fuertemente vin-
culado a príncipes de Valaquia 
(“domnitori”) se encuentra en una 
pequeña isla a la que sólo se puede 
acceder con los pequeños barcos que 
la conectan. El puente de madera que 
anteriormente lo unía no existe ya, 
porque tras el incendio de 1821 no 
fue sustituido. La fecha de la fun-
dación del monasterio es del siglo 
XIV y en los años 30 del siglo XX se 
excavó prendiendo la llama de una 
mecha que hoy todavía arde, la de 
la tumba de Vlad Țepes. La deco-
ración del interior es de gran factura, 
con frescos policromados de estilo 
bizantino en las paredes. De planta 
de cruz, merece la pena detenerse a 
admirar el ábside.

La Tumba de “Dracula”
Otro de los motivos de la afluencia 
al Snagov es la creencia de que los 
restos de Vlad Țepes (el personaje his-
tórico en el que se basó Bram Stoker 
para crear a Drácula) se encuentran 
enterrados aquí. El debate histórico 

entre los defensores que atribuyen a 
algunos esqueletos encontrados en 
las excavaciones, la identidad de Vlad 
el Empalador y los que rechazan esta 
tesis es una de las disputas más agrias 
de Rumanía. La leyenda oral cuenta 
que fue asesinado en los bosques ale-
daños a manos de la nobleza y la iglesia 

ortodoxa, que renegaba de su matri-
monio con una católica, acción en 
pos de una alianza con los húngaros, 
para combatir la amenaza secular de 
los turcos. La cabeza se llevó a Con-
stantinopla para dar fe de su muerte, 
y por eso el hallazgo de esqueletos 
con cabeza no acaba de encajar con 

la supuesta tumba de Vlad Țepes. 
Sea o no cierto, Snagov es mucho 
más que eso, puesto que el espacio 
natural de los antiguos bosques de 
Codrul Vlăsiei, que hoy en día están 
muy mermados en extensión a causa 
del crecimiento urbano y de la inten-
sidad de las actividades agrícolas.

Monasterio de Snagov y la tumba de Vlad Țepes, 
unos de los lugares más visitados de Rumanía

Después de dos años de des-
censo consecutivo, la producción 
de vino de Rumanía aumentó en 
el 2016 un 27% hasta los 4,8 millo-
nes de hectolitros y el número 
de las bodegas registradas ha lle-
gado a 217 empresas. Rumanía 
registró el mayor crecimiento 
mundial en producción de vino.

La facturación en el sec-
tor de la producción vitícola de 
Rumanía alcanzó en 2015 los 680 
millones de lei (152,8 millones de 
euros) y en 2016 podrían supe-
rar los 723 millones de lei (162,4 
millones de euros) registrados 
en el año 2013. La variación posi-
tiva se debe, según los analistas, 
al crecimiento espectacular de la 
producción, destaca ICEX España 
Exportación e Inversiones en su 
página web icex.es.

En 2015, las mayores produc-
ciones han sido Vrancea, Buzău, 
Iași, Vaslui, Constanța y Dolj, y 
los mayores productores de 
vino Cramele Recaș SA, Zarea, 
Vinexport y Trade-Mark SA. Los 
analistas de KeysFin han justi-
ficado los buenos resultados 
por las inversiones en la optimi-
zación de la producción y en la 
distribución, tanto local como 
internacional. La cuota de mer-
cado de los vinos rumanos ha 
crecido, favorecida también 
por continuas campañas de 
marketing. Rumanía es el deci-
motercer país del mundo en 
producción de vinos. La produc-
ción mundial de vinos ha bajado 
en 2016 un 5% (15 millones de 
hectolitros) en comparación con 
el año pasado.

La producción 
de vino de 
Rumanía 
aumentó 
en el 2016

Foto: stireazilei.ro
Foto: www.larumania.es
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C uando hablamos de Rumanía 
cualquier persona le viene a la 
mente el misticismo de Tran-

silvania. Es inevitable no pensar en 
Drácula, vampiros chupadores de 
sangre y castillos encantados. Pero 
aparte de los vampiros, en el corazón 
de Transilvania también hay un mis-
terioso bosque místico. Ovnis, tiempo 
perdido, extrañas sombras, misteri-
osas quemaduras, la sensación de 
sentirse observado, personas desa-
parecidas, susurros en mitad de la 
noche, son algunas de las razones 
por las que el bosque de Hoia-Baciu 
en Rumanía es conocido como “El 
triángulo de las Bermudas de Tran-
silvania”, según comenta la página 
web www.mundoesotericoparanor-
mal.com.

El bosque de Hoia-Baciu
En lo profundo de Rumanía se encu-
entra la ciudad de Cluj-Napoca, la 
segunda ciudad más poblada del país. 
La antigua ciudad Cluj-Napoca está 
rodeada de grandes bosques y una 
enorme belleza natural, lo que per-
mite a los lugareños disfrutar de su 
entorno natural, a excepción de un 
bosque, el Hoia-Baciu. Desde tiem-
pos inmemorables, los lugareños han 
tenido un miedo al bosque de Hoia-Ba-
ciu, creyendo que es una puerta entre 
diferentes dimensiones. Esta creen-
cia dio paso a una gran cantidad de 
mitos y leyendas que se han trans-
mitido de generación en generación. 
Son muchos los que piensan que una 
vez que entras, el   bosque despierta 
los más profundos miedos subconsci-
entes del hombre.

Los misterios de Hoia-Baciu
Los valientes que se atreven a entrar 
en el bosque afirman experimentar 
estados inexplicables de náuseas, una 
fuerte ansiedad, inusuales dolores 
de cabeza o la sensación de sentirse 
observado mientras avanzan entre 
los árboles y, en algunas ocasiones, 
incluso aparición de inexplicables 

erupciones cutáneas o quemaduras 
en sus cuerpos. Lo más sorprendente 
es que estas quemaduras general-
mente no se sienten, pero aparece 
un severo enrojecimiento y, en raras 
ocasiones, ampollas.

Cualquier persona puede llegar a 
pensar que todas estas sintomatolo-
gías son debido algún tipo de reacción 
alérgica a ciertas plantas venenosas, 
pero la realidad es que ni los árboles 
ni las plantas son inmunes a este tipo 
de extraños fenómenos, ya que en 
algunas áreas la vegetación muestra 
signos de deshidratación, inusuales 
quemaduras en los tallos y necro-
sis en las hojas. Hubo también el 
caso de un pastor y su rebaño de 
unas 200 ovejas que entraron en el 
bosque y desaparecieron para siem-
pre. Poco después de este incidente, el 
bosque fue conocido como “El Trián-
gulo de las Bermudas de Rumanía” 
o “El Triángulo de las Bermudas de 
Transilvania”.

Otro fenómeno que se experi-
menta en el bosque Hoia-Baciu es 
el del fenómeno llamado “tiempo per-
dido”. Las personas que han accedido 
en el bosque por un corto tiempo y 
que han salido han visto como había 
grupos de rescate en busca de ellos. 
Para estas personas, habían pasado 
unas horas, pero para el mundo exte-
rior pasaron varios días.

Encuentros con ovnis
El bosque Hoia-Baciu tampoco está 
exento de la aparición de extraños 
objetos en el cielo. En agosto de 1968, 
el bosque fue protagonista de uno de 
los eventos más famosos relacionados 
con ovnis. A los 45 años de edad, un 
técnico militar llamado Emil Barnea 
ignoró las advertencias de los luga-
reños y entró en el bosque durante 
un fin de semana, con su mujer y un 
grupo de amigos. Por la tarde Emil 
decidió recoger algo de leña para pasar 
la noche, cuando se vio alertado por 
los gritos de sus amigos. Rápidamente 
se dirigió hacia ellos, cuando vio un 
extraño objeto volando bajo de color 
blanco brillante y deslizándose en 
silencio por encima de los árboles. 
El extraño objeto pasó de moverse 
lentamente a realizar maniobras rápi-
das, antes de salir disparado hacia el 
cielo. Pero este no fue el primer avis-
tamiento ovni y tampoco el último, 
ya que durante la década de 1970, 
Hoia-Baciu se convirtió en el lugar 
elegido por un gran número de inves-
tigadores de ovnis que consiguieron 
pruebas gráficas sorprendentes.

Y en la actualidad, debido a la 
gran cantidad de extrañas histo-
rias, el bosque se ha convertido en 
un punto muy importante para la 
investigación paranormal. Aunque los 
lugareños advierten que nadie debe 

de entrar, son muchos los expertos 
que hacen caso omiso a las adver-
tencias y entran en el bosque con la 
esperanza de experimentar fenóme-
nos sobrenaturales por sí mismos.

Un portal sobrenatural
Formas humanoides, orbes, extraños 
susurros, arañazos inexplicables o 
incluso risas fantasmales. Pero por 
alguna razón sus experiencias tienden 
a ser diferentes a la de los lugareños 
que se han atrevido entrar en el peli-
groso bosque. Se cree que esto es 
debido a que las intenciones de los 
investigadores son muy diferentes a 
la de los lugareños. También, posible-
mente, puede ser debido a que estos 
supuestos investigadores entran en 
el bosque con el único objetivo de 
contactar con las fuerzas del más allá, 
y son capaces de recoger las respu-
estas y capturar anomalías con los 
equipos electrónicos.

Aunque la mayor actividad sobre-
natural parece amplificarse en la zona 
conocida como “El Círculo”. En lo 
más profundo de Hoia-Baciu, existe 
un claro circular entre los árboles, 
donde muchas personas creen que 
habitan espíritus malignos. Según 
las leyendas, en este inusual claro 
existía antiguamente un asenta-
miento de campesinos, pero hubo 
una gran masacre por parte de un 

grupo de asesinos procedentes de 
otras regiones.

Se dice que en el ataque se come-
tieron auténticas atrocidades contra 
los campesinos, causando que sus 
espíritus continúen estando pre-
sentes dañando a todo aquel que se 
atreve a entrar en la zona. Muchos 
expertos en lo paranormal han afir-
mado ver presencias fantasmales en 
el interior del círculo e incluso algu-
nos dijeron haber sido víctimas de 
ataques físicos por fuerzas invisibles.

Fantasmas, espíritus, ovnis… 
Hoia-Baciu parece ser todo un portal 
a otras dimensiones. Tal vez algo más 
allá de nuestro mundo reside dentro 
del bosque. Pero lo que realmente es 
sorprendente es que estas alteraciones 
físicas y mentales en el bosque han 
llevado a la propia ciencia en busca 
de anomalías magnéticas, fluctuacio-
nes de los campos electromagnéticos 
o emisiones de infrasonidos.

La ciencia también investigó 
las anomalías de Hoia-Baciu
La primera persona que realizó 
una verdadera investigación cien-
tífica sobre el extraño bosque, fue 
el biólogo Alexandru Sift. Atraído por 
las increíbles historias relacionadas 
con el bosque decidió investigar de 
primera mano las anomalías. En los 
años 50, Alexandru hizo varios via-
jes al bosque, realizando numerosas 
investigaciones y gran cantidad de 
fotografías. Afirmó que mientras rea-
lizaba las investigaciones en el interior 
del bosque vio con sus propios ojos 
extrañas sombras entre los árboles 
y escuchó misteriosos susurros. Sin 
embargo, no abandonó su proyecto, 
consiguiendo fotografiar formas 
que no debían estar allí, sombras, 
e incluso lugares en el bosque donde 
nunca había estado presente. Alexan-
dru nunca consiguió una respuesta 
para los fenómenos que se estaban 
dando en el bosque, pero su inves-
tigación fue un punto de referencia 
para todos los futuros investigado-
res de lo paranormal. La realidad es 
que nunca nadie ha sido capaz de 
explicar los fenómenos que tienen 
lugar en el “El triángulo de las Ber-
mudas de Transilvania”. ¿Te atreves 
a visitarlo? 

ESPAÑOL

El bosque de Hoia-Baciu en Rumanía, el 
Triángulo de las Bermudas de Transilvania

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

Foto: muyinteresante.com
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Directorul general interimar al 
CSM București, Alin Petrache, 
a declarat într-o conferință de 
presă, că gruparea pe care o 
conduce are nevoie de o bază 
sportivă proprie, informează 
AGERPRES. El a adăugat că 
în București sunt mai multe 
astfel de baze care ar trebui 
preluate și modernizate de Pri-
măria Capitalei, iar apoi date 
spre folosință clubului CSM 
București.

„Cred că putem discuta 
în viitor de mai multe baze. 
Sunt foarte multe baze spor-
tive în București care nu arată 
pe placul nostru. Consider că 
aceste baze ar trebui preluate 

de Primăria Capitalei, inves-
tite în ele și abia după aceea 
să devină o „inimă” pen-
tru CSM București. Suntem 
un club puternic, un club cu 
trofee unice în sportul româ-
nesc, dar nu avem o „inimă”, o 

patrie, un loc, o bază sportivă 
a noastră”, a spus el. Fostul 
președinte al COSR speră ca 
actualul Guvern să constru-
iască în următoarea perioadă 
mai multe săli polivalente. „Din 
București ne pleacă, și o spun 

cu durere în suflet, competiții 
majore care se desfășoară în 
sala de la Cluj. Suntem totuși 
Capitala României și într-un 
fel sau altul ar trebui să avem 
această sală polivalentă, pentru 
că federațiile aduc competi-
ții majore aici. Anul acesta 
avem Campionatele Europene 
de gimnastică și o bucată din 
Campionatul European de bas-
chet, deci sunt competiții, dar 
ele nu se pot desfășura la Bucu-
rești. Și cred că este un punct 
pe agenda acestui Guvern de a 
pune pe harta României câteva 
săli polivalente, pentru că sunt 
necesare sportului”, a expli-
cat el, conform sursei citate.

C ele mai interesante 
momente din pregă-
tirea și concursurile 

prin care au trecut generații 
întregi de gimnaste care s-au 
pregătit în centrul de la Deva 
sunt prezentate într-o carte 
eveniment dedicată acestor 
sportive de către jurnalistul 
Nicolae Gavrea, un apropiat 
al gimnasticii de mare perfor-
manță, informează AGERPRES.

Intitulată „Gimnaste-
lor, cu dragoste”–cronici de 
ziarist sportiv, cartea a fost 
lansată la Deva, în prezența 
unui public numeros, între care 
s-au remarcat antrenorul coor-
donator al lotului olimpic de 
gimnastică feminin, Nicolae 
Forminte, sau fosta mare cam-
pioană Gina Gogean. Autorul, 
despre care colegii de breaslă 
afirmă că este „tobă de gim-
nastică” prezintă fenomenul 
școlii campioanelor de la Deva, 
de la înființarea acesteia în 
anul 1978 și până în zilele 

noastre. Jurnalistul Nicolae 
Gavrea relatează într-un stil 
simplu aspecte de la competi-
țiile importante la care au fost 
prezente gimnastele române, 
rezultatele obținute de acestea, 
dar și momente inedite, trăite 

„pe viu” de către cel care le-a 
însoțit pe campioane prin lume.

„Am strâns în acest volum 
foarte multe amintiri. În fie-
care an am scris câte ceva. 
Am verificat de mai multe 

ori rezultatele consemnate. 
Am scris despre fiecare spor-
tiv al clubului Cetate Deva, cu 
drag. Am scris despre antre-
norii care au fost aici. Mulți 
dintre ei au trecut în neființă, 
dar este clar că niciodată nu 
trebuie să-i uităm pe cei care 
au adus glorie gimnasticii”, 
a declarat gazetarul Nicolae 
Gavrea. Prezentă la eveni-
ment, multipla campioană 
Gina Gogean a rememorat cu 

plăcere momentele unor con-
cursuri în care jurnalistul le-a 
îmbărbătat pe sportive. „Ne 
cunoaștem de 25 de ani. Eu 
eram sportivă și-l vedeam tot 
timpul alături de noi, ca jur-
nalist. Mă bucura foarte tare, 
pentru e important să ai alături 
oameni despre care știi sigur că 
te susțin. Venea la orice com-
petiție, fie că era în România 
sau altundeva, chiar Japonia. 
El era acolo. Este omul gim-
nasticii și cu siguranță va mai 
fi alături de gimnastica româ-
nească”, a spus Gina Gogean, 
conform sursei citate.

Nicolae Gavrea activează în 
domeniul jurnalismului sportiv 
de peste 30 de ani, fiind apre-
ciat de colegi ca un specialist 
în gimnastică. A relatat pentru 
presa scrisă sau audio-video 
locală și națională de la com-
petiții importante, campionate 
europene sau olimpiade. Este 
membru al Asociației Interna-
ționale a Presei Sportive.

SPORT

CSM București are nevoie de o bază sportivă proprie

Serena Williams a câștigat 
Australian Open a 7-a oară

Safarova și Mattek-Sands, 
trofeu la dublu feminin

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12
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Perechea compusă din cehoaica Lucie Safarova și americanca 
Bethanie Mattek-Sands a câștigat trofeul în proba feminină de 
dublu a Openului Australiei la tenis ediția 2017, învingând în 
finală, cu scorul de 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, cuplul ceho-chinez Andrea 
Hlavackova/Shuai Peng, la Melbourne, informează AGERPRES. 
Safarova și Mattek-Sands, favoritele numărul 2 în competiția de 
la antipozi, au cucerit împreună patru titluri în ultimele nouă tur-
nee de Mare Șlem la care au participat împreună. În finală, ele 
s-au impus după 2 ore și 18 minute de joc în fața cuplului Hla-
vackova/Peng (nr. 12 pe lista capilor de serie), cărora le-au cedat 
primul set. Proaspetele campioane Australian Open au înregis-
trat cu acest prilej al doilea lor succes în turneul de la Melbourne, 
după cel obținut la ediția din 2015. Bethanie Mattek-Sands, aflată 
pe primul loc în clasamentul WTA în proba de dublu, a cucerit în 
2012 titlul la Australian Open în proba de dublu mixt alături de 
românul Horia Tecău, mai spune sursa citată.

Aproape 40 de ani de gimnastică, strânși 
într-o carte dedicată campioanelor de la Deva

Foto: replicahd.ro

Foto: libertatea.ro

Serena Williams a câștigat pentru a 7-a oară finala turneului de 
tenis Australian Open de la Melbourne, învingând-o în două 
seturi, 6-4, 6-4, într-o oră și 23 de minute, pe sora sa Venus, 
acesta fiind al 23-lea turneu de Mare Șlem câștigat de Serena, 
care o va readuce pe americancă pe primul loc în ierarhia WTA, 
informează AGERPRES. Această a 28-a confruntare dintre cele 
două surori (scorul a devenit 17-11 în favoarea Serenei) a repre-
zentat finala cea mai „vârstnică” a unui turneu de Mare Șlem 
din istorie, cele două jucătoare având, împreună, peste 71 de 
ani, în timp ce italiencele Flavia Pennetta și Roberta Vinci adu-
nau doar 66 de ani la US Open 2015. Totodată, Serena Williams 
a mărit scorul palmaresului direct cu Venus într-o finală de tur-
neu, acum fiind 7-2. Ultima oară când cele două americance 
au disputat un meci decisiv pentru Marele Șlem a fost în 2009, 
la Wimbledon. Sursa citată adaugă că pentru acest succes 
excepțional, Serena Williams a obținut 3,7 milioane de dolari 
australieni și 2.000 de puncte WTA, urcând din nou pe pri-
mul loc în ierarhia mondială, în timp ce Venus Williams, care a 
încasat un cec de 1,9 milioane de dolari australieni și 1.300 de 
puncte, va promova pe locul 11 în clasamentul WTA.

Foto: wsj.com
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MUNCĂ

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.

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

Caut de muncă. Sunt preparator de mezeluri 
românești cu experiență de peste 25 de ani în 
domeniu. Tel: 642770263.

Femeie harnică și serioasă caută loc de muncă fix 
sau cu ora. Informațiile și ofertele le puteți trimite 
sunând sau trimițând mesaj pe WhatsApp la 
numărul de telefon 671159554.  
Rugăm seriozitate.

MATRIMONIALE

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc un 
domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să fie bun, 
să împârțim restul vieții împreună. Tel: 642409543.

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: 642333933.

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. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

Închiriez cameră în Orcasitas (Madrid), zonă în 
apropierea mijloacelor de transport, o singură 
persoană în apartament, 220€ (căldura inclusă). 
Disponibilă de la 1 decembrie. Tel: 683610187–Mina.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

Monica POPA
Organizator nunți, botezuri, evenimente!

Varianta inteligentă
pentru evenimentul tău!

Tel.: 622 311 518 • email: monicapopa75@yahoo.com

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
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condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

Împreună la fi ecare masă!

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)
Tomelloso�C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan�C/ Malvasia, 1
Móstoles�C/ Echegaray nº 8


