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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

Orice concert al Andrei se transformă într-un spectacol de neuitat. Pregătește-te 
pentru un show grandios! Pe 11 martie, Andra vine pentru prima data în concert 
în Spania la Palacio Vistalegre din Madrid, ora concertului 20.30. Vino și tu, 
serbează Ziua Femeii într-un concert extraordinar ANDRA!

ANDRA te invită la un SUPER CONCERT pe 
11 MARTIE în MADRID PALACIO VISTALEGRE

Foto: icr.ro

ESPAÑOL 16

Tres galerías rumanas 
de arte contemporáneo 
exhiben en ARCOmadrid, 
la feria más significativa 
de la Península Ibérica

2-3

Prima ediție a celui mai important eveniment BUSINESS 
SUPPORT MADRID 2017, dedicat românilor din Spania

Fotos: NuntisiBotezuri.com 6

Sărbătorim
împreună

Ziua
Femeii!
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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

Biletele se găsesc în 
următoarele puncte 
de vânzare:
Alcalá de Henares: Paque-
tería Nelu Bârsan–C/ Juan de 
Cardona, nº 6; Panadería Ana 
Bârsan–Paseo de la Estación; 
Transilvania Musica Rom–C/ 
Ferraz; Logística Moise–C/ Juan 
de Zúñiga; Carmangeria Româ-
nească–C/ Juan de Austria, nº 
5; Casa Domnitorul–C/ Diego de 
Urbina, nº 2; Casa Domnitorul–
Centrul Comercial La Dehesa; 
Panadería Egreta–Plaza San 
Francisco De Asís, nº 1
Torrejón de Ardoz: Carman-
geria Românească–Calle Cristo, 
nº 1; Casa Domnitorul–Calle 

San Isidro, nº 10; Casa Darius–
Av. de Madrid, nº 38; Casa 
Darius–Calle Oxigeno, nº 
12; Horno Artesano–Plaza de 
España, nº 12, local 1; Pan de 
Oro–Plaza de España, nº 13; 
Herbolario Rosi–Calle Circun-
valación, nº 3
San Fernando: Pastelería Vis 
Ioana–Calle Comercio, nº 53; 
Magazin Alimentara Româ-
nească–Calle Molino, nº 21
Coslada: Casa Domnito-
rul–Calle Pérez Galdós, nº 5; 
Carmangeria Românească–
Calle Doctor Ochoa, nº 1; 
Magazinul Elen Boutique–Calle 
Tajo, nº 1; Adina Beauty Cen-
ter–Calle Perú, nº 2

Guadalajara: Casa Domni-
torul–Calle Zaragoza, nº 17
Azuqueca de Henares: Maga-
zin “La Ilie”–Calle Valladolid, 
nº 4; Magazin Transilvania–
Calle Burgos, nº 1
Madrid: El Descanso–
Madrid, C/ Zaorejas, s/n; 
Mica Românie–Moratalaz, 
Calle Marroquina, nº 63
Aluche: Carmangeria Româ-
nească–Aluche, Calle Maqueda, 
nº 132
Carabanchel: Alimentara 
Românească Florin–Calle 
Parador del Sol, nº 30,
Vicálvaro: Magazin Costi-
nela–Avda. Real, nº 18; Casa 
Românească–Calle del Lago 

Van, nº 15
Móstoles: Carmangeria Româ-
nească–Calle Echegaray, nº 8; 
Theo Market–Calle Echega-
ray, nº 8
Alcorcón: Magazin Transilva-
nia–Calle Las Escuelas, nº 4
Getafe: Carmangeria Româ-
nească–Calle Ramón y Cajal; 
Locutorio Bebe–Calle Bélgica, 
nº 7; Magazin Telefonía Pro-
movil–Calle Madrid, nº 29
Leganés: Magazinul “Ca la noi 
acasă”–Calle Cid, nº 3
Parla: Magazin Eventos 
Vanessa–Calle San Blas, nº 7; 
Magazin "Rustic"–Calle Cara-
bancel, nº 5
Valdemoro: Magazin românesc 

Gea–Calle Ruiz de Alda, nº 20
Arganda del Rey: Carmangeria 
Românească–Calle Misericordia, 
Local 3-4; Magazin Iris–Calle 
Juan de la Cierva, nº 18
Aranjuez: Magazin Rustic 

– Calle de las Flores, Nº 2, Infor-
mații la telefon: 642 522 141
Zaragoza: Informații și bilete 
de la Gabriela Mărginean, tel. 
678 935 040. Consultă punctele 
de vânzare pe www.radioro-
manul.es sau Facebook Radio 
Românul. Informații și rezer-
vări la telefon și WhatApp 691 
324 599. Organizatori: Stop & 
Play și Casa Costelo. Parteneri 
media: Radio Românul și zia-
rul El Rumano.

ANDRA te invită la un SUPER CONCERT pe 
11 MARTIE în MADRID PALACIO VISTALEGRE
Pe 11 martie, Andra vine pentru prima data în concert în Spania la Palacio Vistalegre din Madrid, ora concertului 20.30. Vino 
și tu, serbează Ziua Femeii într-un concert extraordinar ANDRA! Prețul unui bilet este 40€. Profită acum și ia-ți bilet până în 
1 MARTIE cu doar 28,60€ ! Pregătește-te pentru un show grandios! Informații și rezervări la telefon și WhatApp 691 324 599.

mailto:marketing@elrumano.net
mailto:marketing@elrumano.net
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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

Ambalajele impermeabile 
utilizate pentru pizza, ham-
burgeri și alte alimente gata 
preparate conțin substanțe 
fluorurate potențial dăună-
toare, informează un studiu, 
conform AGERPRES. Cer-
cetările efectuate pe subiecți 
umani sugerează că substanțele 
perfluoroalchilate (PAFS), utili-
zate pentru impermeabilizarea 
hârtiei și a cartonului amba-
lajelor produselor alimentare 
tip fast-food, sunt asociate cu 

anumite tulburări de dezvoltare 
la copii, scăderea fertilității, dar 
și creșterea riscului de apariție 
a cancerului și a problemelor la 
nivelul tiroidei, potrivit Agen-
ției pentru substanțe toxice și 
registrul bolilor (ATSDR) din 
Statele Unite.

Studii anterioare au demon-
strat că aceste substanțe se pot 
regăsi în alimentele care iau 
contact cu ambalajele. Noul 
studiu, publicat în jurnalul ame-
rican „Environmental Science 

și Technology Letters”, a tes-
tat peste 400 de eșantioane de 
ambalaje de la 27 de lanțuri 
de fast-food din SUA. Aproape 
jumătate dintre ambalajele de 
hârtie și 20% dintre cele de car-
ton precum cutiile pentru pizza 
și cartofi prăjiți conțin fluor, 
utilizat la impregnarea unor 
materiale în vederea imper-
meabilizării acestora, precum 
hainele rezistente la umezeală, 
mochete care resping apa sau 
recipientele antiadezive.

Hârtia folosită la ambala-
rea produselor tip fast-food, 
a deserturilor și a pâinii con-
ține cea mai mare cantitate 
de fluor, se arată în studiu. 

„Aceste produse au fost aso-
ciate în cadrul cercetătorilor cu 
un număr mare de probleme de 
sănătate, prin urmare este îngri-
jorător faptul că mulți oameni 
sunt potențial expuși”, atrage 
atenția Laurel Schaider, chimist 
la Institutul Silent Spring și 
autor principal al acestei lucrări. 

„Copiii sunt cei mai expuși ris-
cului deoarece organismele lor 
se află în dezvoltare și sunt 
mai vulnerabile la produsele 
chimice”, a explicat omul de 
știință.

Șase dintre eșantioanele 
studiate conțineau acid per-
fluorooctanoic (PFOA) sau 
C8, în ciuda faptului că mai 
mulți dintre marii producători 
de ambalaje din SUA anun-
țaseră că vor stopa utilizarea 
substanței din cauza riscuri-
lor de sănătate, în urma unui 
raport din 2011 al Agenției 
Americane pentru Alimente 
și Medicamente (FDA), mai 
spune sursa citată.

Mai multe ambalaje de fast-food conțin 
substanțe potențial nocive pentru sănătate

Spitalul Universitar din Torre-
jón și Inter Movistar au deja 
efectuate activități împreună, 
astfel încât prin semnarea aces-
tui acord se va menține o relație 
de durată.

Semnarea acordului a avut 
loc la muzeul „Interista”, situat 
în Pabellón Jorge Garbajosa 
din Torrejón de Ardoz. Spita-
lul Universitar din Torrejón 
a fost reprezentat de directo-
rul general Ignacio Martínez 
Jover, în timp ce, din partea 
Movistar Inter au fost prezenți 
José Carlos Delgado, director 
și Luis Amado, ambasador al 
Movistar Megacracks Tour. De 
asemenea, prezent la ceremo-
nie a fost José Miguel Martín 
Criado, consilier pentru Sport, 
Mobilitate și Protecție Civilă 
din Torrejón de Ardoz. Ambele 
părți vor consolida relația lor 
prin proiecte sociale axate pe 
campanii de solidaritate și pe 
promovarea unui stil de viață 
sănătos.

Dr. Ignacio Martínez Jover semnalează impor-
tanța acordului, declarând „pentru spitalul din 
Torrejón este o mare satisfacție să putem lucra 
împreună cu Movistar Inter. Noi sportul îl con-
siderăm un obicei sănătos de viață și de aceea 
este important să facem exerciții fizice urmând 

o alimentație sănătoasă pentru a avea o viață 
mai sănătoasă și de lungă durată. Movistar 
Inter este o echipă mare la nivel național și 
internațional și de aceea Spitalul Universitar 
din Torrejón o va sprijini pentru a se menține 
cât mai sus”, spune el. Delgado a declarat că 

„vom lucra împreună pentru a promova un stil 
de viață sănătos prin sport, campanii împotriva 
fumatului și vom participa la diferite campa-
nii sociale. Acest parteneriat consolidează, de 
asemenea, identificarea clubului nostru cu ora-
șul Torrejón de Ardoz”.

Spitalul Universitar din Torrejón a devenit membru 
al „Clubului InterEmpresas” de la InterMovistar

Foto: seriouseats.com

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Femeile care își doresc să își sporească șansele de a rămâne 
gravide ar trebui să nu se angajeze la locuri de muncă ce 
presupun ture de noapte, deoarece acest lucru le-ar putea 
diminua fertilitatea, informează un studiu realizat recent în 
Statele Unite, conform AGERPRES.

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Har-
vard a efectuat o cercetare pe 500 de femei aflate în căutarea 
unui tratament de creștere a fertilității la Spitalul de Medicină 
Generală din Massachusetts și au descoperit că cele care des-
fășurau activități profesionale în ture de noapte sau cele care 
aveau îndatoriri ce presupuneau ridicarea de greutăți erau mai 
puțin fertile.

Concluziile se bazează pe numărul de ovule produse de 
femei în timpul tratamentelor de fertilizare in vitro (FIV). 
Femeile care lucrau în ture de noapte produceau, în medie, cu 
28% mai puține ovule pe sesiune în comparație cu cele care 
aveau un program normal, de zi. De asemenea, cele care ridi-
cau greutăți aveau un număr total de ovule cu 8,8% mai mic, 
dar și cu 14,1% mai puține ovule mature în comparație cu cele 
care desfășurau activități mai puțin istovitoare fizic.

„Studiul nostru arată că femeile care au în vedere să rămână 
gravide ar trebui să fie atente la impactul potențial negativ pe 
care îl pot avea turele de noapte și ridicatul greutăților asupra 
sănătății lor reproductive”, notează autoarea principală a cer-
cetării, dr. Lidia Mínguez-Alarcón. Efectele negative au fost mai 
pronunțate în cazul persoanelor supraponderale, obeze și al 
celor trecute de 37 de ani, mai spune sursa citată.

Femeile care lucrează 
în ture de noapte și 
ridică greutăți își pun 
în pericol fertilitatea
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BUSINESS SUPPORT MADRID 2017 a repre-
zentat cel mai important eveniment dedicat 
mediul de afaceri românesc din Spania la care 
au fost prezenți oameni de succes din România, 
unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați antre-
nori de afaceri precum: Lorand Soares Szasz, 
Bianca Dăncilă, Călin Iepure și Mihaela Tatu.

Românii din Spania au privit cu mult entu-
ziasm această inițiativă dedicată mediul de 
afaceri românesc din Spania și și-au mani-
festat dorința de a participa în număr cât mai 
mare, având în vedere unicitatea evenimen-
tului, ca dovadă fiind un număr aproximativ 
de 200 de participanți.

Evenimentul s-a desfășurat duminică în data 
de 12 februarie 2017, cu începere de la ora 
12:00, în Saloanele Hotelului AC by Marriott 
din Alcalá de Henares – Madrid, Calle Octa-
vio Paz, nr. 25, 28805.

În cadrul acestui eveniment, au fost confe-
rințe despre Vânzări, Marketing, Networking, 
Vânzări Online, Promovare Online și Dezvol-
tare Personală pentru a oferi  răspunsuri și 
soluții  la problemele cu care afaceriștii români 
se întâlnesc în viața de zi cu zi.

După cum s-a desfășurat programul, în cadrul 
evenimentului, participanții au avut timp să 
se cunoască între ei, diferiți români veniți din 
toate colțurile Spaniei, fiecare aducând cu el o 
experiență de lucru, dar și de viață. Au învățat 
cum să se cunoască și cum să își creeze relații, 
dar și noi oportunități de afaceri. Călin Iepure 
le-a prezentat ce reprezintă networking-ul și 
cum să își creeze relații de business pe termen 
lung, dar și despre cum să își câștige o credi-
bilitate într-o manieră inedită. Metodele de 

lucru ale lui Călin au animat sala și au încăl-
zit atmosfera. Era un fel de deschidere unică 
spre o prietenie sinceră între diferiți români, 
din aceeași Românie.

Mai departe, Lorand Soares Szasz a menținut 
atmosfera și a fascinat la cote maxime publi-
cul, așa cum reușește de fiecare dată să o facă. 
Într-un seminar intensiv, Lorand a prezentat 
diferite strategii, dar și elemente importante de 
care trebuie să se țină cont în stabilirea unor 
strategii pentru o creștere accelerată a cifrei 
de vânzări pentru o firmă sau viitoare firmă. 
De la calcule și analize, Lorand Soares Szasz 
a dezvăluit și alte inovații aduse în promova-
rea produselor și serviciilor care, în prezent, 
sunt confirmate ca fiind de foarte mare ajutor 
de către tot mai mulți antreprenori. Partici-
panții, dezvoltatori de afaceri sau angajați în 
domeniul vânzărilor au luat cu mult interes 
în atenție tot ce au prezentat Lorand și restul 
invitaților.

De la creșterea vânzărilor, participanții au fost 
introduși în domeniul marketing-ului. Bianca 
Dăncilă le-a prezentat care sunt avantajele mar-
keting-ului online și cum se pot crește veniturile 
în online. De asemenea, Bianca a enumerat 
diferite strategii prin care o anumită firmă să 
fie mai ușor de găsit în mediul online și cum 
să ajungă mai ușor la clienții potențial inte-
resați. A făcut o abordare a internetului din 
perspectiva unui foarte bun instrument, pre-
gătind participanții să profite cât mai mult de 
puterea internetului.

Relațiile erau create, strategiile de vân-
zări erau stabilite cu internetul la îndemână, 
după toate acestea, a urmat o prezentare de 

la nimeni altul decât Niels Schnecker a unui 
seminar cu o temă de interes general: banii. 
De unde facem rost de bani pentru o afacere? 
Niels a prezentat diferite metode de obținere a 
unei finanțări pentru o afacere, dar și diferite 
metode eficiente de a-i împrumuta, cheltui și 
capitaliza. În raport cu instituțiile bancare, a 
trecut în revistă diferite instrumente financiare 
de foarte mare interes pentru orice antrepre-
nor sau viitor antreprenor.

Dar orice activitate economică sau la nivel 
personal nu poate obține rezultatele maxime 
fără un echilibru, fără o alegere asumată și 
responsabilă a ceea ce se vrea în viața fiecă-
ruia. Despre echilibrul în viață, puterea unei 
comunicări eficiente, mesajele aduse de ver-
bal, paraverbal și non-verbal, decizii neinspirat 
alese, despre împăcarea cu trecutul și atitu-
dinea corectă față de cei din jur și față de noi, 
toate acestea le-a tratat într-un discurs din 
suflet și pentru suflet, mult apreciata Mihaela 
Tatu, un exemplu de viață, un model pentru 
mulți dintre participanții la eveniment.

Prezentările invitaților, dar și evenimen-
tul s-au încheiat cu rânduri de nenumărate 
aplauze, publicul manifestându-și deschis 
bucuria și mulțumirea de a fi prezent, mul-
țumirea îndreptată spre întreaga echipă din 
spatele organizării acestui eveniment, cu sigu-
ranță și declarat de mare succes.

Acestă echipă organizatorică, aflată sub egida 
Radio Românul, a avut ambiția organizării și 
reușitei prin acest eveniment dedicat români-
lor din Spania, mulțumind la rândul ei tuturor 
celor care au participat. Mulțumește, de ase-
menea, sponsorului Depósito de Materiales de 

Construcción Silviu și colaboratorilor Resta-
urantul Acasă, Multireformas Mitică, Bârsan 
Pan 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.
Fotos: NuntisiBotezuri.com
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Prima ediție a celui mai important eveniment BUSINESS 
SUPPORT MADRID 2017, dedicat românilor din Spania
BUSINESS SUPPORT MADRID 2017 a oferit oportunitatea, locul și momentul perfect pentru ca toți 
cei care au participat să găsească noi soluții, noi direcții și sprijin pentru afacerea sau locul de muncă, 
implicați fie ca antreprenori, fie ca angajați în mediul de afaceri românesc din Spania.

http://lorand.biz/
https://www.facebook.com/biancadancila/
http://caliniepure.ro/
http://www.mihaelatatu.com/
http://www.agerpres.ro/
http://www.radioromanul.es/
http://www.periodicoelrumano.es/
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Concert
extraor dinar ziua

Duminică 5 Martie 2017
Ora 1100�-�2100

Recinto Ferial Torrejón de Ardoz
Avenida Luna S/N

Târg de pr oduse tradiţionale românești

Organizator Parteneri MediaColaboratori

Femeii
Mamei

Sînziana ŞtefanAngela Rusu
Văru

Săndel
Alexandru
Brădăţan

INTRARE

LIBERĂ
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Guvernul va sprijini proiec-
tele UNICEF în România 
dedicate creșterii calității în 
educație, reducerii inechi-
tăților și facilitării accesului 
copiilor proveniți din familii 
vulnerabile la servicii sociale 
de calitate, a afirmat premie-
rul Sorin Grindeanu în cadrul 
unei întrevederi cu reprezen-
tanții UNICEF în România.

„Apreciez implicarea și faptul 
că vă dedicați timpul și energia 
inițiativelor care să contribuie 
la o educație de calitate pentru 
copiii României. Guvernul și 
eu, în calitate de prim-ministru, 
vă stăm alături ca parteneri”, a 
spus șeful Executivului, potrivit 
unui comunicat al Guvernu-
lui, informează AGERPRES. 
Discuția a vizat modalitățile 
de colaborare pentru pune-
rea în aplicare a inițiativelor 
din Programul de Guvernare 
legate de îmbunătățirea situației 
copiilor, îndeosebi a celor mai 
vulnerabili, în domenii precum 
educația, sănătatea și inclu-
ziunea socială. „Un astfel de 
exemplu de bune practici îl 
reprezintă proiectul derulat 
de UNICEF în 38 de localități 

din județul Bacău, în colabo-
rare cu autoritățile centrale 
și locale, sub forma a două 
pachete: Pachetul Minim de 
Servicii și Pachetul de Educa-
ție Inclusivă de Calitate. Aceste 
două pachete sunt menite să 
arate că, prin investiții minime 
în servicii de bază la nivelul 
comunității, pot fi prevenite 
și reduse excluziunea socială a 
copiilor și familiilor acestora, 
poate fi îmbunătățită starea lor 

de sănătate și accesul și rezul-
tatele în procesul de educație. 
Având în vedere rezultatele obți-
nute în urma acestui proiect, se 
analizează posibilitatea extin-
derii lui la nivel național”, se 
arată în comunicat.

De asemenea, reprezen-
tanții Guvernului și cei ai 
UNICEF au discutat despre 
colaborarea pentru punerea 
în aplicare a Planului de acți-
une pentru desegregare școlară 

și creșterea calității educațio-
nale în unitățile de învățământ 
preuniversitar, în condițiile în 
care se află în curs de definiti-
vare planul de acțiuni, precum 
și despre alte domenii de inter-
venție a UNICEF în sprijinul 
implementării politicilor Minis-
terului Educației.

Un alt punct al discuției 
a fost legat de lansarea, în 
România, în luna martie, a 

„Parteneriatului Global Opriți 
Violența Împotriva Copiilor”. 
„Premierul Sorin Grindeanu a 
confirmat sprijinul pentru acest 
program și pentru Campania de 
informare și de conștientizare 
împotriva violenței copiilor”, 
se spune în comunicat.

Potrivit sursei citate, repre-
zentanții Guvernului și cei ai 
UNICEF vor continua colabo-
rarea prin proiecte în sprijinul 
copiilor. Din partea Guvernului, 
la întrevedere au mai partici-
pat Gabriela Coman, președinte 
al Autorității Naționale pentru 
Protecția Drepturilor Copilu-
lui și Adopție, și Gabriel Ispas, 
secretar de stat în Ministe-
rul Educației, se mai arată în 
comunicat.

ISU București-Ilfov recrutează 
voluntari salvatori care să 
li se alăture pompierilor

ISU București-Ilfov recrutează voluntari care să li se alăture 
pompierilor în misiunile lor de salvare de vieți, informează 
reprezentanții instituției, conform AGERPRES. Perioada de 
recrutare și de înscriere s-a desfășurat până pe 15 februarie, 
perioadă în care candidații și-au depus dosarele, iar în perioada 
16–20 februarie acestea vor fi analizate, ulterior, în perioada 
21–28 februarie, vor fi încheiate contractele de voluntariat. 
Voluntarul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani; 
apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pen-
tru săvârșirea de infracțiuni cu intenție; să nu fi pierdut anterior 
calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru 
Situații de Urgență; să nu fie angajat în cadrul Inspectoratelor 
pentru Situații de Urgență; să nu fie angajat/ desfășoare activi-
tatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații 
de urgență. Demersul dorește implicarea oamenilor în activita-
tea de voluntariat, care se va materializa prin sprijinul acordat 
populației pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru pre-
venirea lor, mai spune sursa citată. La momentul actual, ISU 
București-Ilfov are deja 29 de voluntari care participă la cursuri 
de pregătire, urmând, după finalizarea acestora, să facă echipă 
cu pompierii profesioniști pentru gestionarea intervențiilor.

Guvernul va sprijini UNICEF în proiectele 
dedicate creșterii calității în educație

Foto: vocea.biz

Foto: banatulazi.ro

ACTUALITATE



Nr. 186 16 februarie 2017  | 9www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

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€
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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 SpaniaRomânia a evidențiat constant 

că sistemul de apărare anti-ra-
chetă găzduit la Deveselu nu 
este îndreptat împotriva Rusiei 
și este în concordanță cu pre-
vederile relevante ale Cartei 
ONU, iar perpetuarea în spa-
țiul public a unei retorici care 
nu ține cont de toate aceste ele-
mente „nu este adecvată și nici 
în măsură să faciliteze o abor-
dare constructivă”, arată un 
răspuns al Ministerului Aface-
rilor Externe (MAE), conform 
AGERPRES.

MAE arată coerența, în acest 
mesaj, cu reprezentanții NATO. 

„Această poziție este împărtă-
șită de Alianța Nord-Atlantică, 
aspect care reiese inclusiv din 
Declarația finală a Summit-ului 
NATO din 2016, când a fost 
decisă integrarea sistemului 
de la Deveselu în sistemul Aliat 
de apărare anti-rachetă”, sub-
liniază ministerul român de 
Externe.

MAE apreciază că un 
mesaj contrar nu ar facilita o 

„abordare constructivă”. „În 
consecință, perpetuarea în 
spațiul public a unei retorici 
care nu ține cont de toate aceste 

elemente nu este adecvată și 
nici în măsură să faciliteze o 
abordare constructivă”, mai 
apreciază MAE. Răspunsul 
MAE român vine în contex-
tul în care un înalt oficial rus 
a apreciat că „după instalarea 
pe teritoriul său a elementelor 
SUA antirachetă, Moscova con-
sideră România drept o țară 
avanpost, care reprezintă o 
amenințare la adresa securi-
tății Federației Ruse”.

„În ceea ce privește poziția 
României, poziția conducerii 
României, care și-a transfor-
mat țara într-un avanpost, 
pentru noi aceasta reprezintă 

o amenințare evidentă. Păr-
ții române i-a fost comunicat 
acest lucru, inclusiv în mod 
public”, a declarat într-un inter-
viu șeful Departamentului IV 
pentru Afaceri Europene din 
cadrul Ministerului de Externe 
rus, Aleksandr-Boțan Harcenko. 

„Toate aceste decizii, aceste pla-
nuri reprezintă o amenințare 
pentru Rusia, și, desigur, ele 
sunt îndreptate, în primul rând, 
împotriva Rusiei. Este un fapt 
că aceasta complică extrem de 
mult interacțiunea și coopera-
rea (noastră). Dar, în același 
timp, este necesar să fie men-
ținute și utilizate posibilitățile 

existente”, a mai spus diplo-
matul menționat în același 
interviu. Potrivit acestuia, „din 
partea Bucureștiului s-a obser-
vat o linie fățiș antirusească, 
chiar rusofobă, prin punerea în 
aplicare a sancțiunilor și a unei 
retorici antirusești fervente”. 
Cu toate acestea, „avem o bază 
de cooperare, există puncte pe 
care ne putem baza pentru a 
depăși această situație nefa-
vorabilă în relația noastră. Și 
vom căuta totuși să interacțio-
năm într-un mod constructiv”, 
a menționat diplomatul rus.

Autoritățile de la București 
și conducerea NATO au asi-
gurat în repetate rânduri că 
echipamentele antirachetă 
instalate pe teritoriul Româ-
niei sunt strict de apărare și 
nu reprezintă vreun pericol 
pentru Federația Rusă. Con-
form sursei citate, mai multe 
canale media rusești au difu-
zat recent declarațiile făcute 
de reprezentantul diplomației 
de la Moscova sub titlul „MAE: 
România reprezintă o amenin-
țare clară pentru Rusia după 
instalarea elementelor sistemu-
lui antirachetă al SUA acolo”.

Sistemul de apărare anti-rachetă de la 
Deveselu nu este îndreptat împotriva Rusiei

Foto: reportervirtual.ro
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Un număr de 12 focare de 
gripă aviară au fost confirmate 
până în prezent, în România, 
la păsări domestice, în șase 
județe, 1.102 păsări din diferite 
specii fiind moarte din cauza 
bolii sau ucise, conform proce-
durilor, a anunțat Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimen-
telor (ANSVSA), informează 
AGERPRES.

În prezent nu a fost depistată 
prezența virusului influenței 
aviare în exploatații comer-
ciale de păsări, iar carnea de 
pasăre și ouăle, achiziționate 
din unitățile autorizate sau înre-
gistrate sanitar veterinar, sunt 
sigure pentru consum. „Până 
la această dată, au fost confir-
mate în țara noastră 12 focare 
de influență aviară la păsări 
domestice, în 6 județe:

Tulcea–4 focare active (Cri-
șan, Periprava și C.A. Rosetti, 
Sulina), 1 focar stins (Par-
dina); Prahova–2 focare active 
(Loloiasca și Balta Doamnei); 
Bacău–1 focar activ (Municipiul 
Bacău); Brașov–1 focar activ 
(Ucea de Jos); Mureș–1 focar 
activ (Sâncraiul de Mureș); 
Constanța–2 focare active 
(Almălău)”, se arată într-un 
comunicat al ANSVSA. Pier-
derile se ridică la un număr de 
1.102 păsări afectate de boală 
din diferite specii: găini, rațe, 
gâște, bibilici etc. (moarte din 
cauza bolii sau ucise, conform 
procedurilor).

În ceea ce privește cazurile 
de influență aviară depistate la 
păsări sălbatice, începând cu 
data de 28.11.2016 și până în 
prezent, au fost confirmate un 
număr de 85 de cazuri la: rațe 
sălbatice, cormorani, egrete, 
pescăruși, gârlițe, lebede de 
vară și lebede de iarnă.

Cazurile au fost înregistrate 
în 10 județe, astfel: Con-
stanța–42 de cazuri, Ialomița–2 
cazuri, Galați–11 cazuri, Tul-
cea–1 caz, Neamț–9 cazuri, 
Giurgiu–3 cazuri, Iași–1 caz, 
Bacău-9 cazuri, Teleorman–2 
cazuri, municipiul București–5 
cazuri.

ANSVSA precizează că pro-
prietarii de păsări afectați 
primesc despăgubiri finan-
ciare, în conformitate cu 
legislația națională și euro-
peană în vigoare. Pentru a 

preveni răspândirea acestei 
boli, inspectorii veterinari 
recomandă cetățenilor ca toate 
păsările din gospodărie să fie 
închise în perimetrul exploa-
tației, fără a le permite accesul 
la lacuri și bălți, să le mențină 
în adăposturi închise sau cel 
puțin, sub șoproane îngrădite, 
pentru a împiedica venirea în 
contact a păsărilor domestice 
cu cele sălbatice, iar hrănirea 
și adăparea acestora trebuie să 
se facă în zone special amena-
jate, la care să nu aibă acces 
păsările sălbatice.

De asemenea, alte recoman-
dări ale veterinarilor vizează: 
separarea rațelor și gâștelor 
domestice de alte păsări de 
curte, limitarea accesului în 
curtea unde sunt adăpostite 
păsările la o singură persoană și 
interzicerea adăpării păsărilor 

de curte cu apă de suprafață, 
provenită din lacuri, iazuri, 
sau bălți.

„Toate cazurile de îmbolnă-
vire sau mortalitate la păsările 
din orice specie sau la mami-
fere din curtea proprie, vor fi 
anunțate, fără întârziere, medi-
cului veterinar de liberă practică 
împuternicit, iar cadavrele de 
păsări și mamifere, descoperite 
în locuri publice, se anunță, fără 
întârziere, medicului veterinar 
de liberă practică împuterni-
cit sau la DSVSA județeană”, 
afirmă reprezentanții ANSVSA. 
Conform sursei citate, ANS-
VSA interzice organizarea pe 
teritoriul localității de piețe, 
târguri sau expoziții de păsări 
și animale, până la clarifica-
rea situației epidemiologice 
pentru suspiciunile de boală 
identificate.

Influența (gripa) aviară este 
o boală infecțioasă produsă 
de un virus care poate afecta 
peste 50 de specii de păsări 
domestice și păsări sălbatice. 
Rezervorul natural de virus 
îl reprezintă păsările migra-
toare și în special păsările 
acvatice. Boala se transmite 
de la păsările sălbatice infec-
tate cu virusul influenței aviare 
prin contact direct, contact cu 
cadavre de păsări, secreții și 
excreții și prin contact indirect 
prin intermediul apei, furajelor, 
echipamentelor, adăposturilor, 
mijloacelor de transport care 
au fost contaminate.

După publicarea 
previziunilor economice, 
deficitul bugetar pe anul 2017 
nu va depăși limita de 3%

Întâlnire Teodor Meleșcanu–
ambasadorul Rusiei

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat 
după publicarea previziunilor economice de iarnă ale Comi-
siei Europene, că deficitul bugetar al României în 2017 va fi 
mai mare decât în anul precedent, dar nu va depăși 3%, infor-
mează AGERPRES.

„Vă pot confirma că deficitul bugetar pe anul 2017 va fi puțin 
mai mare decât cel de pe anul precedent, dar nu va depăși 
limita de 3%. Am discutat aceste lucruri la dezbaterea pe 
buget. Am considerat că este nevoie de o alocare suplimen-
tară de fonduri pentru investiții în așa fel încât România să își 
poată baza creșterea economică nu numai de motorul dat 
de consum, ci și pe cel dat de investiții”, a afirmat Tăriceanu. 
Întrebat de deficitul de 3,6% prevăzut pentru 2017 de Comisia 
Europeană, Tăriceanu a spus: „Nu am reținut că va fi un defi-
cit de 3,6, am reținut că este de presupus probabil o anumită 
creștere a unor prețuri. Nu vreau să intru în aceste detalii că nu 
cred că facem un dialog în acest fel cu Comisia Europeană”.

Comisia Europeană (CE) a revizuit în urcare, la 4,4%, esti-
mările referitoare la creșterea economiei românești în acest an, 
avansul urmând să încetinească la 3,7% în 2018, conform previ-
ziunilor economice de iarnă publicate de executivul comunitar. 
Estimările au fost revizuite în urcare față de previziunile din 
toamnă, când Executivul comunitar estima că economia româ-
nească va înregistra un avans de 3,9% în 2017 și unul de 3,6% 
în 2018. „Creșterea reală a PIB este estimată să rămână solidă 
în intervalul de prognoză, susținută de relaxarea fiscală și 
majorarea salariilor. Șomajul a scăzut semnificativ în 2016 și se 
preconizează că va rămâne stabil la un nivel redus. Deficitul 
guvernamental este preconizat să crească în urma reduceri-
lor de taxe și a majorărilor de cheltuieli publice”, se arată în 
raportul Comisiei Europene. În ceea ce privește deficitul public, 
conform noilor estimări, deficitul public ar urma să ajungă la 
3,6% din PIB în 2017, față de 3,2% cât estima în toamnă, pentru 
ca în 2018 să ajungă la 3,9% din PIB, mai spune sursa citată.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit pe 
ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, cu 
care a vorbit despre o „abordare pragmatică” a relațiilor bilate-
rale, dar și despre necesitatea evitării „unei retorici inadecvate 
în declarațiile publice”, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Teodor Mele-
șcanu a subliniat „importanța unei abordări pragmatice în 
relațiile bilaterale, exprimând deschiderea părții române pen-
tru dialog”. Totodată, a evocat „necesitatea evitării unei retorici 
inadecvate în declarațiile publice și focalizarea eforturilor către 
dialogul direct”.

În acest sens, a accentuat că angajamentele și pozițiile 
României în plan extern, în special cele legate de apartenența 
României la comunitatea de valori europene și euro-atlantice, 

„sunt elemente profund consensuale la nivelul societății româ-
nești”, mai precizează MAE, conform sursei citate.

12 focare de gripă aviară au fost 
confirmate în România la păsări domestice

Foto: business-review.eu

Foto: libertatea.ro

PNL susține parafarea unui 
acord între Spania și Româ-
nia pentru obținerea dublei 
cetățenii, a declarat Cristian 
Bușoi, prim-vicepreședintele 
liberalilor responsabil cu rela-
țiile internaționale, în contextul 
participării sale la Congresul 
Partidului Popular, care a avut 
loc zilele acestea în Spania, 
informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat 
transmis pe 13 feb. a.c. spre 
AGERPRES de către Bușoi, 
subiectul privind acest acord 
a fost deschis în vara anului 
2015 de către președintele 
Klaus Iohannis, în timpul unei 
vizite oficiale la Madrid, iar de 
acord ar putea beneficia cel 
puțin 900 de mii de români 
care locuiesc în Spania și care, 
dacă ar dori să obțină cetățenia 
spaniolă, nu ar mai trebui să 
renunțe la cea română. Acor-
dul i-ar ajuta, de asemenea, și 

pe spaniolii care locuiesc în 
România și doresc să obțină 
cetățenia țării noastre.

La Congresul Partidului 
Popular, care s-a desfășurat 
sub sloganul „Espana adelante” 
(„Spania înainte”) au participat 
peste 3.500 de delegați, dar și 
invitați speciali: Antonio Tajani, 
președintele Parlamentului 

European, Manfred Weber, 
președintele Grupului Parti-
dului Popular European din 
Parlamentul European și Bruno 
Le Maire, deputat în Aduna-
rea Națională a Franței.

În cadrul evenimentului, 
Mariano Rajoy, prim-minis-
trul Spaniei, a fost reconfirmat 
în fruntea Partidului Popular. 

„Sunt onorat că am avut prile-
jul să schimb câteva cuvinte 
cu premierul Rajoy, care s-a 
arătat preocupat de situația 
socio-politică din România, dar 
extrem de hotărât în a întări 
bunele relații de colaborare din-
tre țara noastră și Spania”, a 
afirmat Cristian Bușoi, potri-
vit comunicatului menționat.

El a mai menționat că alături 
de Mihai Voicu, vicepreședinte 
PNL și deputat pentru Diaspora, 
și Marius Ioan, președintele 
PNL Spania, a participat la 
întâlniri cu reprezentanții 
din conducerea PNL Spania. 

„Împreună vom sprijini, în con-
tinuare, comunitatea românilor 
din peninsulă, ca și pe ceilalți 
cetățeni români din țările UE, 
astfel încât să le fie respectate 
și garantate drepturile de cetă-
țeni europeni”, a concluzionat 
Cristian Bușoi, conform sur-
sei citate.

Parafarea unui acord între Spania și România pentru 
obținerea dublei cetățenii, un subiect de actualitate

Foto: pixabay.com
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Mihaela Tatu este o femeie deo-
sebită care inspiră și schimbă 
viața a numeroși oameni. De 
curând, am avut onoarea reali-
zării unui interviu de excepție 
pentru ziarul El Rumano. Astfel 
cei care o cunosc sau cei care 
vor să descopere cine este Miha-
ela Tatu, în primul rând ca OM, 
au ocazia prin acest interviu 
să afle mai multe detalii din 
viața Mihaelei Tatu.

Mihaela Tatu este celebră 
tuturor pentru emisiunea de 
televiziune denumită „De 3x 
femeie”. În acest format de 
emisiune, pe parcursul anilor 
2001–2008, a dezbătut pen-
tru prima dată în România la 
televizor, condiția femeii, de la 
fiică, soție, mamă, soră, anga-
jată și așa mai departe. După 
2008, problemele de sănătate 
au făcut-o să se retragă din 
televiziune, dar...schimbarea 
vieții ei a continuat. În 2011, a 
decis să parcurgă de la est la 
vest nordul Spaniei în Camino 
de Santiago de Compostela.

Reporter: După cum viața Mihaelei 
Tatu inspiră și oferă un model de 
viață, avem curiozitatea să aflăm 
ce o inspiră și ce modele de viață 
are Mihaela Tatu?
Mihaela Tatu: În timp am învă-
țat să am sufletul deschis pentru 
fiecare ființă cu care relaționez, 
fiica mea mă inspiră, oame-
nii din jurul meu mă inspiră. 
Acești oameni din jurul meu 
care mă inspiră îmi sunt, în 
același timp, modele de viață.

R.: Suntem în luna iubirii, pe lângă 
sărbătoarea internațională din 14 
februarie, românii au o cultură 
frumoasă în care pe 24 februarie 
sărbătorim cu toții Dragobetele. 
Cum se vede iubirea prin ochii 
Mihaelei Tatu?
M.T.: Iubirea are mai multe 
fațete. În primul rând, luna 
februarie pentru mine repre-
zintă cu totul altceva, pe 23 
februarie 1985 am adus-o pe 
lume pe fiica mea, cea mai mare 
realizare a ființei mele. Iubirea 
e o stare de spirit, cu trece-
rea timpului, realizăm ce este 
cu adevărat valoros în viața 

noastră. Credința și iubirea 
fac parte din mine constant.
R.: În prezent, unde o găsim pe 
Mihaela Tatu și cum ne poate 
ajuta pentru dezvoltarea noastră 
personală?
M. T.: Mă găsiți unde sunt che-
mată pentru a susține seminare 
de dezvoltare personală, mai 
ales pentru femei, și nu numai. 
Mă gasiți pe Web www.mihae-
latatu.com, Facebook Mihaela 
Tatu, LinkedIn.
R.: Ce pasiuni are Mihaela Tatu și cum 
își încarcă bateriile în timpul liber?
M.T.: Drumețiile, lectura este o 
altă pasiune, mai pictez uneori 

și când am timp echitația.
R.: Dezvoltarea personală ne ajută 
în evoluția noastră, ce sfaturi le dați 
celor care au nevoie de un impuls 
să se ridice?
M.T.: Ești ceea ce alegi tu să 
fii! Acceptă lecția de viață, tră-
iește frumos, bine, evoluează. 
Fii o ființă minunată!
R.: Urmează luna martie, o lună a 
renașterii, a femeii. Ce le transmiteți 
femeilor, româncelor din țară și 
lumea întreagă?
M.T: Femeia înseamnă iubire, 
tandrețe, eleganță, creație, 
răbdare, intuiție. Le sugerez 
femeilor să nu uite că sunt femei, 
să nu își dorească egalitate cu 
bărbatul decât la nivel profe-
sional, în rest se completează 
cu bărbatul.
Să aibă stimă de sine, să nu 
accepte să fie pe locul doi, să 
fie un exemplu, să educe corect. 
FEMEIA ESTE CEA CARE 
GENEREAZĂ TRANSFOR-
MAREA! Le transmit tuturor 
femeilor un sincer La mulți 
ani cu multă sănătate!
R.: Ce mesaj transmiteți cititoarelor, 
cititorilor ziarului El Rumano?
M.T.: Românii din străinătate 
și din Spania sunt rezultatul 
trecutului lor, al gânduri-
lor lor, au posibilitatea să își 
schimbe viitorul, ei sunt ceea 
ce aleg să fie, să aibă grijă că 
prin ceea ce fac, clipă de clipă, 
ei își construiesc viitorul prin 
ceea ce gândesc, să fie atenți 
cum își aleg destinul în viață, 
să gândească pozitiv și să tră-
iască frumos!

Mihaela Tatu, un model de viață care inspiră zi de 
zi. „Credința și iubirea fac parte din mine constant”

ACTUALITATE

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declan-
șat „Operațiunea Scut 2017” prin intensificarea controalelor la 
frontieră, în trafic, dar și în piețe, târguri și oboare, pentru com-
baterea traficului ilicit de țigarete, se arată într-un comunicat 
al ANAF, informează AGERPRES.

„ANAF a declanșat „Operațiunea Scut 2017”, pentru comba-
terea traficului ilicit la frontierele U.E. Începând cu data de 5 
februarie 2017 s-au intensificat controalele la frontieră, con-
troalele în trafic, piețe, târguri și oboare, în vederea eliminării 
țigaretelor provenite din trafic ilicit. Principalele pârghii de 
control, pe lângă intensificarea controlului la frontieră, vor fi 
controalele cu echipe canine și controalele efectuate de echi-
pele mobile ale Direcției Generale a Vămilor din cadrul ANAF, 
reactivate în luna ianuarie 2017”, se precizează în comunicat.

De asemenea, în cadrul acestei operațiuni, Direcția Gene-
rală a Vămilor va beneficia și de sprijinul Direcției Generale 
Antifraudă Fiscală și al Inspectoratului General al Poliției de 
Frontieră. Combaterea traficului ilicit cu țigarete reprezintă o 
prioritate a ANAF, ținta fiind reducerea traficului ilicit cu țiga-
rete până la nivelul mediei din cadrul UE, iar la finalizarea 

„Operațiunii Scut 2017”, ANAF va face publice rezultatele.
Piața neagră a țigaretelor a înregistrat în 2016 un nivel 

mediu de 16,8%, în creștere față de media anuală din 2015 care 
a fost 16%, regiunea nord-est fiind cea mai afectată de comer-
țul ilegal, conform unui studiu realizat de o companie de 
cercetare a pieței, conform sursei citate.

ANAF declanșează „Operațiunea 
Scut 2017” pentru combaterea 
traficului ilicit de țigarete

Foto: arestat.ro

http://www.mihaelatatu.com/
http://www.mihaelatatu.com/
https://www.facebook.com/tatumihaela/
https://www.facebook.com/tatumihaela/
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Parlamentul a avizat favorabil solicitarea președintelui 
privind inițierea referendumului național

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat că au mai rămas 
circa 175,5 milioane lei disponibili pentru garanții în cadrul pro-
gramului „Prima casă”, deși pe 27 ianuarie arăta că plafonul a fost 
depășit, conform unui comunicat de presă al instituției, infor-
mează AGERPRES. „Din plafonul de 2,94 miliarde de lei alocat 
în 2016 programului „Prima Casă” au rămas neutilizați 175,5 mili-
oane lei, disponibili pentru emiterea de garanții în anul 2017. 
Acest plafon de garantare neutilizat permite finanțatorilor să 
acorde credite „Prima casă” în valoare totală de 351,01 milioane 
lei. Pentru garanțiile care se acordă în semestrul I al anului 2017, 
nivelul comisionului este de 0,45% pe an, în scădere de la 0,49% 
cât a fost anul trecut, aplicat la soldul garanției acordate de Fon-
dul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) 
în numele și în contul statului”, se arată în document. Potrivit 
acestuia, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul de 
Hotărâre de Guvern prin care propune un plafon de garantare 
în valoare de 2,5 miliarde lei pentru anul 2017. Proiectul se află în 
consultare publică și urmează să fie supus aprobării Guvernului. 
Conform unei note de fundamentare la proiectul pentru mărirea 
plafonului de garantare, publicată în 27 ianuarie, garanțiile acor-
date în primele 11 luni din 2016 în cadrul Programului „Prima casă” 
au depășit plafonul de 2,94 miliarde de lei, fiind acordate 32.747 
garanții în valoare de 3,1 miliarde lei, menționează sursa citată.

Finanțele anunță că mai sunt bani 
disponibili pentru „Prima casă”, deși 
anunțase că plafonul a fost depășit

Plenul Parlamentului a avizat 
favorabil solicitarea președin-
telui Klaus Iohannis privind 
inițierea unui referendum nați-
onal cu privire la continuarea 
luptei împotriva corupției și 
asigurarea integrității funcției 
publice. Decizia a fost luată cu 
unanimitate de voturi, infor-
mează AGERPRES.

În acest sens, Parlamentul 
a adoptat o hotărâre prin care 

avizează favorabil inițierea de 
către președintele României 
a unui referendum național 
cu rol consultativ cu privire la 
continuarea luptei împotriva 
corupției și asigurarea inte-
grității funcției publice, cu 
recomandarea ca prin între-
barea formulată să se respecte 
Constituția României, legea 
3/2000 privind referendu-
mul, deciziile CCR în materie și 

recomandările codului de bune 
practici în materie de referen-
dum adoptat de Comisia de la 
Veneția. În hotărârea Parlamen-
tului se precizează că, potrivit 
art. 90 și 74 alin. 2, din Con-
stituția României, problemele 
fiscale, cele cu caracter inter-
național, amnistia și grațierea 
nu pot face obiectul inițiati-
vei legislative a cetățenilor. 
În hotărâre se face referire la 

Decizia Curții Constituționale 
a României 70/1999 potrivit 
căreia președintele nu poate 
iniția un referendum cu caracter 
legislativ, precum și la decizia 
CCR nr. 799/2011. Codul de 
bune practici ale Comisiei de 
la Veneția prevede că textele 
supuse referendumului nu tre-
buie să contravină dreptului 
internațional sau principiilor 
statutare ale Consiliului Euro-
pei, democrației, drepturilor 
omului și statului de drept.

Conform sursei citate, 
Comisiile juridice ale Came-
rei Deputaților și Senatului 
au dat anterior un aviz pozi-
tiv în unanimitate a solicitării 
președintelui Klaus Iohannis. 
Președintele Klaus Iohannis 
le-a transmis pe 24 ianua-
rie președinților celor două 
Camere ale Parlamentului o 
scrisoare prin care anunța că 
a declanșat procedura privind 
organizarea unui referendum 
național cu privire la continu-
area luptei împotriva corupției 
și asigurarea integrității func-
ției publice. Parlamentul a avut 
termen 20 de zile pentru a da 
un aviz acestei solicitări. Avi-
zul este consultativ.

Foto: rfi.ro

Foto: arestat.ro
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România acordă Rep. Moldova tranșa de 50 de milioane 
de euro cu o lună mai devreme decât data inițială
România va acorda Republi-
cii Moldova, cu o lună mai 
devreme, a doua tranșă de 
50 de milioane de euro din 
împrumutul ratificat în 2016, 
în sumă de până la 150 de mili-
oane de euro, în condițiile în 
care prima tranșă de 60 de 
milioane de euro a fost acor-
dată în data de 24 august 2016, 
informează Ministerului Finan-
țelor Publice (MFP), conform 
AGERPRES.

Împrumutul se realizează în 
baza „Acordului privind asis-
tență financiară rambursabilă 
dintre România și Republica 
Moldova” ratificat prin Legea 
nr. 91/2016. „În luna ianua-
rie 2017, Ministerul Finanțelor 
din Republica Moldova a trans-
mis Ministerului Finanțelor 
Publice din România o scri-
soare oficială prin care solicită 
modificarea datei de eliberare 
a celei de-a doua tranșe de 50 
milioane de euro din 31 martie 
2017 în data de 27 februarie 
2017”, se arată în comunica-
tul MFP.

Potrivit Proiectului Hotărâ-
rii de Guvern pentru aprobarea 
modificării datei, publicat pe 
site-ul Ministerului Finanțe-
lor, a fost comunicată intrarea 

în efectivitate a facilității de 
finanțare acordată de Fon-
dul Monetar Internațional 
pe o perioadă de 3 ani, prin 
două instrumente de credi-
tare–Mecanismul de finanțare 
extinsă (EFF) și Mecanismul 
extins de creditare (ECF) în 
valoare totală de aproxima-
tiv 178,7 milioane de dolari.

„Intrarea în efectivitate a 
facilității FMI reprezintă o 
condiție necesară pentru elibe-
rarea tranșei nr. 2 din asistența 
financiară rambursabilă acor-
dată de România”, se arată în 
document. Prin Legea nr. 91/6 
mai 2016 a fost ratificat Acor-
dul privind asistența financiară 
rambursabilă dintre România, 

în calitate de împrumutător, 
și Republica Moldova, în cali-
tate de împrumutat, în sumă 
de până la 150 de milioane de 
euro, semnat la Chișinău la 7 
octombrie 2015, fiind comple-
tat și prin schimbul de scrisori 
dintre Prim-miniștrii României 
și Republicii Moldova din data 
de 30 ianuarie 2016, respectiv 
din data de 5 februarie 2016.

„Schimbul de scrisori stabilea 
o serie de obligații din partea 
Republicii Moldova pentru eli-
berarea primei tranșe, cum ar 
fi stabilirea unei foi de par-
curs pentru ajungerea la un 
acord cu FMI, inițierea unui 
pachet legislativ pentru îmbu-
nătățirea mediului de afaceri, 

lansarea unei analize sistemice 
a vulnerabilităților din siste-
mul bancar și fixarea unui 
calendar legislativ de corec-
tare a acestora, cu accent pe 
consolidarea prerogativelor 
de reglementare ale Băncii 
Naționale, prezentarea unui 
plan de actualizare și aplicare a 
Strategiei de Reformare a Sec-
torului Justiției și a Strategiei 
Naționale Anticorupție și con-
sultarea și conlucrarea strânsă 
cu reprezentanții societății 
civile din Republica Moldova 
pentru soluționarea aspecte-
lor menționate”, se precizează 
în nota de fundamentare, mai 
spune sursa citată.

În data de 24 august 2016 
a fost acordată prima tranșă 
a împrumutului prevăzut în 
Acord, în sumă de 60 de mili-
oane de euro, fiind confirmate 
progresele înregistrate de Repu-
blica Moldova în semnarea unui 
program de finanțare cu FMI pe 
o perioadă de 3 ani, printr-un 
acord la nivel de personal și se 
comunicau măsurile adoptate 
pentru îmbunătățirea mediu-
lui de afaceri și a Strategiei de 
reformare a sectorului justi-
ției și a Strategiei Naționale 
Anticorupție.

Foto: bzi.ro

Volumul tăierilor ilegale de 
păduri aflate în fondul fores-
tier al statului, administrat de 
Regia Națională a Pădurilor 
(RNP)–Romsilva, a scăzut, în 
2016, cu 16,27% față de anul 
anterior, până la 47.788 de 
metri cubi, a anunțat Regia 
într-un comunicat de presă 
informează AGERPRES.

Datele comparative arată că, 
în 2015, volumul de lemn tăiat 
ilegal din pădurile adminis-
trate de către RNP–Romsilva 
a fost de 57.080 de metri cubi. 
La volumul total exploatat de 
Romsilva, de 8,58 milioane de 
metri cubi masă lemnoasă, tăie-
rile ilegale în fondul forestier 
de stat reprezintă 0,5%.

La capitolul controale, în 
2016, în fondul forestier de stat 
s-au efectuat 14.825 astfel de 
acțiuni de fond și 1.642 parțiale. 

„În plus, angajații Romsilva au 
fost implicați, alături de alte 
organe ale statului, în 92.776 
de acțiuni de control al circu-
lației materialului lemnos, în 
urma cărora au fost consta-
tate 1.171 de infracțiuni, 14.698 
de contravenții și s-au aplicat 
amenzi în valoare de 21.323.520 

de lei. Totodată, au fost con-
fiscați 28.367 de metri cubi 
de material lemnos și 10.324 
de pomi de Crăciun. Alte 517 
controale au vizat instalațiile 
de debitat materialul lemnos, 
fiind aplicate amenzi în valoare 
de 726.000 de lei, 4.340 de 

metri cubi de material lemnos 
fiind confiscați”, se precizează 
în comunicatul Romsilva.

De asemenea, anul trecut au 
fost constatate, în total, 1.214 de 
infracțiuni silvice, 1.150 dintre 
acestea fiind în curs de solu-
ționare, iar 22 de angajați ai 

RNP au fost agresați în timpul 
acțiunilor de pază a pădurilor, 
notează sursa citată. Regia Nați-
onală a Pădurilor–Romsilva 
administrează o suprafață de 
3,14 milioane de hectare fond 
forestier proprietate publică 
a statului.

Volumul de lemn tăiat ilegal din pădurile 
statului a scăzut cu peste 16%, în 2016

Bulgaria și România aveau la 1 ianuarie 2017 cele mai mici sala-
rii minime pe economie din Uniunea Europeană, 235 euro și, 
respectiv, 275 euro pe lună, arată datele publicate recent de 
Eurostat, informează AGERPRES. Potrivit Eurostat, 22 din cele 
28 de state membre ale UE au un salariu minim pe economie, 
spre deosebire de Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și 
Suedia, unde acesta nu există.

Cele 22 de state membre UE cu un salariu minim pot fi 
împărțite în trei grupe principale: una care cuprinde zece state 
membre din estul blocului comunitar, printre care și Româ-
nia, unde salariul minim pe economie este mai mic de 500 de 
euro pe lună; a doua grupă care cuprinde alte cinci state mem-
bre amplasate în sudul UE, unde salariul minim variază între 
500 și 1.000 de euro pe lună, și a treia care cuprinde șapte state 
membre amplasate în vestul și nordul Uniunii, toate cu salarii 
minime de peste 1.000 de euro.

Conform sursei citate, cele mai mari salarii minime pe eco-
nomie din Uniunea Europeană sunt în Germania (1498 euro), 
Belgia (1532 euro), Olanda (1552 euro), Irlanda (1563 euro) și 
Luxemburg (1999 euro). Eurostat precizează că, în 2017, în com-
parație cu situația din 2008, salariul minim pe economie a 
crescut în toate statele membre, cu excepția Greciei, unde a 
scăzut cu 14%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Bulga-
ria și România, unde salariul minim s-a dublat, în urma unor 
creșteri de 109%, respectiv 99%.

România: Salariul minim s-a 
dublat comparativ cu 2008

Foto: ziaruldevrancea.ro

Subvențiile agricole nu vor putea fi plătite către fermieri până 
în luna martie, deoarece autoritățile române nu au trimis o 
notificare la Bruxelles în luna noiembrie, a declarat Laurențiu 
Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din 
România (LAPAR), în deschiderea Adunării Generale a membri-
lor ligii, informează AGERPRES.

„În continuare oficialitățile statului nu au puterea să spună 
adevărul de ce nu se fac plățile. Ei, aflați că banii pentru plăți 
sunt blocați la Comisia Europeană pentru că Ministerul Agri-
culturii ar fi trebuit în luna noiembrie, după terminarea plăților, 
să facă o notificare la Comisia Europeană, notificare care nu 
a fost făcută. Când a venit noua conducere, s-a trezit că nu se 
pot face plățile”, a spus Baciu.

Conform sursei citate, el le-a spus fermierilor că, potrivit 
informațiilor pe care le deține, plățile vor putea fi făcute abia 
în martie. „Așa că toate legendele pe care le mai auziți cu plata 
sunt false și vă spun că până în martie nu se mai poate face 
nicio plată, ca să știți adevărul. Pentru că vă tot duceți la APIA 
și cei de acolo nu au curajul și găsesc întotdeauna pe cineva 
vinovat. Vina le aparține celor de la minister, iar când spun 
minister iau la pachet cu APIA”, a adăugat Baciu.

Până în martie, nicio plată 
pentru subvențiile agricole

Foto: click.ro

Foto: bzi.ro
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Erdogan susține instituirea 
unui regim prezidențial

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a susținut că pla-
nul de creare a unui regim prezidențial nu este în beneficiul 
său personal, ci al țării, informează AGERPRES. „Această ches-
tiune nu este una personală pentru Recep Tayyip Erdogan”, 
a spus liderul turc într-o intervenție în fața liderilor locali la 
Ankara. „Sistemul prezidențial nu este pentru mine și cu sigu-
ranță nu este avut în vedere ca permanent pentru persoana 
mea”, a insistat președintele turc. „Nu vă faceți griji. Fiecare 
sistem își creează proprii lideri, proprii șefi. Cu voia lui Dum-
nezeu, Turcia va avea mereu un Tayyip Erdogan”, a spus el în 
continuare. De când a devenit președinte, în anul 2014, ante-
rior fiind prim-ministru, Erdogan s-a remarcat prin schimbările 
legislative care îi sporesc atribuțiile. Un pachet de legi a tre-
cut de parlament și acum așteaptă avizul său pentru a fi supus 
aprobării printr-un referendum, care cel mai probabil se va 
desfășura în aprilie. În prezent, din punct de vedere formal 
rolul președintelui turc nu presupune o implicare activă în 
deciziile politice, însă Erdogan nu s-a conformat acestui statut. 
În plus, după lovitura de stat eșuată din luna iulie și declara-
rea stării de urgență, el a concentrat tot mai multă putere în 
mâinile sale, mai spune sursa citată. Adversarii săi consideră 
că schimbările legislative propuse duc către acapararea pute-
rii de către președinte și ei cred că astfel Erdogan ar putea să 
rămână în acest post încă un deceniu.

P reședintele ameri-
can, Donald Trump, a 
reafirmat recent anga-

jamentul Statelor Unite față 
de NATO în două convorbiri 
telefonice cu președintele turc, 
Recep Tayyip Erdogan, și pre-
mierul spaniol, Mariano Rajoy, 
potrivit Casei Albe, informează 
AGERPRES.

Cu Recep Tayyip Erdogan, 
Donald Trump a evocat „înde-
lungata relație strânsă dintre 
Statele Unite și Turcia, precum 
și angajamentul lor comun de 

a lupta împotriva terorismu-
lui sub toate formele sale”, a 
precizat executivul american 
într-un comunicat. „Președin-
tele Trump a reînnoit sprijinul 
american acordat Turciei în 
calitate de partener strategic 
și aliat al NATO și a apreciat 
întreaga contribuție la cam-
pania împotriva grupării Stat 
Islamic”, a continuat Casa Albă. 
Președintele turc l-a sunat pe 
Trump pentru a-l felicita după 
alegerile din noiembrie, dar 
a fost prima convorbire între 

cei doi lideri după instalarea 
omului de afaceri la Casa Albă.

Donald Trump și-a reafirmat 
angajamentul față de Alianța 
Nord-Atlantică în cursul unei 
discuții cu premierul spaniol, 
Mariano Rajoy. A fost prima 
discuție între cei doi după înves-
tirea candidatului republican 
la 20 ianuarie. El a „reafirmat 
parteneriatul puternic dintre 
cele țări printr-o serie de inte-
rese reciproce”, potrivit unui 
comunicat al Casei Albe. „Cei 
doi lideri au discutat despre 

prioritățile comune, în special 
eforturile pentru a elimina gru-
parea Stat Islamic”, a continuat 
documentul. „Președintele 
Trump și-a reafirmat angaja-
mentul american față de NATO 
și a insistat asupra importan-
ței pentru toți aliații NATO de 
a contribui la cheltuielile de 
apărare”, a scris executivul 
american.

La scurt timp după instala-
rea la Casa Albă, Donald Trump 
i-a luat prin surprindere pe ali-
ații europeni pronunțându-se 
pentru o linie mai suplă față de 
Moscova și aducând în discuție 
angajamentul Washingtonului, 
vechi de aproape 70 de ani, față 
de NATO, o alianță pe care a 
calificat-o ca fiind „învechită” 
și o povară nedreaptă pentru 
contribuabilul american. Cu 
toate acestea, mai spune sursa 
citată, el și-a exprimat „spri-
jinul ferm față de NATO”, iar 
Casa Albă a anunțat că Donald 
Trump se va întâlni în luna mai 
cu aliații săi din cadrul orga-
nizației. Președintele american 
a mai convenit cu premierul 
Mariano Rajoy „să continue 
cooperarea în domeniul securi-
tății, economic și antiterorist”.

Trump și-a reafirmat angajamentul față de 
NATO în discuții telefonice cu Erdogan și Rajoy

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

Foto: tr.wikipedia.org

Foto: unian.info
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Las galerías rumanas de arte contemporáneo 
IVAN (Bucarest), Plan B (Cluj-Napoca y Berlín) 
y SABOT (Cluj-Napoca) participarán en esta 
edición de ARCO, la feria de arte contemporá-
neo más significativa de la Península Ibérica, 
del 22 al 26 de febrero. Las tres galerías pre-
sentarán obras de los siguientes artistas: Horia 
Bernea, Ștefan Sava, Mihai Olos, Radu Comșa 
y Lucie Fontaine, informa el Instituto Cultu-
ral Rumano. La participación a la feria de las 
dichas galerías es posible gracias al apoyo del 
Instituto Cultural Rumano.

Galería IVAN lleva ya muchos años mostrando 
artistas rumanos como Geta Brătescu, Paul 
Neagu e Iulia Gabriela Toma, entre otros, en 
la feria madrileña. Este año, la galería exhibirá 
a dos artistas de diversas generaciones: Horia 
Bernea y Ștefan Sava. El concepto del stand es 
una reflexión sobre el encuentro espacial y sim-
bólico entre dos personalidades con formación 
e intereses muy diferentes, pero que tienen en 
común la búsqueda de nuevas modalidades 
conceptuales y visuales para reflectar la reali-
dad. Las obras de Horia Bernea (1938 -2000) 
que se presentarán en el stand de la Galería 
IVAN pertenecen al período de exploraciones 
experimentales de los años ’60 y ’70 y se exhi-
ben ahora por primera vez fuera de Rumanía. 
En aquella época de relativo deshielo de la 
política cultural comunista, Bernea elaboró un 
programa de investigación artística que se inti-
tuló “iconografía post-cognitiva”. Por su lado, 
el joven artista Ștefan Sava está desempeñando 
una investigación teorética sobre las conse-
cuencias traumáticas tanto de las catástrofes 

históricas del siglo XX, como de las calami-
dades personales a través su fotografía, video, 
performance e instalaciones.

Una muestra de la obra artística de Mihai 
Olos se presentará en el stand de la Galería 
Plan B. Nacido en Baia Mare, al norte de 
Rumanía, en 1940, el artista fue activo tanto 
en Rumanía como en Alemania desde 1979 
hasta su muerte en 2000. Durante su vida 
trabajó pintura, dibujo, proyectos de per-
formance y happening, explorando varias 

tendencias estilísticas, desde conceptualismo 
hasta minimalismo. La galería originaria de 
Cluj-Napoca exhibirá algunas obras suyas que 
ilustran el concepto “Olospolis” que el artista 
desarrolló entre 1979 y 1990, inspirado por la 
escultura tradicional de la zona de Maramureș, 
del norte de Rumanía. Mihai Olos convierte la 
estructura de los objetos simbólicos tradicio-
nales en patrón para una construcción urbana 
del futuro. La influencia del constructivismo 
y del abstraccionismo en su obra así como su 

implicación social hizo que fuera considerado 
como uno de los líderes de su generación. En 
1977 participó la Documenta 6, lo que le per-
mitió conocer a Joseph Beuys, que se convirtió 
en uno de los admiradores de su accionismo 
y sus esculturas.

Galería SABOT, que fue presente también 
en la XXXV- a edición de ARCO (2016), parti-
cipa este año en la sección “Opening” con dos 
jóvenes artistas: Radu Comșa y Lucie Fon-
taine. Radu Comșa (n. 1975) vive y trabaja 
en Cluj-Napoca. Sus obras se exhibieron en 
galerías de Hungría, Dinamarca, Polonia, Ita-
lia, República Checa, Estados Unidos, sea en 
exposiciones de grupo, sea en exposiciones 
individuales. A raíz de la arquitectura moder-
nista o de la música atonal, el artista realiza 

“transposiciones” sobre diversos materiales 
(cemento, textiles) y formas. Lucie Fontaine 
(n. 1982, Colmar) trabaja en Francia e Ita-
lia y ha expuesto sus obras en galerías como 
Marianne Boesky (Nueva York), Artport (Tel 
Aviv) y tiene previstos shows en Bali, Indo-
nesia, y Tokio.

36 FERIA INTERNACIONAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 22 – 26 febrero 2017
Sólo profesionales: Miércoles 22 y jueves 23, 
de 12 a 20 h.

Abierto al público: Viernes 24, sábado 25 
y domingo 26, de 12 a 20 h.

Inauguración Oficial: Jueves 23 a las 10 h. 
Por invitación exclusiva de inauguración.

Dónde: Feria de Madrid Pabellones 7 y 9
www.arco.ifema.es

No es que los rumanos no celebren San Valentín, pues suelen 
imitar gran parte de las tradiciones que llegan de los Estados 
Unidos, sino que cada vez toma más fuerza (y en muchos 
casos como oposición a las tradiciones que llegan de fuera) 
una ancestral tradición rumana típica de muchos pueblos de 
la zona carpática, que se celebraba el 24 de febrero (aunque 
en otros lugares se celebra a comienzo de marzo) y que actual-
mente vuelve con fuerza a todo el país, escribe el blog Madrid 
Bucarest.

Osiris, Adonis, Eros, Cupido y Dragobete
Dragobete, según el Diccionario Etnológico Rumano de Ioan 
Godea, se celebraba históricamente en Oltenia, Muntenia y 
en Dodrogea y representa la llegada de la primavera, del bien 
y del amor.

Dragobete es un joven Dios amoroso, del estilo de Osiris, 
Adonis, Eros o Cupido, que según la zona geográfica también 
se ha llamado Dragomir, Iovan (de “Ioan”, Juan en español), 
Iorgovan o Dragobete “cap de primăvară” (literalmente “cabeza 
de primavera”). En la mitología rumana es hijo de Baba Dochia 
(la vieja Dochia) y representa todo lo contrario a ella, muere 
el frio invierno y renace la alegre primavera.

Curiosamente en esa misma fecha la iglesia ortodoxa cele-
bra la festividad de “aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul” 
(el descubrimiento de la cabeza de Juan Bautista). Lo que 
puede ponernos sobre la pista de un cambio de fecha del rito 
original, o la fijación de una fecha determinada, para así tener 
una festividad religiosa en la que mimetizar una celebración 
pagana seguramente anterior al cristianismo.

El ritual de los jóvenes
En ocasiones se le representa como el pastor de pájaros, en 
la época que estos comienzan a buscar pareja, se empare-
jan y construyen sus nidos. También los jóvenes se juntan y 
despiertan a la vida. En muchos pueblos de Oltenia y Mun-
tenia los jóvenes se vestían de fiesta y salían al bosque, ellas 
cortaban las primeras flores que anunciaban la llegada de la 
primavera (como las “campanillas de invierno”, que nacen 
entre la nieve o las que en España llaman violetas bulbosas) 
y ellos cortaban ramas de avellano con la que luego harían los 
“restee” (la pieza que sujeta los bueyes al yugo).

En los claros del bosque donde recogían las flores se hacían 
hogueras y alrededor del fuego se hacían bromas los jóvenes 

hasta por la tarde. A la vuelta cada chico corría detrás de la 
chica que mal le había gustado y si la atrapaba, tenía dere-
cho a besarla en público. Familiares y curiosos esperaban a la 
entrada del pueblo, pues que llegara una pareja junta constituía 
una declaración pública de amor y la posibilidad de comen-
zar a hacer planes de futuro y frecuentemente se casaban ese 
otoño (así la ceremonia también servía para que las personas 
del pueblo se enterasen a cuantas bodas acudirían ese año).

El ritual de los adultos
Dragobete es también el momento para que las mujeres con-
serven el amor de su pareja, el deseo del marido hacia ellas 
y la hermosura. Las mujeres no debían de trabajar ese día 
y para conservar el amor y el deseo de sus maridos, debían 
conseguir que un hombre extraño tocara al menos su mano. 
También era habitual recoger la nieve que todavía quedaba, 
para hacer filtros de amor y sobre todo, usar el agua de esa 
nieve el resto del año, pues se decía que hacía a las mujeres 
tan hermosas como a las “hadas”.

Evidentemente hoy este ritual de cortejo, al igual que otros 
similares existentes en otras culturas (incluidas algunas españo-
las que también consistían en emparejar públicamente a los 
jóvenes del pueblo a través de fiestas o bailes tradicionales), 
han dejado de tener su sentido original y luchan para mante-
nerse como una tradición folclórica más.

Actualmente, el rumano medio, especialmente el urbanista, 
celebra Dragobete como una oportunidad más de demostrar 
el amor a su pareja, por ejemplo con un regalo. Si tu pareja 
es rumano/a: ¡no olvides el 24 de febrero!

Tres galerías rumanas de arte contemporáneo exhiben en 
ARCOmadrid, la feria más significativa de la Península Ibérica

Una ancestral tradición rumana: Dragobete–24 
de febrero–el “San Valentín Rumano”

Foto: icr.ro

Foto: pixabay.com
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El Instituto Cultural Rumano 
y la Universidad de Salamanca 
presentan, entre el 28 de 
febrero y el 28 de marzo de 
2017, las Jornadas de Rumanía 
en Salamanca, en la sede de la 
universidad, Palacio Anayita. 
El Bucarest sefardí.500 años 
de historia contados en 100 
imágenes.

¿Cuándo? Del 28 de 
febrero al 28 de marzo 
de 2017 ¿Dónde? 
En la Universidad 
de Salamanca-
Palacio Anayita
La exposición “El Bucarest 
sefardí.500 años de historia 
contados en 100 imágenes” 
pretende recuperar y ofrecer 
al público la historia, en gran 
medida olvidada, del Bucarest 
sefardí cuyo patrimonio físico 
se encuentra, lamentablemente, 
en curso de desaparición (a 
causa de los cambios sufridos 
en las fachadas, de la modifi-
cación del uso del espacio o de 
las demoliciones), al igual que 
la comunidad que lo creó (de 
la que a día de hoy no quedan 
ni 50 personas, incluyendo a 
las familias mixtas). Los pane-
les expuestos documentan, 
mediante fotografías anti-
guas y recientes y materiales 
de archivo tomados de los 
libros “Istorii și imagini din 
Bucureștiul evreiesc” (Histo-
rias e imágenes del Bucarest 
judío) y “Personaje și povești 
din Bucureștiul sefard” (Perso-
najes e historias del Bucarest 
sefardí), publicados por Feli-
cia Waldman y Anca Ciuciu 
Tudorancea (Noi Media Print, 
Bucarest, 2011/2016), los más 
de 500 años de historia de los 
judíos españoles que, dirigién-
dose a otros destinos, pasaron 

por Bucarest, acabaron por 
establecerse allí, trayendo con 
ellos negocios inéditos pero 
también instituciones comuni-
tarias, centros educacionales y 
organizaciones culturales de las 
que se beneficiaron en muchas 
ocasiones también los judíos 
askenazíes.

Exposición presentada en 
el marco de la Presidencia 
rumana de la Alianza Inter-
nacional para la Memoria del 
Holocausto – IHRA.

Proyecciones de películas 
rumanas con subtítulos en 
español (una proyección por 
semana)

¿Dónde? En la Sala de 
Proyecciones del Palacio 
Anayita- Universidad de 
Salamanca

Presentación previa y charla 
final a cargo de la profesora 
Luminița Marcu.

Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Aliyah Dada
Documental • Rumanía • 2015 
• Color • 116′. Dirección: Oana 
Giurgiu; Guion: Oana Giurgiu; 
Montaje: Letiția Ștefănescu; 
Sonido: Sebastian Zsemlye, 
Alex Dragomir; Productor: 
Tudor Giurgiu; Productora: 
Libra Film

Selección de premios y fes-
tivales: Selección en el Festival 
Internacional de Cine Docu-
mental ASTRA Sibiu, 2015; 
Selección en el Festival Inter-
nacional de Cine Transilvania, 
2015

Más detalles en: aliyahdada.
com. Tráiler: ALIYAH DADA a 
documentary by Oana Giurgiu

¿Por qué yo?
Rumanía, Bulgaria, Hungría 
• 2015 • Color • 125′ • V.O. 

rumano subtitulada en español
Estreno en Madrid; Direc-

ción: Tudor Giurgiu; Guion: 
Tudor Giurgiu, Loredana 
Novak; Fotografía: Marius 
Panduru, RSC; Montaje: Réka 
Lemhényi; Productores: Oana 
Giurgiu, Borislav Chouchkov; 
Productoras: Chouchkov Bro-
thers, Cor Leonis Films, Libra 
Film; Intérpretes: Emilian 
Oprea, Andreea Vasile, Mihai 
Constantin

Selección de premios y 
festivales: Selección Oficial 
SEMINCI Valladolid 2015; 
Nominación SKODA FILM 
AWARD, Wisbaden goEast 2015

Más detalles: www.whyme.
ro. Tráiler: De ce eu? (Why me?) 

– International Trailer (2015)

HISTORIAS DE LA 
EDAD DE ORO
Dirección: Cristian Mungiu, 
Hanno Höfer, Răzvan Măr-
culescu, Constantin Popescu, 
Ioana Uricaru / Rumanía, 2009, 
154′; Guion: Cristian Mungiu; 
Música: Hanno Höfer, Laco 
Jimi; Fotografía: Liviu Mar-
ghidan, Oleg Mutu, Alexandru 
Sterian; Reparto: Vlad Ivanov, 
Ion Sapdaru, Teodor Corban, 
Alex Potocean, Liliana Mocanu, 
Tania Popa, Diana Cavaliotti, 
Radu Iacoban; Productora: 
Coproducción Rumanía-Fran-
cia; Mobra Films

Web oficial www.talesfro-
mthegoldenage.com

Sinopsis: Últimos años del 
comunismo en Rumania. A tra-
vés de cinco historias, dirigidas 
por cinco realizadores (Mungiu, 
el alma del proyecto, escribió 
todos los capítulos y dirigió el 
último, “La leyenda de los ven-
dedores de aire”), se muestra la 
vida cotidiana de los rumanos 
en esa época. (FILMAFFINITY)

Filantrópica
Ficción Dirección y guion: Nae 
Caranfil 2002 / Rumanía-Fran-
cia / 110 min. Fotografía: Vivi 
Drăgan Vasile; Sonido: Jean 
Calude Brisson, François 
Domerc, Horea Murgu; Mon-
taje: Thierry Derocles, Tiberiu 
Teodorescu; Música: Marius 
Mihalache; Productor: Cristian 
Comeagă, Antoine de Clermont 
Tonnerre; Producción: Domino 
Film, Mact Productions, Media 
Pro Pictures

Intérpretes: Mircea Dia-
conu, Gheorghe Dinică, Mara 
Nicolescu, Viorica Vodă, Florin 
Zamfirescu, Cristian Gheorghe

Sinopsis: En el Bucarest 
del siglo XXI, salir un sábado 
noche acompañado por una 
mujer guapa es un gasto com-
plicado. Ovidiu, un modesto 
profesor de instituto, no se lo 
puede permitir. Sin embargo 
lo tiene que hacer ya que está 
muy enamorado de Diana, una 
joven atractiva de 20 años con 
aspecto de modelo. A la busca 
de una fuente de ingresos más 
consistente que su salario de 
profesor, Ovidiu se sumerge en 
un mundo fabuloso: la mafia 
de los mendigos.

Premios: Festival de Cine del 
Amor, Mons 2002, Premio del 
Jurado Joven Europeo; Festi-
val de Paris 2002, Premio del 
Público; Festival Wiesbaden 
goEast 2002, Premio Especial 
del Jurado; Fin de Semana 
Cinematográfico Internacio-
nal de Würzburg 2003, Premio 
del Público.

Organizan:
Instituto Cultural Rumano, 

Faculdad de Filología–USAL, 
Servicio de Actividades Cultu-
rales–USAL, Área de Filología 
Románica, USAL, Lectorado 
rumano, USAL

Jornadas de Rumanía, en Salamanca en 
la sede de la universidad, Palacio Anayita

La obra, realizada por la artista rumana, Alexandra – Alina 
Avanu, ha resultado la ganadora del concurso de carteles de la 
Exhibición, que realiza anualmente el Real Club de Enganches 
de Andalucía y cuyo premio está dotado de 4.000 euros, patro-
cinados por la Fundación Grupo Azvi. La elegancia y actualidad 
del cartel, así como su interesante planteamiento técnico, han 
sido las cualidades destacadas por el jurado para su elección.

El concurso del cartel anunciador de la Exhibición de 
Enganches adquiere cada año una dimensión más inter-
nacional. En esta ocasión, en su XXXII edición, ha sido una 
artista rumana, Alexandra – Alina Avanu, de 28 años, la que 
ha ganado con su obra “Mi caballo precioso”, realizada como 
homenaje a su padre, fallecido el año pasado.

Con su obra, la artista ha querido plasmar la belleza de 
algo que ha querido muchísimo, el caballo tordo de su padre, 
de nombre Geli, adornado con elementos de la guarnición 
calesera que a la artista siempre le han llamado mucho la 
atención, “sobre todo, el borlaje y los cascabeles”.

Estudiante de Ciencias de la Naturaleza en Dîmbovița, a los 
18 años se trasladó a vivir a España, concretamente a Málaga, 
pasando temporadas en ambos países. Actualmente reside 
en Rumanía. Del cartel ganador, el Jurado ha querido desta-
car su elegancia y actualidad, así como su concepto sobrio y 
moderno y su magnífica composición y realización. Con un 
fondo muy bien trabajado y un interesante planteamiento 
técnico, pintado desde dentro hacia fuera. Todos los elemen-
tos del cuero que se ven en el cuadro equilibran con ritmo su 
composición y resaltan las demás piezas que constituyen y 
caracterizan el enganche y la forma de enganchar.

Exposición en el Ayuntamiento
En esta edición del concurso se han presentado un total de 
47 obras, la mayoría provenientes de distintos puntos de la 
geografía española como Segovia, Cádiz, Almería, Madrid, 
Valencia, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla o Huelva. 
Una selección de dichos cuadros se expondrá en el consisto-
rio hispalense para que todos los sevillanos y turistas que lo 
deseen puedan admirar dichas obras durante los meses de 
abril y mayo, informa el Real Club de Enganches de Andalucía.

Una rumana – ganadora 
del concurso de carteles 
de la Exhibición de 
Enganches de Sevilla

Foto: icr.ro

Foto: realclubdeenganchesdeandalucia.com
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Echipa de fotbal în sală a Româ-
niei a învins formația Cehiei 
cu scorul de 3-2 (2-2) la Usti 
nad Labem, într-un meci ami-
cal, informează AGERPRES. 
Golurile tricolorilor au fost 
marcate de Florin Matei (13–
penalty), Florin Răducu (15) și 
Alpar Csoma (36). Pentru gazde 
au punctat Antonin Hrdina (4) 
și Radim Zaruba (7).

În fața a 1.075 de spec-
tatori au evoluat echipele: 
Cehia: Ondrej Vahala, Libor 
Gercak–Roman Mares, Anto-
nin Hrdina, David Cupak, 
Ondrej Mica, David Drozd, 
Michal Belej, Radim Zaruba, 
Michal Kovacs, Pavel Drozd, 
Michal Holz. Selecționer: 
Tomas Neumann. România: 
Vlad Iancu (Autobergamo 
Deva), Andrei Grigoraș (FK 

Odorheiu Secuiesc)–portari, 
Cristian Matei (Autobergamo 
Deva), Florin Matei (Autober-
gamo Deva), Adrian Pânzaru 
(Autobergamo Deva), Paulo 
Ferreira (Autobergamo Deva), 
Mimi Stoica (City'US Târgu 
Mureș), Bogdan Covaci (City'US 
Târgu Mureș), Alpar Csoma 
(City'US Târgu Mureș), Ionuț 

Movileanu (Dunărea Călărași), 
Marian Plugaru (Dunărea 
Călărași), Laszlo Szocs (FK 
Odorheiu Secuiesc), Emil 
Răducu (Luxol/Malta), Robert 
Lupu (Informatica Timișoara). 
Selecționer: Robert Lupu. Alpar 
Csoma a revenit cu gol la nați-
onala României după aproape 
un an, potrivit site-ului FRF. 

Jucătorul legitimat la campi-
oana City'US Târgu Mureș a 
suferit în primăvara anului tre-
cut o accidentare gravă, care 
i-a pus în pericol cariera.

Conform sursei citate, Cehia 
s-a impus cu scorul de 4-2 (0-0), 
la Chomutov. Cele două echipe 
au jucat o „dublă” la Deva, în 
decembrie, când și-au împăr-
țit victorii, 9-3 pentru cehi în 
primul meci și 7-0 pentru tri-
colori în al doilea.

România va fi gazda meciuri-
lor Grupei a 4-a din faza a doua 
a preliminariilor EURO 2018, 
în aprilie, la Călărași. România 
va avea ca adversare Portu-
galia, Finlanda și Letonia. La 
turneul final de anul viitor se 
califică direct câștigătoarele 
celor șapte grupe preliminare. 
Locurile secunde și cel mai bun 
loc trei vor participa la un baraj 
(tur-retur), în urma căruia câș-
tigătoarele vor merge la UEFA 
Futsal EURO 2018.

CSM Târgoviște a câștigat Cupa 
României la baschet feminin 
în Sala Kati Szabo–Sf. Gheor-
ghe, după ce a învins-o în finală 
dramatică pe Olimpia CSU Bra-
șov, cu scorul de 64-63 (15-19, 
13-20, 22-14, 14-10), informează 
AGERPRES.

Olimpia, finalista de anul tre-
cut, a dominat prima jumătate 
a meciului și conducea după 20 
de minute cu 39-28. CSM Târ-
goviște a început apoi o cursă de 
recuperare și a reușit să treacă 
în avantaj în minutul 33 (54-53). 
CSM a avut apoi 60-56 (55), dar 
formația brașoveană a întors 
scorul, 63-62, cu 3 minute și 
37 de secunde înainte de final. 
Cele două echipe nu au reu-
șit să mai marcheze apoi timp 
de 3 minute și jumătate, iar 

Porsche Poole a reușit un coș 
ce s-a dovedit a fi cel al victo-
riei, cu trei secunde înainte de 
final, 64-63. Olimpia a avut 
ultimul atac, Pesovic a ratat 
aruncarea, Higgins a introdus 
mingea la coș, dar, după veri-
ficările oficiale s-a decis că a 
fost după expirarea timpului 

de joc, iar trofeul a luat drumul 
Târgoviștei. CSM Târgoviște a 
câștigat pentru a zecea oară 
Cupa României, după ce în 
semifinale a întrecut-o drama-
tic pe deținătoarea trofeului, 
ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, cu 
scorul de 58-55 (12-14, 11-16, 
13-13, 22-12). Conform sursei 

citate, Porsche Cherrelle Poole 
a fost cea mai bună jucătoare a 
învingătoarelor, cu 23 puncte, 
4 recuperări, 3 pase decisive. 
Antrenorul Cătălin Tănase le-a 
mai folosit pe Gabriela Larisa 
Toma 2 p, 9 rec, 5 pd, Elena 
Dincă 9 p, 2 pd, Monique Coker 
14 p, 9 rec, Porchia Green 7 
p, 10 rec, 4 pd, Donica Ayana 
Cosby 5 p, 1 pd, Alina Mihaela 
Chivu, Anamaria Vîrjoghe 2 p, 
1 rec, Marta Fodor 2 p, 1 rec. De 
partea cealaltă, Dan Calancea 
le-a utilizat pe Ioana Ghizilă 
12 p, 4 rec, 3 pd, Dora Denisa 
Ardelean 4 p, 2 rec, 1 pd, Adri-
enne Nicole Webb 22 p, 3 rec, 
4 pd, Kristina Higgins 6 p, 17 
rec, 1 pd, Biljana Pesovic 17 
p, 5 rec, 5 pd, Alina Andreea 
Crăciun 2 p, 3 rec.

SPORT

Futsal: Echipa de fotbal în sală a 
României și-a luat revanșa în fața Cehiei

Rugby: Georgia și Spania, 
victorii în primă etapă

Fotbal: Diego Maradona 
va lucra pentru FIFA

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12

107,7 FM110077,,77,7777 FFMM

Fostă vedetă a fotbalului argentinian și mondial, Diego 
Armando Maradona va lucra pentru FIFA, a anunțat organis-
mul sportiv, informează AGERPRES. Un purtător de cuvânt al 
FIFA a afirmat că Maradona va fi cooptat în cadrul FIFA ca o 

„recunoaștere a contribuției și meritelor sale unice în fotbal”.
„FIFA caută cel mai bun mod pentru a colabora cu Diego 

Maradona, pentru a se asigura că va avea un rol major în acti-
vitatea FIFA de a promova fotbalul pe întreg globul, prin 
implicarea sa în dezvoltarea proiectelor importante și în pro-
gramul FIFA Legends”, a menționat reprezentantul FIFA.

Maradona a confirmat pe contul său de Facebook. „Acum 
este oficial. În sfârșit, îmi voi îndeplini unul dintre visele mele 
de-o viață: să lucrez pentru transparentizarea FIFA cu oameni 
care iubesc fotbalul. Mulțumesc tuturor celor care m-au încu-
rajat să accept această provocare”, a scris Maradona. În cadrul 
FIFA mai lucrează două legende ale fotbalului mondial: olan-
dezul Marco van Basten și croatul Zvonimir Boban, conform 
sursei citate.

Baschet feminin: CSM Târgoviște a câștigat 
Cupa României, după o finală dramatică

Foto: reporterpenet.ro

Foto: zimbio.com

Naționalele Georgiei și Spaniei au debutat cu dreptul în ediția 
2017 a Rugby Europe Championship (REC), ambele câștigând 
confruntările pe care le-au avut în prima etapă din competiție, 
informează AGERPRES.

Astfel, pe King Baudouin Stadium din Bruxelles, Georgia s-a 
impus în fața reprezentativei Belgiei cu scorul de 31-6, în timp 
ce Spania a învins acasă, pe Estadio Nacional Complutense din 
Madrid, Rusia cu 16-6.

Conform sursei citate, România a pierdut, cu 38-41, par-
tida cu Germania, disputată pe Sparda/Bank-Hessen Stadion 
din Offenbach am Main, înfrângerea „stejarilor” constituind 
marea surpriză din campionatul țărilor din eșalonul secund al 
rugbyului european. România va întâlni Spania, la Iași.

Foto: columbiadeportiva.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.

Caut persoană să știe croitorie, să știe să scoată 
patrón și finisaj la mână. Mai multe detalii la 
telefon 656855986.

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 împărțim 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.

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.

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.

ÎNCHIRIERI

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


