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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

Foto: radioiasi.ro

ESPAÑOL 13

Museo de la Universidad 
de Alicante–Exposición 
de ilustraciones: 
ION CREANGĂ Y SUS 
PERSONAJES

La mulţi ani de Ziua 
Femeii și Ziua Mamei! 
O primăvară fericită!

Vino să sărbătorim Ziua Femeii și 
Ziua Mamei în Torrejón de Ardoz

Vino duminică, 5 martie 2017, să sărbătorim împreună Ziua Femeii și Ziua Mamei, pe muzica 
artiștilor Angela Rusu, Văru Săndel, Alexandru Brădățan și Sînziana Ștefan, începând cu 
ora 11, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz–Madrid (Av/ Luna s/n). Intrare gratuită.
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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! 
Pregătește-te pentru un show grandios! Informații și rezervări la telefon și WhatApp 691 324 599.

http://www.periodicoelrumano.es
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

U n nou studiu realizat 
printr-o colaborare a 
unei echipe interna-

ționale de oameni de știință 
a confirmat că suplimentarea 
regulată a dietei cu vitamina 
D poate contribui la proteja-
rea corpului contra infecțiilor 
respiratorii acute, informează 
AGERPRES. Cercetarea, o 
metaanaliză a 25 de teste 

randomizate efectuate în mediu 
controlat, la care au partici-
pat peste 11.000 de subiecți, a 
fost publicată în jurnalul ști-
ințific „BMJ”.

„Mulți oameni înțeleg fap-
tul că vitamina D este critică 
pentru sănătatea oaselor și a 
mușchilor”, a declarat Carlos 
Camargo din cadrul Departa-
mentului pentru Medicină de 

Urgență de la Spitalul Gene-
ral din Massachusetts (MGH), 
autorul principal al studiului. 
O serie de studii observaționale, 
care au urmărit participanții 
de-a lungul unei perioade de 
timp, fără ca aceștia să benefici-
eze însă de un anumit tratament, 
a asociat nivelurile scăzute de 
vitamina D cu un risc mai mare 
de infecții respiratorii acute.

Cercetătorii au determinat 
faptul că suplimentarea zilnică 
sau săptămânală a dietei cu 
vitamina D a avut cele mai 
bune rezultate în cazul indi-
vizilor care manifestau cele mai 
mari deficiențe ale acestei vita-
mine (sub10 mg/dl), reducând 
la jumătate riscul de infecții 
respiratorii. De asemenea, s-a 
observat că toți participanții 
au avut efecte pozitive în urma 
suplimentării regulate cu vita-
mina D.

Administrarea ocazională a 
unor doze mari de vitamina D 
nu a produs beneficii semnifi-
cative, mai spune sursa citată. 

„Infecțiile respiratorii acute sunt 
responsabile de milioane de 
vizite la departamentele de 
urgență în Statele Unite”, a 
spus Camargo, care este tot-
odată și profesor de medicină 
de urgență la Școala Medicală 
Harvard. „Aceste rezultate au 
un impact major asupra siste-
mului sanitar și susțin eforturile 
de a fortifica alimentele cu vita-
mina D, în special în rândul 
populațiilor cu niveluri ridi-
cate de deficiență de vitamina 
D”, a completat cercetătorul.

Vitamina D protejează împotriva infecțiilor respiratorii 
acute, responsabile de milioane de decese pe an

Spitalul Universitar din Torre-
jón a dezvoltat în cadrul 
programului E-Quality, pro-
movat de BMS-Pfizer, un 
manual privind manipularea 
în siguranță a anticoagulan-
telor orale cu acțiune directă 
(ACODs). Este un proiect 
prin colaborare între servici-
ile de Neurologie, Cardiologie, 
Hematologie, Oncologie Medi-
cală și Medicină Internă, prin 
intermediul căruia se stabilesc 
instrucțiuni practice și actu-
alizate cu privire la utilizarea 
acestor medicamente în dife-
rite stadii ale vieții de zi cu zi.

Timp de decenii, în 
tratamentul și prevenirea tro-
mboemboliei, anticoagularea 
orală a fost posibilă datorită 
utilizării de antagoniști ai vita-
minei K (AVK). Medicamentele 
AVK sunt destul de complexe, 
necesită o monitorizare peri-
odică și au multe interacțiuni 
cu alte medicamente. Din aceste motive, cer-
cetarea pentru a găsi o alternativă la AVK s-a 
concentrat pe dezvoltarea unui anticoagulant 
oral „ideal”. În prezent, există mai multe anti-
coagulante cu rezultate clinice foarte ample, 
centrate pe prevenirea și tratamentul trombo-
embolismului venos, prevenirea accidentului 
vascular cerebral și a emboliei pulmonare de 

origine cardiacă la pacienții cu fibrilație atrială 
non-valvulară.În acest context, serviciile de neu-
rologie, cardiologie, hematologie, oncologie și 
medicină internă ale Spitalului Universitar din 
Torrejón au dezvoltat ghidul dintr-o perspectivă 
de colaborare și eminamente practică pentru 
a oferi elemente de calitate și siguranță paci-
enților în tratamentul cu aceste medicamente 

anticoagulante. Această publicație a fost posi-
bilă mulțumită colaborării BMS-Pfizer, în 
cadrul programului E-Quality promovat de 
BMS-Pfizer. Prin această publicație se urmă-
rește punerea în aplicare a protocoalelor clinice 
și de îngrijire medicală, dar și sprijinul pen-
tru aprofundarea formării profesioniștilor din 
domeniul sănătății.

Spitalul din Torrejón publică un manual cu recomandări 
ale anticoagulantelor orale cu acțiune directă

Foto: nutricionsinmas.com

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Cercetătorii de la Universitatea Surrey din Marea Britanie au 
concluzionat că mersul este benefic pentru reducerea severită-
ții simptomelor și îmbunătățirea calității vieții pacienților care 
suferă de cancer în stadiu avansat, conform AGERPRES.

Oamenii de știință de la Surrey University împreună cu o 
echipă de la Florence Nightingale Faculty of Nursing & Midwi-
fery din cadrul King's College din Londra au studiat impactul 
pe care îl are mersul asupra gradului de severitate și al cali-
tății generale a vieții în rândul pacienților care au cancer în 
stadiu avansat. În timpul studiului cei 42 de pacienți cu cancer 
au fost împărțiți în două grupuri: un grup a primit consiliere 
de la Macmillan Cancer fiind încurajați să meargă câte 30 de 
minute într-o zi timp de trei ori pe săptămână, iar celor din cel 
de-al doilea grup li s-a cerut să își urmeze programul obișnuit. 
Rezultatele au arătat că acei participanți la studiu care au fost 
încurajați să facă mișcare au arătat o îmbunătățire a stării fizice, 
emoționale și psihologice comparativ cu cei din al doilea grup.

„Importanța exercițiului fizic în prevenirea recidivei cance-
rului și în gestionarea altor maladii cronice devine evidentă”, 
consideră Emma Ream, profesor și director de cercetare la 
School of Health Sciences de la University of Surrey și co-autor 
al studiului. „Rezultatele acestui studiu arată că exercițiul fizic 
este benefic și oamenilor cu cancer în stadiu avansat. Oamenii 
care au cancer în formă avansată trebuie încurajați să fie mai 
activi și să introducă exerciții fizice în viața lor de zi cu zi pe cât 
este posibil”, a adăugat ea. Studiul a fost publicat în numărul 
din februarie al revistei de specialitate BMJ Open, mai spune 
sursa citată.

Mersul îmbunătățește 
calitatea vieții pentru 
pacienții care au cancer 
în stadiu avansat
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Corpul de control al premierului va finaliza în martie 
verificările la CNAS în legătură cu cardul de sănătate
Corpul de control al premie-
rului urmează să finalizeze la 
sfârșitul lunii martie verificările 
efectuate la Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS) în 
legătură cu cardul de sănătate, 
a informat Avocatul Poporului, 
prin intermediul unui comu-
nicat, conform AGERPRES.

„Corpul de control al 
prim-ministrului urmează 
să finalizeze la sfârșitul lunii 
martie 2017 controlul la CNAS 
în legătură cu cardul de sănă-
tate, iar Avocatul Poporului 
va continua să monitorizeze 
situația. Răspunsul Guvernului, 
ca și al celorlalte autorități în 
domeniu, este urmarea deme-
rsurilor și a anchetei realizate 
de către Avocatul Poporului în 
anul 2016 și începutul anului 
2017. Sesizarea din oficiu și 
ancheta Avocatului Poporului 
au fost inițiate după apariția 
în presă, în luna octombrie 
2016, a unor informații refe-
ritoare la blocarea cardului 
de sănătate, în care se speci-
fica faptul că nu funcționează 
sistemul unic integrat, motiv 
pentru care medicii de familie 
nu au putut valida calitatea de 
asigurat și nici evita cozile de 
la cabinete”, a precizat sursa 
citată. Avocatul Poporului a 
mai precizat că a transmis în 
două rânduri întrebări CNAS, 
care a arătat că, în condițiile 
complexității și dimensiuni-
lor sistemului, întreruperile nu 

urmează același tipar chiar dacă 
manifestările la nivelul utili-
zatorilor externi par similare.

„Conform precizărilor CNAS, 
componentele sistemului elec-
tronic CEASS sunt achiziționate 
în anul 2012, având tehnolo-
gia anului 2011, iar singurele 

„defecte” apărute au fost cele 
rezultate din restartarea logică 
(restartarea sistemului de ope-
rare), defecte remediate prin 
restartarea fizică a serverelor/
echipamentelor care nu au por-
nit corect serviciile aplicației. 
Reprezentanții Casei au mai 
susținut că tipologia motivației 
invalidării serviciilor medicale 

raportate de furnizori este 
variată și nu are drept cauză 
unică nefuncționarea sistemu-
lui CEASS, motiv pentru care 
în baza de date nu există servi-
cii raportate și invalidate din 
cauza nefuncționării CEASS. 
Oficialii CNAS au mai spus că, 
în condițiile în care sistemul 
CEASS nu funcționează, servi-
ciile pot fi semnate off-line cu 
cardul, restul fluxurilor rămâ-
nând neschimbate”, mai reiese 
din comunicat.

Conform datelor din sis-
temul informatic SIUI, în 
perioada 1 septembrie 2015–31 
august 2016 s-au validat peste 

110 milioane de servicii la nive-
lul medicinei primare, peste 
23 de milioane de servicii de 
medicină clinică de speciali-
tate în ambulatoriu, aproape 41 
de milioane de servicii paracli-
nice în ambulatoriu, peste 48 
de milioane de rețete compen-
sate și peste 3,7 milioane de 
servicii spitalicești, cifre care 
atestă că atât asigurații, cât și 
furnizorii de servicii medicale 
s-au familiarizat deja cu utili-
zarea sistemelor informatice 
PIAS, reiese din informațiile 
prezentate Avocatului Popo-
rului de către CNAS, potrivit 
sursei citate.

Foto: brasovtv.com

P rogramul „Prima casă” 
2017 va avea alocat, 
conform strategiei în 

materie, un plafon total de 
garantare de 2,67 miliarde de 
lei, din care 2,5 miliarde de lei 
reprezintă plafonul nou alocat 
printr-o hotărâre adoptată de 
Guvern, restul de 175,5 mili-
oane lei reprezentând diferența 
rămasă nealocată sau neutili-
zată din anul 2016, informează 
AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de 
presă al Executivului, Guver-
nul a modificat prin aceeași 
HG normele metodologice de 
implementare a programu-
lui „Prima casă”, astfel încât 
să fie armonizate cu modifi-
cările aduse acestui program 
prin OUG 97/2016. Astfel, se 
introduce un nou set de defi-
niții ale locuințelor care se pot 
achiziționa/construi prin acest 
program.

„Prin locuință nouă, în sen-
sul Programului „Prima casă”, 
se înțelege orice imobil care 
respectă cerințele pentru a fi 
încadrat în categoria imobile-
lor cu destinația de locuință, 
recepționat la terminarea lucră-
rilor cu cel mult 5 ani înainte 
de data solicitării creditului 
garantat. Locuințele supuse 
unor lucrări de intervenție în 
vederea consolidării și/sau 

reducerii riscului seismic cu 
cel mult 5 ani înainte de data 
solicitării creditului garantat 
vor fi asimilate locuințelor noi”, 
precizează sursa citată.

„Totodată, în cuprinsul 
normelor metodologice se intro-
duce sintagma „proporțional 
cu procentul de garantare” în 
cadrul referirilor la împărți-
rea proporțională a riscurilor 
și pierderilor, respectiv la 

procentul egal de garantare, 
sintagmă care reflectă pro-
centul diferențiat în funcție de 
categoria de locuință achiziți-
onată în cadrul Programului”, 
se arată în comunicat.

Sursa citată menționează 
că pentru simplificarea proce-
selor și evitarea birocratizării 
excesive a acestora, Fondul 
Național de Garantare a Cre-
ditelor pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii (FNGCIMM) 
preia sarcina emiterii acordu-
rilor pentru radierea ipotecilor 
și a interdicțiilor de înstrăinare 
și grevare prevăzute de lege 
în cazul rambursării integrale 
anticipate sau la termen a finan-
țărilor garantate, precum și în 
cazul respingerii cererilor de 
plată având impact strict asu-
pra activității de monitorizare 
a garanțiilor emise în cadrul 
Programului „Prima casă”, mai 
precizează sursa citată.

Guvern: Programul „Prima casă” 2017 va avea alocat 
un plafon total de garantare de 2,67 miliarde de lei

Inteligența artificială, internetul lucrurilor și robotica au înce-
tat să mai fie o promisiune pentru a deveni realitate și au 
fost protagonistele ediției din acest an a Mobile World Con-
gress (MWC) de la Barcelona care s-a desfășurat în perioada 27 
februarie–2 martie, relatează EFE, conform AGERPRES.

Internetul lucrurilor a strălucit la această ediție în trei 
domenii: mașină, casă interconectată–în special asistenții 
virtuali comandați prin voce–și industrie, a declarat la o con-
ferință de presă directorul companiei Accenture Digital, José 
Luis Sancho. În cadrul MWC, care s-a deschis pe 27 feb. a.c. la 
Barcelona, s-a vorbit și despre riscurile în materie de securi-
tate, intimitate și transparență într-o lume plină de senzori 
care colectează informații. Roboții, înțeleși ca dispozitive inte-
ligente pentru a realiza diferite sarcini și inteligența artificială 
au avut un spațiu amplu la acest târg, mai ales–potrivit lui 
Sancho–mașinile care învață singure pornind de la algoritmi 
(„machine learning”).

Dacă la început rețelele au fost principala temă de interes a 
MWC, iar în ultimii ani obiectivul s-a deplasat spre dispozitivele 
tehnologice, pentru 2017 Congresul a aspirat să devină un punct 
de reper al lumii digitale într-un târg „multisectorial”, în care s-a 
văzut cum au evoluat diferitele afaceri în domeniul digital. La 
ediția de anul acesta a MWC s-au văzut sute de proiecte, pre-
cum sistemul de telemetrie și analiză a datelor în timp real al 
motocicletei lui Jorge Lorenzo, sau o mină unde totul este inter-
conectat–inclusiv muncitorii și mașinăriile–prin senzori care 
urmăresc procesul de producție și volumul extracției. Con-
form sursei citate, a fost prezentată și o hologramă a orașului 
Barcelona cu ajutorul căreia s-a putut observa în timp real com-
portamentul orașului în variabile precum strângerea gunoaielor, 
traficul, urgențele, poluarea acustică, sau parametrii de mediu. 

În perioada 27 februarie–2 
martie, la Barcelona a avut loc 
Mobile World Congress (MWC)

Foto: gov.ro

Fuziunea de 29 de miliarde de euro dintre Deutsche Boerse și 
operatorul bursei de la Londra, London Stock Exchange Group 
(LSE), ar putea eșua după ce LSE a avertizat că este puțin pro-
babil ca tranzacția să fie aprobată de Comisia Europeană (CE), 
transmite BBC, citat de AGERPRES. CE a cerut operatorului bur-
sei de la Londra să-și vândă participația de 60% în platforma 
de tranzacționare MTS, iar LSE a apreciat că solicitarea este 

„disproporționată”. 
London Stock Exchange i-a avertizat pe investitori că nu va 

reuși să vândă, iar o astfel de vânzare ar afecta afacerile sale în 
derulare. Ca rezultat, LSE a precizat: „pe baza actualei poziții 
a Comisiei, operatorul bursei de la Londra crede că este puțin 
probabil ca CE să aprobe tranzacția”. Recent, Comisia Euro-
peană și-a exprimat obiecțiile față de propunerea de fuziune 
dintre LSE și Deutsche Boerse, îngrijorările Executivului comu-
nitar fiind concentrate în special pe operațiunile de clearing 
(compensare) ale celor doi operatori. Tranzacția ar da naștere 
celui mai mare operator bursier din lume în funcție de cifra de 
afaceri, mai precizează sursa citată.

Fuziunea Deutsche Boerse și 
London Stock Exchange va eșua?

Foto: AGERPRES
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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
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Organizator Parteneri MediaColaboratori
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Ț intele Strategiei Naționale 
de Cercetare, Dezvoltare 
și Inovare 2014–2020 

(SNCDI 2020), potrivit 
modificărilor aprobate prin-
tr-o Hotărâre într-o ședință a 
Guvernului, au fost fixate în 
spiritul convergenței României 
cu media UE, astfel încât, până 
în 2020, cheltuielile publice 
pentru CDI vor crește treptat 
până la 1% din PIB, informează 
AGERPRES.

Guvernul evidențiază că 
modificările aduse SNCDI 
2020 prin hotărârea aprobată 
au în vedere, în principal, o 
mai bună reprezentare a dome-
niului energiei nucleare, sector 
important pentru activitatea 
de cercetare din România, și 
contribuie la realizarea obiecti-
velor prevăzute în documentele 
care au stat la baza strategiei 
naționale de dezvoltare. Ast-
fel, unele din noile prevederi 
ale SNCDI se referă la inclu-
derea în Pilonul 3. Leadership 
regional la frontiera științei și 
în tehnologie: străpungeri în 
domenii strategice a proiectului 
ALFRED, infrastructura dedi-
cată reactorilor rapizi răciți cu 
plumb de generație IV.

O altă prevedere este cea 
legată de corelarea sinergică 
a politicilor CDI cu a altor sec-
toare și anume a domeniului 
energetic, cu prioritate a dome-
niului energeticii nucleare, prin 
recunoașterea efectivă a sta-
tutului prioritar de promotor 
real al dezvoltării economice 

și sociale, asigurării unui mixt 
energetic diversificat, indică 
sursa citată.

Totodată, s-a decis include-
rea în SNCDI, ca priorități, a 
consolidării integrării în spațiul 
european de cercetare inclu-
siv prin susținerea participării 
organizațiilor de cercetare și 
a centrelor universitare în 
structuri specializate, rețele 
tematice sau platforme teh-
nologice europene de interes 
pentru România. De asemenea, 
s-a avut în vedere promovarea 
și susținerea componentei de 
cercetare în parteneriatele stra-
tegice ale României, sprijinirea 
participării la proiectele din 
cadrul Orizont 2020, cât și din 

programul EURATOM, susți-
nerea participării la activitățile 
organismelor sau inițiativelor 
internaționale (CERN, ESA, 
AIEA, NEA etc.) care presu-
pun afilierea sau acorduri de 
cooperare științifică, pe bază de 
planuri integrate de participare, 
asigurarea suportului științi-
fic și tehnologic în domeniul 
securității nucleare, în cadrul 
unor cooperări de tip Practical 
Arrangements/Capacity Buil-
ding cu AIEA, Viena.

O altă componentă a SNCDI, 
se arată în comunicat, va pune 
accent pe dezvoltarea și susți-
nerea cooperării științifice și 
tehnologice în baza Partene-
riatului strategic cu SUA. De 

asemenea, informează Guver-
nul, se evidențiază Planul 
strategic european pentru teh-
nologii energetice (SET Plan), 
ceea ce va permite o creștere a 
gradului de utilizare a fonduri-
lor europene pentru obiectivele 
de cercetare și dezvoltare teh-
nologică din acest sector, mai 
precizează sursa citată.

Nu în ultimul rând, se pro-
pune corelarea cu o serie de 
strategii adoptate sau care sunt 
necesare să fie aprobate în vii-
tor, astfel: Strategia energetică, 
Strategia națională pentru 
securitatea nucleară, Strate-
gii regionale de specializare 
inteligentă, documente care au 
incluse obiective de cercetare.

Guvern: Cheltuielile pentru Cercetare, Dezvoltare, 
Inovare vor crește până la 1% din PIB până în 2020

ACTUALITATE

Orășenii cheltuiesc în medie 180,15 lei pentru cadourile de 1 și 
8 Martie, 60% dintre aceștia alocând bugete între 100 și 299 de 
lei, conform unui studiu realizat de o companie de cercetare 
de piață, remis AGERPRES.

Bugete cuprinse între 100 și 199 lei vor fi alocate de 36,8% 
dintre orășeni, iar 22,3% dintre ei vor cheltui sume între 200 
și 299 lei. Majoritatea românilor va alege și în acest an să 
ofere tradiționalele mărțișoare. Românii din mediul urban vor 
mai oferi în număr mare și bijuterii, dulciuri sau cosmetice și 
parfumuri.

Ca tendință, femeile preferă mărțișoarele sub formă de 
brățară, în timp ce bărbații se orientează mai mult către cele 
tradiționale de pus în piept, dar și către flori sau bijuterii. Din 
totalul respondenților care și-au exprimat intenția de a oferi 
cadouri și mărțișoare pentru a sărbători prima zi a primăve-
rii, mai mult de trei sferturi vor oferi un cadou mamei (75,2%) și 
peste jumătate vor oferi cadouri prietenelor (cu excepția iubi-
telor) (51,1%). Cei mai mulți bărbați (86,7%) vor oferi cadouri și 
mărțișoare partenerelor de viață, în timp ce majoritatea feme-
ilor (80,2%) vor dărui cadouri și mărțișoare mamelor, potrivit 
sursei citate.

Mediul online este, de asemenea, o importantă resursă 
de shopping pentru orășeni, peste 20% dintre aceștia luând 
în considerare și magazinele online pentru un posibil cadou 
de 1-8 Martie. Această posibilitate prezintă un grad de atrac-
tivitate mai ridicat în rândul bucureștenilor, comparativ cu 
locuitorii altor orașe.

Buget până la 300 de lei pentru 
cadourile de 1 și 8 Martie

Foto: vinsieu.ro

Foto: gov.ro
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

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

Kronoplast
Cubregota

7,95€

Pasta
de agarre

5,80€

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Cemento gris 35kg 
Portland Valderrivas

2,64€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Pintura
Valentine V-30

14,99€

ACTUALITATE

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

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

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

Pentru început, cursurile vor avea loc în orașul Alcalá de 
Henares, adresa Calle Camino de Santiago, nr. 3, provincia 
Madrid, programate în ziua de vineri, între orele 17:00–20:00. 
Costul cursurilor de dans este de 20 euro/pe lună/persoană.

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

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

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

Vă așteptăm cu drag!

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în SpaniaA cordurile comerciale 

au contribuit la sti-
mularea exporturilor 

de produse agricole din UE 
și au sprijinit ocuparea forței 
de muncă în sectorul agroali-
mentar și în alte sectoare ale 
economiei, a anunțat Comisia 
Europeană (CE), prezentând 
rezultatele unui studiu inde-
pendent privind acordurile 
comerciale încheiate cu trei 
țări–Mexic, Coreea de Sud și 
Elveția, conform AGERPRES.

„Doar aceste trei acorduri au 
permis o creștere a volumului 
exporturilor de produse agro-
alimentare din UE cu peste un 
miliard de euro și au generat 
o valoare adăugată în secto-
rul agroalimentar de 600 de 
milioane de euro. Conform 
acestui studiu, un fapt la fel 
de important este că această 
creștere a exporturilor a con-
tribuit la asigurarea în total 
a mii de locuri de muncă pe 
întreg teritoriul UE, din care 
cea mai mare parte în sectorul 
agroalimentar, inclusiv în agri-
cultura primară. Aceste cifre 
sunt o dovadă clară a faptu-
lui că acordurile comerciale 

ambițioase și echilibrate au 
un efect pozitiv asupra indus-
triei alimentare și agriculturii 
europene”, a declarat comisarul 
pentru Agricultură și Dezvol-
tare Rurală, Phil Hogan.

La rândul său, comisarul 
pentru comerț, Cecilia Mal-
mström, a afirmat că studiul 
oferă informații importante 
în privința modului în care 
se poate continua reducerea 
birocrației și eliminarea barie-
relor în negocierile comerciale 
în viitor. Este de notat faptul 
că această creștere a impor-
turilor are un impact redus 
asupra producției din interi-
orul UE. În schimb, ea reflectă 

în principal înlocuirea impor-
turilor din alte țări terțe sau o 
creștere a consumului în UE.

Studiul subliniază impor-
tanța atenției acordate 
negocierilor comerciale rea-
lizate de principalii competitori 
ai UE pentru a garanta că UE 
nu rămâne în urmă în privința 
condițiilor de acces la piețe 
importante pentru produsele 
agroalimentare. Din document 
rezultă, de asemenea, că acor-
durile ambițioase mai recente, 
precum UE-Coreea de Sud, care 
a intrat în vigoare în 2011, au 
un impact pozitiv mai mare 
decât acordurile mai vechi 
și mai puțin cuprinzătoare, 

precum acordul UE-Mexic 
din anul 2000. Acesta repre-
zintă un indiciu al ameliorării 
calității și al eficacității acor-
durilor comerciale ale UE în 
privința înlăturării barierelor 
și al succesului în îmbunătăți-
rea competitivității sectorului.

Cele trei acorduri comer-
ciale și-au adus, de asemenea, 
contribuția la faptul că anul 
2016 a fost un an record pentru 
exporturile de produse agro-
alimentare din UE, valoarea 
totală a exporturilor atingând 
130,7 miliarde de euro, cu 1,7 
miliarde de euro mai mult decât 
în 2015. Cele mai mari creșteri 
ale exporturilor anuale au fost 
cele cu destinația SUA (1,26 
miliarde de euro) și China 
(1,06 miliarde de euro), con-
form sursei citate. În același 
timp, valoarea importurilor de 
produse agroalimentare ale UE 
a scăzut cu 1,5%, ajungând la 
112 miliarde de euro. În anul 
2016, sectorul agroalimentar 
a reprezentat 7,5% din tota-
lul exporturilor de mărfuri ale 
UE; 6,6% din ansamblul măr-
furilor importate sunt produse 
agroalimentare. 

Comisia Europeană: Acordurile comerciale 
stimulează sectorul agroalimentar al UE

Foto: pixabay.com
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Aeroporturile Henri Coandă și Băneasa, în topul 
european al creșterii traficului aerian în anul 2016

Ministerul Turismului a inițiat un „Plan de acțiune complex” 
pentru investiții în domeniu, care va fi legiferat până la 1 iulie 
2017, a declarat ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, con-
form AGERPRES. „Turismul trebuie să fie o ramură prioritară, 
românii trebuie să redescopere România. Multe obiective 
turistice nu sunt puse în valoare. De aceea am inițiat și un 
plan pentru investiții în turism. Este proiectul nostru. Nu vor-
bim de acel Plan complex pentru 2007-2026 care de fapt nu 
există pentru că nu a fost legiferat printr-o Hotărâre de Guvern. 
La ora actuală, avem un buget de 25 milioane de lei pentru 
finalizarea unor investiții. Este vorba de trei domenii schia-
bile, un centru balneo la Borsec și un centru de fizioterapie la 
Govora”, a spus Dobre. El a apreciat că aceste investiții se pot 
finaliza repede și a precizat că, după organizarea Ministerului 
Turismului, va merge personal să monitorizeze fiecare inves-
tiție începută pentru a vedea ce se mai poate finaliza, mai 
spune sursa citată. „Legea Turismului trebuie să fie, de ase-
menea, finalizată până la 1 iulie 2017, astfel ca de la 1 ianuarie 
2018 să intre în vigoare. Legea trebuie discutată cu tot ceea ce 
înseamnă organizații de profil, profesionale. Preiau proiectul 
făcut în ultimii ani de guvernare PSD și care trebuie doar com-
pletat. Am avut deja o discuție cu reprezentanți ai federațiilor 
și asociațiilor de profil”, a mai spus Mircea-Titus Dobre.

Ministrul Turismului: Românii 
trebuie să redescopere România

Aeroportul Internațional Henri 
Coandă București și Aeropor-
tul Internațional București 
Băneasa-Aurel Vlaicu au fost 
clasate de către „Airports Coun-
cil International” (Consiliul 
Internațional al Aeroporturi-
lor)–Europa în top 5 european 
al aeroporturilor care au înre-
gistrat cea mai mare creștere a 
traficului aerian în întreg anul 
2016, informează Compania 
Națională Aeroporturi Bucu-
rești, conform AGERPRES.

La categoria aeroporturilor 
cu 5–10 milioane de pasa-
geri pe an, Aeroportul Henri 
Coandă, care a avut o creștere 
de 18,3% a traficului aerian, a 
ocupat al patrulea loc, după 
aeroporturile Berlin Schöne-
feld, Larnaca (Cipru) și Faro 
(Portugalia), fiind urmat de 
aeroportul din Porto.

Aeroportul Băneasa a ocu-
pat al treilea loc european, dar 
la categoria sub cinci mili-
oane de pasageri pe an, unde 

clasamentul este: Oradea și 
Iași, București Băneasa (cu o 
creștere de 121,8% a traficu-
lui aerian), Bruges și Harkov 
(Ucraina). În 2016, la cate-
goria aeroporturilor cu peste 
25 de milioane de pasageri/
an, în fruntea clasamentului 
se află Dublin, Barcelona-El 
Prat, Amsterdam, Copenhaga 
și Madrid.

La categoria 10–25 de mili-
oane de pasageri/an, pe primele 
locuri s-au clasat aeroporturile 

Alicante, Malaga, Köln-Bonn, 
Varșovia și Birmingham. Com-
pania Națională Aeroporturi 
București a înregistrat în anul 
2016, pe cele două aeropor-
turi ale Capitalei–Aeroportul 
Internațional Henri Coandă 
București și Aeroportul Interna-
țional București Băneasa-Aurel 
Vlaicu–un număr record de 
10,99 milioane de pasageri și 
120.700 de mișcări de aero-
nave (aterizări și decolări). Din 
total, pe AIHCB s-au înregis-
trat 10,98 milioane de pasageri 
și 108.200 de mișcări de aero-
nave, mai spune sursa citată.

Evoluția numărului de pasa-
geri pe cele două aeroporturi 
ale Companiei Naționale Aero-
porturi București depășește 
tendința generală înregistrată 
la nivel european, de 5,1%. În 
plus, pe aeroporturile Capita-
lei s-a înregistrat o creștere 
substanțială a numărului de 
mișcări de aeronave, devan-
sând și la acest capitol trendul 
european, care a ajuns anul tre-
cut la 3,2%. Astfel, anul trecut, 
numărul mișcărilor de aeronave 
pe aeroporturile din București 
a crescut cu 11,2% față de ace-
eași perioadă a anului 2015.

Foto: ziuaconstanta.ro

Foto: frux.ro
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Exercițiile NATO nu au nicio legătură cu 
ideea unei așa-numite flote a Mării Negre
Exercițiile militare ale NATO 
în Marea Neagră, convenite la 
Summitul de la Varșovia din 
iulie 2016, nu au nicio legă-
tură cu ideea așa-numitei flote 
a Mării Negre, a precizat pre-
ședintele bulgar Rumen Radev, 
potrivit AGERPRES.

Aceste exerciții nu amenință 
„ambarcațiunile, iahturile și 
turismul”, a menționat șeful 
statului bulgar, care a reamin-
tit că astfel de aplicații militare 
au loc periodic. Rumen Radev 
a avertizat că toate forțele poli-
tice care iau parte la campania 
electorală din Bulgaria trebuie 
să știe că problema securității 
țării „nu permite incompetență 
și trebuie să fie discutată cu 
extremă responsabilitate”. 
Comentariile președintelui 
bulgar survin după ce recent 
vicepreședintele Adunării 
Naționale de la Sofia, Krasi-
mir Karakachanov, a afirmat 
că o prezență militară spo-
rită a forțelor NATO în Marea 
Neagră ar escalada tensiunile. 
Într-o declarație pentru presa 
locală, Karakachanov a spus 
că decizia NATO de a-și spori 
prezența aeriană și navală în 
Marea Neagră va escalada ten-
siunile în regiunea Mării Negre 
și va intensifica confruntarea 
între Alianța Nord-Atlantică și 
Rusia în contextul crizei ucrai-
nene. Pe 16 februarie, NATO a 
anunțat o consolidare a prezen-
ței navale în Marea Neagră, în 

cadrul strategiei sale de descu-
rajare ca reacție la atitudinea 
considerată amenințătoare a 
Rusiei după declanșarea con-
flictului ucrainean în 2014. 

„Astăzi am convenit să spo-
rim prezența navală a NATO 
în Marea Neagră cu exerciții 
militare și strângere de infor-
mații”, a declarat secretarul 
general al Alianței Nord-Atlan-
tice, Jens Stoltenberg, după o 
reuniune la Bruxelles a miniș-
trilor apărării din NATO.

În Marea Neagră, rotația 
navelor militare va fi „din ce 

în ce mai frecventă”, la fel ca 
exercițiile desfășurate în comun 
cu țările din regiune, a expli-
cat Jens Stoltenberg în cadrul 
unei conferințe de presă. Turcia, 
Bulgaria și România sunt cele 
trei țări NATO care au acces la 
Marea Neagră, la fel ca Ucraina 
și Georgia, țări partenere ale 
Alianței implicate în conflicte 
la frontiera cu Rusia. Această 
prezență întărită în apropie-
rea Rusiei are scop „defensiv 
și nu va duce în niciun caz la 
un conflict sau la o escaladare 
a tensiunilor”, a dat asigurări 

șeful NATO. În plus față de 
prezența sa navală, NATO va 
efectua și misiuni de supra-
veghere aeriană și va dispune 
de trupe desfășurate pe teren 
în această regiune, mai spune 
sursa citată.

În paralel cu acțiunile NATO, 
Statele Unite ale Americii au 
desfășurat, de asemenea, trupe 
în mai multe țări din Europa 
de Est, ca parte a operațiunii 

„Atlantic Resolve” decisă de 
administrația Obama după 
anexarea Crimeii de către 
Rusia în 2014.

Foto: bnr.bg

Autoritățile turce au ridicat 
interdicția privind portul vălu-
lui islamic pentru femeile care 
servesc în calitate de ofițeri 
sau subofițeri în armată, infor-
mează AGERPRES. Această 
măsură, puternic simbolică 
din cauza statutului armatei 
turce de protector al laicității 
de la fondarea republicii de 
către Mustafa Kemal, vizează, 
de asemenea, cursantele șco-
lilor militare.

Femeile vor putea, dacă vor 
dori, să poarte o eșarfă de „ace-
eași culoare cu uniforma, fără 
imprimeu și într-un mod în care 
să nu le acopere fața”, potri-
vit Ministerului Apărării turc. 
Această măsură se referă în spe-
cial la „ofițerii care servesc în 
forțele armatei terestre, marină 
și aviație, ofițerii și subofițerii 
sub contract, cadeții”. Nu este 
deocamdată clar dacă această 
reformă, care va intra în vigoare 

la data publicării în Monitorul 
Oficial turc, vizează și feme-
ile care participă în misiuni 
de luptă. Ministerul Apărării 
turc a ridicat deja în noiem-
brie 2016 interzicerea vălului 

islamic pentru personalul civil 
din armată. Cu câteva luni îna-
inte, și femeilor care servesc în 
poliție li s-a permis să poarte văl.

Președintele islamo-conser-
vator Recep Tayyip Erdogan, 

omul forte al Turciei din 2003, 
este acuzat constant de criticii 
săi că încearcă să islamizeze 
societatea turcă. Guvernul 
său a autorizat purtarea vălu-
lui islamic în universități și în 
parlament, iar în ultimii doi 
ani în instituțiile publice și în 
licee, spre indignarea susținăto-
rilor republicii laice fondate în 
1923 de Mustafa Kemal Atatürk. 
Justificând ridicarea interdic-
ției la portul vălului în poliție, 
autoritățile turce au afirmat 
că mai multe țări occidentale, 
precum Scoția și Canada, au 
permis deja polițistelor de reli-
gie musulmană să poarte văl, 
mai spune sursa citată.

Armata turcă a fost mult 
timp bastion al laicității în Tur-
cia, dar influența sa politică 
a scăzut brusc de la tentativa 
de lovitură de stat din 15 iulie, 
care a fost urmată de epurări 
masive în armată.

Turcia ridică interdicția privind portul 
vălului islamic în armată (agenție)

Canada va continua să primească solicitanții de azil care intră 
ilegal în țară din Statele Unite, a afirmat premierul Justin Tru-
deau. El a promis în același timp măsuri de securitate pentru 
protecția cetățenilor canadieni, informează AGERPRES.

„Vom continua să acceptăm refugiați. Unul din motivele 
pentru care Canada rămâne o țară deschisă este încrederea 
canadienilor în sistemul nostru de imigrație și în integritatea 
frontierelor noastre, și în ajutorul pe care îl asigurăm oame-
nilor care caută siguranța”, a declarat prim-ministrul în fața 
parlamentului de la Ottawa.

Numărul de persoane care trec frontiera din SUA în Canada 
prin sectoare izolate și nepăzite a crescut în ultimele săptă-
mâni, odată cu temerile că președintele american Donald 
Trump va impune o politică dură împotriva imigranților. În 
ianuarie, 452 de persoane au solicitat statutul de refugi-
ați numai în statul canadian Quebec, față de 137 în perioada 
corespunzătoare din 2016. Conform sursei citate, opoziția con-
servatoare îi cere lui Trudeau să oprească fluxul de azilanți 
potențiali atât din motive de securitate, cât și din cauza lipsei 
resurselor necesare pentru primirea lor.

Canada nu va bloca 
solicitanții de azil ilegali

Foto: qmagazine.ro

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, 
a afirmat că Republica Irlanda trebuie să dea dovadă de „cre-
ativitate” pentru a se asigura că Brexit-ul va fi cât mai puțin 
dureros, dar că Dublinul nu trebuie să negocieze direct cu Lon-
dra, informează AGERPRES.

Irlanda, cu o economie dependentă în mare măsură de 
comerțul cu Marea Britanie, și singura frontieră terestră cu 
Regatul Unit, este considerată drept țara ce va avea cel mai 
mult de pierdut când marele său vecin va părăsi Uniunea 
Europeană. Premierul irlandez Enda Kenny spunea că este de 

„interes național vital” să nu se introducă nicio barieră fizică sau 
controale vamale la granița cu Irlanda de Nord, provincie bri-
tanică, dar nici Dublinul și nici Londra nu au spus în mod clar 
cum se va putea realiza aceasta.

„Sunt aici pentru a sublinia foarte clar că executivul euro-
pean va fi de partea Irlandei când va trebui să ținem seama de 
circumstanțele foarte speciale cu care Irlanda se va confrunta 
în dezbaterea privind Brexit-ul”, a spus Timmermans. „Dar, pen-
tru a fi un succes, trebuie, de asemenea, ca voi să fiți angajați 
foarte activ în aceasta, cu toată creativitatea de care poate da 
dovadă poporul irlandez, pentru a fi siguri că găsim cea mai 
bună soluție și că vor fi cât mai puțin pagube pentru toate păr-
țile implicate”, a adăugat oficialul UE.

Conform sursei citate, Timmermans a spus, de aseme-
nea, că este o obligație păstrarea „miracolului” reprezentat 
de așa-numitul „Acord din Vinerea Mare” din 1998, care a pus 
capăt a trei decenii de violențe sectare în Irlanda de Nord. 
Prin urmare, el a făcut apel la Irlanda să reziste tentației de a 
demara tratative bilaterale paralele cu Londra, care va negocia 
în următorii doi ani cu UE condițiile post-Brexit.

Timmermans: Irlandezii 
trebuie să dea dovadă de 

„creativitate” pentru a evita 
pagubele din cauza Brexit-ului

Foto: independent.co.uk
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1.870 estudiantes de Móstoles 
recibirán talleres para prevenir 
la violencia de género
El Ayuntamiento de Móstoles, implicado en la lucha contra 
la violencia de género y apuesta por las políticas de igual-
dad, va a poner en marcha el taller “Herramientas para el 
buen trato” para concienciar a la juventud de Móstoles sobre 
esta lacra social. Para ello, desde la Concejalía de Educación 
se ha mantenido una reunión con los directores y orientado-
res de los Institutos de Móstoles para informarles del inicio de 
esta iniciativa. Los interesados tienen hasta el 7 de marzo para 
inscribirse y, después, el taller se impartirá hasta que acabe el 
curso escolar, según una nota de prensa remitida por el Ayun-
tamiento de Móstoles. “La situación es terrible. En lo que va de 
año van 16 asesinatos por violencia machista. Es compromiso 
de todas las administraciones y de toda la sociedad el arti-
cular medidas para intentar erradicar esta lacra social, como 
contar con un gran Pacto de Estado para intentar aunar esfuer-
zos para la erradicación de la violencia machista. Pero también 
debemos hacer otras muchas cosas desde las administraciones 
públicas, desde la sociedad civil para intentar aportar nuestro 
granito de arena para la erradicación de esta lacra social”, ha 
manifestado el alcalde, David Lucas, quien ha anunciado que 
a partir de marzo se van a impartir, en diferentes centros edu-
cativos y dirigido a 1.870 estudiantes, talleres para prevenir 
la violencia de género. Los talleres son eminentemente par-
ticipativos, dirigidos a 1.870 alumnos de los 13 Institutos de 
Educación Secundaria, 5 Centros de Formación Profesional y la 
U.F.I.L. El objetivo es ofrecer a los adolescentes herramientas 
para construir de manera positiva, satisfactoria e igualitaria sus 
relaciones afectivas, detección de relaciones tóxicas y preven-
ción de la violencia de género. Desde la reflexión de actitudes 
y comportamientos, la juventud podrá aumentar sus habilida-
des sociales e incrementar su autoestima.

Esta exposición se enmarca 
en el proyecto ION CREANGĂ 
VIAJERO POR EL MUNDO, 
con el que el Museo de la Lite-
ratura de Iași (Rumania) y la 
Asociación “Patrimonio para 
la comunidad” desean conme-
morar al gran narrador rumano 
a través de las obras gráficas 
de Ary Murnu. De las sesenta 
ilustraciones firmadas por este 
dibujante que posee el Museo 
de Iași, el MUA expone más de 
una veintena bajo el título: ION 
CREANGĂ Y SUS PERSONA-
JES, sumándose al homenaje 
que Rumania le brinda a su 
gran escritor con motivo del 
180 aniversario de su nacimi-
ento, según la página web www.
mua.ua.es.

Ion Creangă (1837-1889) se 
ha ganado con su obra “Recu-
erdos de infancia” y con sus 

“Cuentos y Relatos” un lugar 
entre los clásicos de la lite-
ratura rumana de todos los 
tiempos. En 2017 se cum-
plen también 140 años desde 
que este autor publicara sus 
primeros dos cuentos en la 
prestigiosa revista “Convor-
biri literare” (Conversaciones 

literarias), donde debutarían 
los nombres más significativos 
de las letras rumanas.

Ary Murnu (Aristomene 
Gheorghiades Murnu 1881 – 
1971) nació en Xánthi (Grecia). 
Su padre, Ioan G. Murnu, cursó 
sus estudios en Atenas, fue pro-
fesor de griego, latín y francés 
en el instituto de Xánthi y en 
Bitola (hoy Macedonia) y más 
tarde fue párroco en la iglesia 
greco-macedonia de Budapest. 
El joven Ary estudió secunda-
ria en Budapest y la carrera de 
Bellas Artes en Munich (Ale-
mania). Completó sus estudios 
de Artes Plásticas en las Uni-
versidades de Iași y Bucarest, 
dedicando su vida a la pintura 

(especialmente a los paisajes), 
pero también a las caricaturas, 
ilustraciones, obras gráficas 
variadas e incluso maquetas 
para la Casa de la moneda. 
Su hijo, Ion Lucian Murnu 
(1910-1984) siguió sus pasos 
como artista plástico, escul-
tor y diseñador, llegando a ser 
catedrático de escultura.

Colaboró con diversos perió-
dicos y revistas (Furnica, Viața 
Literară, Lumea copiilor) y 
realizó las ilustraciones para 
obras literarias de grandes auto-
res rumanos: Cezar Petrescu 
(Pif, paf, puf / Pif, paf, puf – 
1941, Flori de gheață/Flores 
de hielo – 1931), Mihail Sado-
veanu (Neamul Șoimăreștilor/

La estirpe de los Șoimărești – 
1931, 1938, Depărtări/Lejanías 
– 1930), Mihai Eminescu (Poe-
zii/Poesías – 1929), Ion Creangă 
(Basme și povești /Cuentos e 
historias – 1924), Alexandru 
Vlahuță (România pitorească 
/Rumania pintoresca – 1956).

Ary Murnu recibió 
en 1964 el título de 

“artista emérito de 
Rumania” por su obra.
En esta exposición se podrán 
ver las ilustraciones que en su 
momento acompañaron a la 
colección de literatura infantil 
que recoge los cuentos: La his-
toria de Moro Blanco; La hija 
de la vieja y la hija del viejo; 
La historia de un holgazán; 
Daniel Horqueta; La suegra 
y sus tres nueras; La necedad 
humana; Dónde está mi saqu-
ito; Cinco panes. Se trata de 
textos entrañables, presentes 
no sólo en todos los manuales 
escolares, en la filmografía y 
en la estantería de cualquier 
hogar rumano, sino también 
en el patrimonio inmaterial y 
memoria colectiva de la socie-
dad rumana.

Museo de la Universidad de Alicante–Exposición 
de ilustraciones: ION CREANGĂ Y SUS PERSONAJES

POR FIN LLEGÓ 
NUESTRO DÍA!
Gutiérrez Joyeros
Diseños exclusivos hechos a mano.
Todo lo necesario para los novios.
Joyas y alianzas personalizadas a 

precio de fabricante.

Teniente Ruíz, 5, 28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf. 91 889 58 01

Foto: www.mua.ua.es
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„H agi era la nivelul lui 
Maradona”, a decla-
rat pentru un ziar 

spaniol, antrenorul român 
Mircea Lucescu, sub bagheta 
căruia legendarul conducător 
de joc al tricolorilor a debu-
tat la națională, informează 
AGERPRES.

Despre Gheorghe Hagi, 
Lucescu a spus: „A debutat 
cu mine la națională când 
avea 17 ani. Dacă ar fi venit 
la Real Madrid doi ani mai 
devreme, ar fi avut o carieră 
extraordinară. Pentru mine, 
era la nivelul lui Maradona”. 
În opinia lui Lucescu, „fiecare 
generație are jucătorul său”.

„Di Stefano m-a marcat când 
eram la început, cu ideea pe 

care o dădea despre colectiv. 
Mai târziu, m-a impresionat 
Beckenbauer: părea că plutește 
prin felul cum se mișca și cum 
pasa... A venit apoi Cruyff, care 
era un geniu. În Italia m-am 
confruntat cu Maradona, care 
avea un nivel incredibil. În 
plus, i-am antrenat pe Bag-
gio, Ronaldo, Pirlo, Willian...”, 
a spus tehnicianul lui Zenit 
Sankt Petersburg.

Lucescu a vorbit și des-
pre antrenori, elogiindu-l pe 
Alex Ferguson, fostul tehnician 
de legendă al lui Manchester 
United: „Cruyff a revoluționat 
fotbalul sub aspect tehnic, iar 
Sacchi din punct de vedere tac-
tic și al sincronizării tactice, însă 
pentru mine cel care a lăsat cea 

mai mare moștenire este Fer-
guson. În fotbal cel mai ușor 
e să schimbi antrenorul. Greu 
e să rămâi 30 de ani la același 
club, reînnoindu-te constant”.

Mourinho și Guardiola sunt 
„doi antrenori mari, inteligenți”, 
care „și-au pus pecetea asu-
pra fotbalului mondial”, a spus 
Lucescu. El a adăugat: „Îmi 
place foarte mult Simeone. 
Mi-a fost jucător la Pisa și 
Inter. Dacă nu s-ar fi acci-
dentat în Liga Campionilor 
contra lui Manchester Uni-
ted, ne-am fi calificat și eu nu 
aș fi plecat (de la Inter–n. r.). 
Diego era la fel ca azi: un mare 
profesionist cu o inimă incre-
dibilă. Era sufletul echipei”. 
Lucescu a amintit că atunci 

când o antrena pe Șahtior 
Donețk l-a avut ca adver-
sar pe fiul său, Răzvan, la un 
meci din Cupa UEFA, câști-
gat de Rapid București cu 1-0. 

„Nu s-a mai văzut așa ceva. A 
fost atât de greu să pregătesc 
meciul, încât i-am spus pre-
ședintelui: „nu pot”. În sala 
de presă l-am văzut pe Răz-
van plângând și l-am felicitat 
în fața tuturor. Îmi amintesc 
că înainte de meci m-a căutat 
cineva de la UEFA și m-a înfu-
riat. I-am spus că nu se poate 
îndoi de profesionalismul nos-
tru. M-am simțit umilit în fața 
fiului meu. În sport, dacă tre-
buie să lupți cu fiul tău, lupți 
și apoi îl îmbrățișezi”, a spus 
Lucescu conform sursei citate.

Andreea Părăluță, portarul 
naționalei feminine de fotbal a 
României, a fost nominalizată 
între cele 55 de jucătoare care 
candidează pentru echipa ide-
ală a anului 2016 alcătuită de 
FIFPro (sindicatul internațio-
nal al fotbaliștilor), informează 
AGERPRES.

Părăluță, care joacă la echipa 
spaniolă Atletico Madrid, le 
are contracandidate pentru 
postul de portar pe poloneza 
Katarzyna Kiedrzynek (Paris 
Saint-Germain), suedeza 
Hedvig Lindahl (Chelsea), 
finlandeza Tinja-Riikka Kor-
pela (FC Bayern Munchen) și 
americanca Hope Solo (fără 
club). Între cele 55 de jucă-
toare nominalizate figurează 
și șase din echipa Germaniei, 
campioana olimpică de la Rio 

(Leonie Maier, Tabea Kemme, 
Dzsenifer Marozsan, Melanie 
Behringer, Alexandra Popp, 
Anja Mittag).

Echipa ideală (World XI) 
va fi anunțată în data de 8 
martie, Ziua Internațională a 
Femeii. Peste 3.000 de jucă-
toare din 47 de țări au votat 
pentru 2016 World XI, fiind 
invitate de FIFPro să selecteze 
un portar, patru fundași, trei 
mijlocași și trei atacanți.

În 2015, FIFPro a organizat 
în premieră o anchetă pen-
tru World XI, pentru care au 
votat jucătoare din 20 de țări. 
Echipa ideală din 2015 a fost 
formată din Hope Solo–Wendie 
Renard, Meghan Klingenberg, 
Kadeisha Buchanan, Julie Joh-
nston–Carli Lloyd, Amandine 
Henry, Aya Miyama–Celia 

Sasic, Eugenie Le Sommer, 
Anja Mittag. Nouă dintre ele 
au fost nominalizate și la edi-
ția a doua a sondajului, lipsind 

doar Sasic (retrasă) și Miyama 
(accidentată).

SUA este țara cu cele mai 
multe nominalizări în 2016, 
nouă jucătoare, urmată de 
Franța (8), Germania (6) etc. 
Sunt nominalizate jucătoare 
din 22 de țări, printre care și 
România. Cele mai multe jucă-
toare provin de la Olympique 
Lyon, deținătoarea Ligii Cam-
pionilor, 11 la număr, alături de 
Paris Saint-Germain (7), VfL 
Wolfsburg (6) etc. Liga care dă 
cele mai multe fotbaliste este 
Franța (18), urmată de Germa-
nia (11), SUA (7) etc. Conform 
sursei citate, printre cele 55 de 
jucătoare se află și două fotba-
liste desemnate cele mai bune 
din lume–Marta (2006, 2007, 
2008, 2009, 2010) și Carli 
Lloyd (2015, 2016).

SPORT

„Gheorghe Hagi era la nivelul lui Maradona”, 
spune antrenorul român Mircea Lucescu

Griezmann, cel mai bun 
marcator Atletico Madrid

Șah: Andrei Istrățescu 
reprezintă din nou România

Românca Andreea Părăluță, nominalizată 
pentru echipa ideală a anului 2016 (FIFPro)

Foto: frf.ro

Atacantul internațional francez Antoine Griezmann, grație golu-
lui înscris în meciul cu Bayer Leverkusen, din prima manșă a 
optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a devenit cel 
mai bun marcator din istoria clubului Atletico Madrid în Cham-
pions League, cu 13 realizări, informează AGERPRES. La al 29-lea 
meci european, Griezmann l-a depășit pe Luis Aragones, golghe-
ter cu 12 goluri între anii 1964 și 1974. Griezmann, în vârstă de 25 
de ani, a înscris al doilea gol al meciului, în minutul 25, la o pasă 
a compatriotului său Kevin Gameiro. Atletico conducea cu 2-0 la 
pauza meciului cu Leverkusen, încheiat cu victoria madrilenilor 
cu 4-2. Conform sursei citate, Aragones, fost selecționer al Spa-
niei, a încetat din viață pe 1 februarie 2014 la vârsta de 75 de ani.

Foto: youtube.com
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Marele maestru de șah Andrei Istrățescu reprezintă din nou 
România, după ce a jucat mulți ani pentru culorile steagului 
francez, a precizat Vladimir Danilov, secretarul general al fede-
rației române de specialitate, informează AGERPRES. „Am reușit 
să îl transferăm pe Andrei Istrățescu, dar nu are drept la nați-
onală timp de doi ani”, a declarat Vladimir Danilov. „El joacă 
acum pentru România și trăiește la Piatra Neamț. Nu va putea 
însă reprezenta România la competițiile mari cum sunt cam-
pionatele europene, mondiale, olimpiade. Pentru a putea juca, 
federația trebuie să plătească o sumă de 5.000 euro, mult pentru 
noi, puțin pentru alții. Dacă nu se plătesc acești bani, el va putea 
juca la aceste mari turnee abia din februarie 2019”, a spus în con-
tinuare oficialul FR Șah. Poreclit El Pibe D'Oro datorită fizicului 
său, dar și talentului care îl aseamănă cu fostul fotbalist Diego 
Maradona, Andrei Istrățescu, în vârstă de 41 de ani, a fost cam-
pion european de juniori sub 16 ani în 1991, iar apoi a fost, timp 
de un deceniu, liderul echipei de seniori a României, pentru care 
a jucat la șapte olimpiade de șah între 1992 și 2006. Conform sur-
sei citate, Andrei Istrățescu, de mai multe ori campion național 
al României, este alături de Liviu Dieter Nisipeanu unul dintre 
cei mai dotați jucători români ai generației sale. A reușind de-a 
lungul carierei multe rezultate excepționale obținând victorii la 
nume mari precum fostul campion mondial Anatoli Karpov.
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MUNCĂ

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

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

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

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

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

MATRIMONIALE

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc 
un domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să 
fie bun, să 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.

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.

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.

Se închiriază cameră pentru o persoană, de 
preferință o doamnă. 150 € + garanție. Cheltuielile 
(apă, gaz, curent, internet) sunt aparte. Dorim o 
persoană serioasă! Tel: 617534813.

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


