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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 7

3

2

Cabinet avocatură
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Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746
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ESPAÑOL 13

Muestra de Cine Rumano 
en 5 ciudades. Primera 
etapa: Barcelona

Cotizarea retroactivă pentru pensie („cumpărarea 
de vechime”) – a mai rămas o lună și jumătate

Ziua de 27 aprilie 2017 este ultima în care se mai poate „cumpăra” vechime 
pentru completarea stagiilor de cotizare pentru pensie. Persoanele care nu 
au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, 
vechimea maximă care poate fi cumpărată este de cinci ani. 9

Românii din Comunitatea Madrid au petrecut 
la un festival dedicat Zilei Femeii și Zilei Mamei

O amintire pentru o viață! Pe 11 martie, Andra 
a concertat pentru prima dată în Spania
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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

P e muzica Andrei te 
îndrăgostești iremedi-
abil, pasiunea Andrei 

se regăsește în fiecare piesă, 
talentul și diversitatea genu-
rilor muzicale abordate i-au 
adus de-a lungul timpului 
numeroase premii muzicale. 
Pe lângă aprecierea fanilor din 
România, se adaugă apreci-
erea fanilor de peste hotare, 
un exemplu fiind românii din 
Spania. Aceștia au avut deo-
sebita bucurie de a participa 
la un prim concert al Andrei 
în Spania.

Pe 11 martie, Andra a sus-
ţinut pentru prima dată un 
concert în Spania la Pala-
cio Vistalegre din Madrid. 
Publicul participând într-un 
număr foarte mare era adunat 
la eveniment de prin toate regi-
unile Spaniei. În deschiderea 

concertului au cântat artiș-
tii invitaţi, Aurora și Săndel 
Mihai, oferind publicului un 
moment autentic de folclor 
românesc. Artista Andra și-a 
făcut apariţia pe scenă într-un 
moment imens de bucurie și în 
numeroase rânduri de aplauze. 
Concertul a reprezentat o săr-
bătorire a Zilei Femeii, și cum 
se putea mai frumos sărbători 
decât în compania unei mari 
artiste a muzicii românești.

Publicul, adesea cu ochii în 
a lacrimi, a fredonat, alături de 
Andra, vers cu vers din neui-
tatele piese ale adolescenţei și 
tinereţii deopotrivă. Muzica 
Andrei este pentru orice vârstă 
o încântare. Într-o atmosferă 
de vis, luminiţele magice venite 
de la ecranele telefoanelor au 
fost completate perfect cu spec-
tacolul de lumini de pe scenă.

Andra a realizat un concert 
pentru prima dată în Spania 

la superlativ, fiind un concert 
mult așteptat de românii din 

această ţară. La finalul concer-
tului, Andra și-a luat rămas 
bun cu greu, fiind emoţionată 
și foarte impresionată de public 
pentru care cu siguranţă poartă 
amintiri frumoase în suflet. 
Românii din Spania o invită, 
când se va putea, la un urmă-
tor concert spectaculos și plin 
de emoţie în Spania. La ple-
care, mulţi fani au declarat că 
acest concert a fost fenomenal, 
de nota 10 cu plus, reprezen-
tând o amintire pentru o viaţă, 
o viaţă cu dor de ţară și de cei 
de acasă.

Organizatori: Stop & Play 
și Casa Costelo.

Colaboratori: Radio 
Românul, Ziarul El Rumano, 
publiSnake.es, Disco Muraya, 
Athena Disco.

Cu sprijinul Ambasadei 
României în Regatul Spaniei.

O amintire pentru o viață! Pe 11 martie, Andra 
a concertat pentru prima dată în Spania

http://www.periodicoelrumano.es
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Uniunea Muncitorilor Români din Spania a 
desfășurat, pe data de 5 martie 2017, un fes-
tival dedicat Zilei Femeii și Zilei Mamei care 
a avut loc în Recinto Ferial din Torrejón de 
Ardoz (provincia Madrid), programat între 
orele 11:00 și 21:00.

Vremea frumoasă și atmosfera de joc și 
voie bună s-au completat perfect cu standu-
rile pregătite cu bunătăţi una și una în cadrul 
Târgului de produse tradiţionale românești. 
Astfel, românii au putut consuma produse cu 
specific românesc, printre care preparate din 
carne rumenite la grătar, mititei și șorici pră-
jit, frigărui și legume la grătar, cartofi copţi, 

preparate dulci, deserturi tradiţionale româ-
nești și multe altele. Muzica de petrecere a făcut 
cinste folclorului românesc cu artiști deose-
biţi ca și Angela Rusu, Văru Săndel, Alexandru 
Brădăţan și Sînziana Ștefan. Intrarea la acest 
eveniment a fost gratuită.

Românii au petrecut pe muzica folclorului 
românesc, întinzând prin mulţime mai multe 
hore însoţite de chiuituri și multă veselie. Româ-
nii din străinătate, în cazul acesta românii din 
Spania, așteaptă cu mult dor evenimente cul-
turale românești.

Muzica românească îi leagă sufletește de 
cei de acasă și le mai alină un pic din dorul 

depărtării de ţară. Adevăratele petreceri ale 
românilor din străinătate nu pot fi decât pe 
muzica artiștilor români.

În cadrul festivalului, un moment deosebit 
de joc și voie bună a fost adus de „Ansamblul 
Mândrii Românași”, un grup de români din 
Spania care învaţă dansurile populare pentru 
a ajuta la păstrarea valorilor și tradiţiilor cul-
turale românești. Pentru cei care doresc să se 
alăture acestui proiect cultural românesc pot 
să se înscrie la adresa de e-mail: mandriiro-
manasi@gmail.com sau la telefon 633307958. 
De asemenea, pot fi găsiţi pe pagina oficială 
de Facebook Mândrii Românași.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și organi-
zatoare a acestui festival dedicat Zilei Femeii și 
Zilei Mamei, dorește să mulţumească tuturor 
celor care au contribuit la realizarea acestui 
eveniment.

Dorește să mulţumească colaboratorilor: 
Orange, Depósito de Materiales de Construc-
ción Silviu, Bârsan Pan, Restaurantul Acasă, 
Autos Motoreta, Primăria din Torrejón de Ardoz.

Mulţumește, de asemenea, partenerilor media: 
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES www.
agerpres.ro, Radio Românul www.radioroma-
nul.es (107,7 FM Spania) și Ziarul El Rumano 
en España www.periodicoelrumano.es.

Uniunea Muncitorilor Români din Spania a adus România aproape de români printr-un concert de Mărţișor, 
în cadrul festivalului dedicat Zilei Femeii și Zilei Mamei de pe 5 martie din Torrejón de Ardoz, Madrid.

Românii din Comunitatea Madrid au petrecut 
la un festival dedicat Zilei Femeii și Zilei Mamei

Foto: Uniunea Muncitorilor Români

Organizator Parteneri MediaColaboratori

Bârsan Pan Autos Motoreta
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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

Femeile care obișnuiesc să 
fumeze în timpul sarcinii sau 
care dau naștere la copii care 
au o greutate sub cea conside-
rată normală au un risc mai 
ridicat ca aceștia să dezvolte un 
anumit tip de leziune a retinei, 
conform unui studiu realizat 
recent în Danemarca, infor-
mează AGERPRES.

Oamenii de știinţă danezi 
și-au concentrat atenţia asu-
pra grosimii stratului de fibre 
ale nervului optic, responsabile 
de transmiterea de informa-
ţii vizuale de la ochi la creier. 
Atunci când acest strat este prea 
subţire, persoanele afectate ar 
putea manifesta un risc mai 
mare de deficienţe de vedere 
și glaucom, o boală a ochiului 
ce poate duce la orbire.

Studii realizate anterior 
au asociat fumatul în timpul 
sarcinii cu riscul de aducere 
pe lume a unor copii subpon-
derali, notează cercetătorii în 
jurnalul „JAMA Ophthalmo-
logy”. Din cauza că greutatea 
scăzută la naștere este asoci-
ată și cu subţierea stratului de 
fibre ale nervului optic, fumatul 
ar putea avea un efect direct și 

indirect asupra nervului optic 
și al conexiunilor acestora cu 
retina, subliniază oamenii de 
știinţă.

În cadrului studiului actual, 
cercetătorii au examinat 
informaţii obţinute în urma 
investigaţiilor oftalmologice 
realizate pe 1.323 de copii cu 

vârste cuprinse între 11 și 12 
ani și au descoperit că atât 
fumatul cât și greutatea scă-
zută la naștere sunt asociate în 
mod independent cu subţierea 
stratului de fibre ale nervului 
optic. „Fumatul pentru o peri-
oadă relativă scurtă în timpul 
sarcinii poate avea consecinţe 

pe toată durata vieţii fetusului 
expus”, susţine dr. Christopher 
Kai-Shun Leung, cercetător în 
cadrul Universităţii Hong Kong, 
autor al unui editorial ce înso-
ţește studiul.

80% dintre mamele cuprinse 
în această cercetare nu erau 
fumătoare. Alte 2% au încetat 
acest obicei în timpul sarcinii, 
iar 18% au continuată să fumeze 
pe durata perioadei în care au 
fost gravide. Circa 4% dintre 
copii s-au născut cu greutate 
sub cea considerată normală, 
mai spune sursa citată.

Testele oftalmologice efec-
tuate pe toţi copiii au relevat 
faptul că aceștia aveau o gro-
sime a fibrelor nervului optic 
de 104 micrometri. La copiii ale 
căror mame au fumat în tim-
pul sarcinii această valoare era 
în general cu 5,7 micrometri 
mai mică decât la cei ai căror 
mame nu au fumat cât timp 
au fost gravide. La copiii sub-
ponderali la naștere, grosimea 
medie a fibrelor nervului optic 
a fost cu 3,5 micrometri mai 
redusă decât a copiilor care au 
venit pe lume având o greu-
tate normală.

Fumatul în timpul sarcinii, asociat cu leziunile 
oculare și subponderabilitatea la copii

Spitalul Universitar din 
Torrejón a semnat un 
acord de colaborare 

cu Fundaţia CIEN (Centru 
de Cercetare în Boli Neuro-
logice). Acest acord va permite 
ambelor instituţii să avanseze 
în cercetarea bolilor neurode-
generative, să cunoască cum 
afectează ţesutul cerebral și să 
dezvolte noi linii de cercetare 
pentru a îmbunătăţi diagnos-
ticarea și tratamentul precoce 
a acestor boli.

Fundaţia CIEN este o 
instituţie publică din cadrul 
Institutului de Sănătate „Car-
los III” care are drept scop 
cercetarea de bază, clinică și 
epidemiologică a bolilor neu-
rodegenerative. În prezent, 
spitalul lucrează în strânsă 
colaborare cu fundaţia în 
studiul insuficienţei cogni-
tive ușoare, folosind biomarkeri în sânge și 
lichidul cefalorahidian, pentru crearea unui 
depozit de probe.

Pe de altă parte, spitalul lucrează la promo-
varea donării de ţesut cerebral atât în cazul 
persoanelor care nu suferă de boli neurologice, 
cât și a persoanelor cu patologii neurodege-
nerative, care după deces decid să-și doneze 
creierul prin acordul stabilit cu BT-CIEN 
(Banca de ţesuturi a Fundaţiei CIEN). Acest 

lucru permite crearea de tehnici de cercetare 
pentru a găsi tratamente eficiente pentru 
Alzheimer și alte demenţe, cum ar fi Parkin-
son, scleroză laterală amiotrofică și alte boli 
neurodegenerative. Donarea de ţesut cerebral 
este o procedură simplă pe care o pot face atât 
persoanele cu boli neurologice, cât și persoa-
nele care nu suferă nici o boală neurologică, 
pentru că ţesutul sănătos este esenţial în defi-
nirea modificărilor patologice în ţesutul bolnav.

Dr. María José Gil Moreno, neurolog din 
cadrul Spitalul Universitar din Torrejón afirmă 
că „dezvoltarea de proiecte de colaborare între 
instituţiile de cercetare și centrele clinice este 
esenţială pentru a obţine mai multe informaţii 
cu privire la bolile neurodegenerative atât de 
comune, precum Alzheimer. Sunt convinsă că 
societatea va înţelege importanţa donării de 
ţesut cerebral pentru a putea avansa în diagnos-
ticarea și tratamentul precoce al acestor boli”.

Spitalul Universitar din Torrejón și Fundația CIEN 
cercetează impactul bolilor neurodegenerative

Foto: news.rice.edu

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Jocul de realitate augmentată Pokémon Go, foarte popular pe 
telefoanele inteligente de la lansarea sa anul trecut, îi poate 
determina pe utilizatori să facă până la o mie de pași pe zi și 
să reducă astfel riscul cardiovascular la persoanele suprapon-
derale sau sedentare, potrivit unui studiu realizat de Asociația 
Americană a Inimii (AHA, American Heart Association), infor-
mează AGERPRES.

Pentru investigația lor, cercetătorii au studiat 167 de per-
soane care au jucat Pokémon Go, ce constă în vânarea în 
diferite locuri a unor creaturi virtuale (pokemoni) cu telefo-
nul lor mobil. S-a constatat că jucătorii au realizat într-adevăr 
aproape 2.000 de pași în plus pe zi, ceea ce–potrivit studiului–
reduce cu 8% riscul cardiac sau de accident vascular cerebral.

Înainte de a juca Pokémon Go, participanții făceau în 
medie 5.678 de pași pe zi, însă numărul acestora a crescut la 
7.654 după ce au intrat în joc, conform sursei citate. Pentru 
acest studiu, cercetătorii au urmărit 167 de utilizatori de iPhone, 
care au început să joace Pokémon Go în iulie 2016, cerându-le 
să le comunice numărul de pași realizați în fiecare zi, calculați 
cu ajutorul unui podometru pe smartphone-ul lor, de la mijlo-
cul lunii iunie și până la 31 iulie 2016.

Jocul Pokémon Go poate 
fi benefic pentru sănătate

Foto: youtube.com
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Programul Erasmus este unul 
dintre cele mai de succes pro-
iecte europene, iar în 30 de ani 
de existenţă a reușit să întă-
rească relaţiile între statele 
Uniunii Europene, a decla-
rat Gabriela Drăgan, director 
general al Institutului Euro-
pean din România, informează 
AGERPRES.

„Unul dintre cele mai de 
succes proiecte europene–
Erasmus–este un proiect care 
are 30 de ani de existenţă. Aș 
zice că este un proiect tânăr, 
care a dovedit că banii euro-
peni pot fi cheltuiţi cu foarte 
multă valoare adăugată, deci 
este un proiect care susţine 
mobilităţi la nivelul statelor 
europene și chiar non-euro-
pene. Este un proiect care și-a 
dorit să întărească și relaţiile 
între statele membre”, a afirmat 
Drăgan, la dezbaterea „Europa 
tinerilor, tinerii Europei!”

Alexandru Bindar, consilier 
al ministrului Educaţiei, a men-
ţionat că programul Erasmus 
este privit cu foarte mult entu-
ziasm de studenţi, deoarece 
reușesc, prin intermediul aces-
tuia, să vadă modul de lucru 
în universităţile din celelalte 
ţări ale UE. „Una dintre prin-
cipalele probleme pe care le au 
studenţii care pleacă cu Eras-
mus din România în celelalte 
ţări este legată de diferenţa de 
nivel de trai. De cele mai multe 
ori, bursa cu care pleacă stu-
denţii români cu Erasmus nu 
reușește să acopere cheltuielile 

de cazare și masă pe care ar tre-
bui să le aibă acolo și de aceea 
e nevoie de suport financiar fie 
de acasă, fie de la universităţi. 
Prin intermediul Ordinului de 
ministru 3392 pe care l-am dat 
de curând, cel care reglemen-
tează condiţiile de acordare a 
burselor și a altor forme de 
sprijin, am creat cadrul legal 
pentru ca universităţile să poată 
susţine din venituri proprii cu 
burse studenţii care pleacă în 
stagii fie în ţară, fie în străină-
tate”, a anunţat Bindar, care 
a prezentat la dezbatere un 
mesaj din partea ministrului 
Pavel Năstase.

Vincent Lambotte, coor-
donator al Departamentului 
Comunicare al Reprezentanţei 
Comisiei Europene în România, 
a vorbit despre sărbătorirea a 

10 ani de la aderarea României 
la UE și 30 de ani de program 
Erasmus. „Programele UE în 
domeniul educaţiei și formării 
au cuvântul lor. În mod parti-
cular, programul „Erasmus+” 
are o importanţă specială anul 
acesta cu sărbătorirea a 30 de 
ani de succes. Trei lucruri sunt 
mai importante în cadrul aces-
tui program: oameni, buget și 
teme”, a spus Vincent Lam-
botte. El a susţinut că acest 
program va oferi unui număr 
de 4 milioane de europeni posi-
bilitatea de a studia, de a se 
forma, de a câștiga experienţă 
profesională și de a participa 
la programe de voluntariat în 
alte ţări, iar bugetul va fi de 
aproape 15 miliarde de euro 
pe o perioadă de 7 ani.

Monica Calotă, director la 

Agenţia Naţională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul 
Educaţiei și Formării Profesi-
onale, a spus că, pentru anul 
universitar 2016–2017, aproxi-
mativ 7.000 de studenţi români 
urmează să studieze în UE prin 
acest program și 800 de stu-
denţi merg să studieze în afara 
UE. În privinţa studenţilor care 
vin cu Erasmus în România, 
aceștia sunt în jur de 3.000, 
a menţionat Calotă. Potrivit 
acesteia, în 30 de ani de pro-
gram Erasmus, 9 milioane de 
persoane au fost beneficiari.

Alina Bârgăoanu, decan 
al Școlii Naţionale de Studii 
Politice și Administrative și 
președintele Consiliului de 
Administraţie al IER, a afir-
mat că programul Erasmus 
este de departe cel mai de suc-
ces program al UE, mai spune 
sursa citată. „Este programul 
care nouă ne permite să atra-
gem în continuare studenţi. În 
ultimii ani crește foarte mult 
numărul de studenţi care vin 
din alte ţări ale UE să studi-
eze în România, ceea ce este 
într-adevăr un factor de euro-
penizare”, a spus aceasta.

Dezbaterea „Europa tine-
rilor, tinerii Europei” a fost 
organizată de Institutul Euro-
pean din România și Centrul 
de Informare Europe Direct 
și marchează aniversarea a 10 
ani de la aderarea României la 
Uniunea Europeană și 30 de 
ani de existenţă și implemen-
tare a programului Erasmus.

„Europa tinerilor, tinerii Europei”: Erasmus–unul 
dintre cele mai de succes proiecte europene

ACTUALITATE

Peste 72.000 de flori și 1,7 tone de plante ornamentale fără 
documente legale au fost indisponibilizate de polițiști, în urma 
unei acțiuni desfășurate la nivel național, în perioada 1 februa-
rie–9 martie, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al IGPR, în perioada 1 februarie–9 
martie, sub coordonarea de specialitate a Direcției de Inves-
tigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, 
polițiștii au acționat, la nivel național, pentru verificarea lega-
lității operațiunilor de import și achiziții intracomunitare, 
transport, depozitare și comercializare a florilor și plantelor 
ornamentale. Polițiștii au verificat 2.110 societăți comerciale, 
6.467 de persoane fizice și 7.242 de autovehicule. Conform sur-
sei citate, în urma activităților desfășurate, echipele de control 
au constatat 215 infracțiuni, dintre care 27 de fapte de evazi-
une fiscală.

„Pe parcursul acțiunilor desfășurate, au fost indisponi-
bilizate sau confiscate 13.726 de fire de flori din achiziții 
intracomunitare, 35.648 de fire de flori din import, 22.822 de 
fire de flori produse în România, 332 de plante ornamentale 
și 1.743 kg. de plante pentru decorațiuni, în valoare totală de 
peste 207.000 de lei”, se precizează în comunicatul citat.

IGPR: Peste 72.000 de flori 
fără documente legale

Foto: floridelux.ro
Foto: AGERPRES
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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 SpaniaȘeful Departamentului pen-

tru Situaţii de Urgenţă, Raed 
Arafat, a declarat că România 
trebuie să se pregătească atât 
pentru a ști să primească ajutor 
în caz de dezastru, dar și pen-
tru a participa în a ajuta alte 
ţări, informează AGERPRES.

„Pentru noi, aici (la Timi-
șoara–n.r.) este un proces de 
învăţare și de preluare de expe-
rienţă din celelalte ţări, care 
sunt experimentate în acest 
domeniu. Este normal ca în 
cadrul solidarităţii europene, 
al cooperării europene, în cazul 
unor dezastre, prin mecanismul 
de protecţie civilă europeană, 
România să nu fie doar o ţară 
care este potenţial primitoare 
de ajutor, ci să fie o ţară care 
este și ofertantă de ajutor”, 
a afirmat dr. Arafat, care a 
participat la exerciţiul inter-
naţional ROMODEX 2017, în 
cadrul „Zilei Distinșilor Vizi-
tatori”, derulat de ISU Banat.

Raed Arafat a subliniat 
că un astfel de exerciţiu este 
extrem de important, fiind pre-
zentate module performante 
din trei ţări, unul de pompare 
de înaltă capacitate provenit 

din Austria, unul de purifi-
care a apei în capacitate foarte 
mare provenit din Germania 
și un altul de CBRN provenit 
de la Protecţia Civilă franceză. 
România a oferit anul trecut 
module pentru protecţia civilă 
europeană, care urmează să 
fie validate.

„Am mai făcut acest lucru 
în 2014, când o echipă din 
Timiș a plecat pentru a ajuta 
la inundaţiile din Serbia, ajuto-
rul oferit Sloveniei când a fost 
o problemă cu curentul și s-au 
trimis generatoare electrice din 
România, chiar de la Enel. În 
ultima perioadă, dotarea care 

a intrat ne aduce la un nivel 
mult mai bun decât înainte. 
Din dotările pe care le văd aici, 
încă mai avem drum de făcut. 
Se vede dotarea și conceptul 
dotării care este orientat spre 
o viziune mult mai largă de 
reacţie la dezastre”, a afirmat 
Raed Arafat.

Echipa austriacă a venit la 
exerciţiul de la Timișoara pre-
gătită inclusiv cu staţie mobilă 
de alimentare cu combustibil 
pentru echipamentele lor, cu 
o bucătărie care poate asigura 
hrana pentru 5.000 de per-
soane pe zi, pentru cei care 
intervin la faţa locului, diferite 

componente ale echipamen-
telor făcute pentru a putea fi 
rapid transportate prin dife-
rite mijloace și utilizate în 
diferite situaţii. În acest con-
text, șeful Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă a 
mai precizat că România deja a 
început un astfel de concept și 
din 2014 dotarea noastră este 
orientată spre „o viziune mai 
largă”, mai spune sursa citată. 

„90 de milioane de euro vor fi 
cheltuiţi până la finele acestui 
an, din fonduri europene, din 
2015 până acum, s-au cheltuit 
deja 60 de milioane de euro, 
mai avem 30 de milioane de 
euro pe un anumit proiect și 
se lucrează pe un proiect mult 
mai mare deja, pe proiectele 
de infrastructură mare, de 80 
de milioane de euro, dar încă 
este nevoie să întărim anumite 
paliere”, a punctat Arafat. El 
a susţinut că România împru-
mută, adaptează unele dintre 
echipamente, dar ele trebuie 
să fie comune, pentru că în 
momentul în care sunt trei ţări 
prezente la faţa locului, într-un 
dezastru, procedurile trebuie 
să fie comune.

Raed Arafat, la exercițiul internațional ROMODEX: 
România să fie și o țară care oferă ajutor

Foto: cetateanul.ro
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După cum se prezintă pe 
pagina lor de internet, „Ansam-
blul Mândrii Românași” este 
un grup de români din Spa-
nia care învaţă dansurile 
populare pentru a ajuta la 
păstrarea valorilor și tradiţi-
ilor culturale românești. Acești 
români și-au început activitatea, 
în acest ansamblu de dansuri 
populare românești, în mar-
tie 2016 din motive care atrag 
toată lauda și admiraţia: „prin 
desfășurarea acestor cursuri 
de dans se dorește întărirea 
relaţiilor între românii aparţi-
nători ai comunităţii românești 
din Spania și realizarea unei 
strânse legături sufletești între 
românii aceleiași ţări, dar din 
regiuni diferite ale României”, 
conform celor prezentate pe 
pagina lor www.mandriiro-
manasi.es.

Cursurile de dansuri popu-
lare românești sunt adresate 
pentru două grupe de vârstă: 
copii cu vârstă începând de la 
3 ani și pentru adulţi. Cursu-
rile au 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, de la 17:00 – 18:30, 
grupa de copii și de la 18:30 – 
20:00, grupa de adulţi.

După numai 1 an de activi-
tate, au înregistrate participări 
la evenimente culturale româ-
nești mai restrânse, dar și 
cu public numeros. Ultimul 
eveniment la care a partici-
pat acest ansamblu este un 
festival dedicat Zilei Femeii 
și Zilei Mamei, organizat de 
către Uniunea Muncitorilor 
Români din Spania și care a 
avut loc pe 5 martie 2017, în 
Recinto Ferial din Torrejón de 
Ardoz (Madrid).

Acești Mândrii Românași 
cu mult drag pentru portul și 
dansul popular poartă o imensă 
recunoștinţă profesorului lor 
de dans care are o activitate 
de profesionist în ale dansu-
lui popular românesc, având 
în palmares mai multe premii 
câștigate la competiţii de dans 
în România, dar și în străină-
tate. Domnul profesor, Daniel 
Samoilă ne-a declarat cu multă 
emoţie: „am început de la 6-7 
ani dansul popular, urmat de 
cel modern. După repetiţii și 
muncă, am intrat în „Ansamblul 
Cibinul”, un ansamblu frumos 
care reprezenta o familie unită 
sub coregrafia maestrului Ioan 
Macrea, familia Macrea. După 
alţi ani și muncă pe măsură, 
am intrat în „Ansamblul Ceata 
Junilor”, participând la o mul-
ţime de concursuri în ţară și 

peste hotare, unde am fost 
primii, întotdeauna. Făcând 
parte din acest ansamblu, a 
fost șansa vieţii mele și am 
profitat din plin de ea, cres-
când și învăţând o mulţime 
de lucruri frumoase pe care 
acum am șansa, din postura 
de profesor, să le împărtășesc 
acestui „Ansamblul Mândrii 
Românași”, de care m-am ata-
șat foarte mult, începând cu 
cei mici și până la cei mari, 
numindu-i cu toată aprecierea 
Mândrii MEI Românași, prin 
care vreau să dezvolt proiecte 
interesante și să promovez dan-
sul, arta frumosului”.

După cuvintele profesorului 
care ne-au încântat, am tre-
cut mai departe să aflăm ce ne 
spun acești Mândrii Românași 
despre tot ceea ce reprezintă 
activitatea lor în acest ansam-
blu. Am descoperit povești de 
viaţă emoţionante, români care 
poartă cultul dorului în suflet 
pentru tot ceea ce înseamnă 
ROMÂNIA și ROMÂNESC, 
cuvintele lor parcă ar fi niște 
bijuterii ale sufletului românesc 
înstrăinat de ţară și însingu-
rat într-o ţară adoptivă a cărei 
culturi a trebuit să o accepte 
pentru supravieţuirea într-o 
lume și viaţă nouă. I-am între-
bat pe rând: De ce te-ai înscris 
în acest ansamblu și ce ţi-ai 
propus pe mai departe?

Maria V.: „Îmi place dan-
sul și muzica, dansul popular 
îmi dă viaţă, mă înveselește, 
mă ajută să uit de toate grijile 
vieţii de zi cu zi. M-am înscris 
din pasiune pentru dansul și 
muzica populară pe care o simt 
în suflet de când mă știu, ca 
român e normal să fii înscris 
în acest ansamblu, pe lângă 
faptul că profesorul nostru 
este un profesionist al dan-
sului popular”.

Ramona I.: „Am crescut cu 
muzica populară de mică și 

m-am înscris din plăcerea de 
a dansa. Pe copii i-am înscris 
pentru a învăţa ce reprezintă 
tradiţia românească și pentru 
a nu-și uita rădăcinile. Sunt 
mândră că sunt româncă! 
Mulţumesc domnului profe-
sor pentru tot ce a realizat cu 
noi la grupa de adulţi și cu cei 
mici, la grupa de copii. Copiii 
mei vin din plăcere la cursu-
rile de dans, iar acest lucru 
este rodul muncii profesoru-
lui nostru. Mulţumim!”

Liliana C.: „De mică mi-a 
plăcut dansul popular, iar în 
satul natal se făceau diverse 
adunări unde oamenii se 
puneau să joace. Din dra-
goste pentru costumul și dansul 
popular, m-am înscris să învăţ 
stiluri de dans și din alte zone 

la ţării”.
Carmen H.: „M-am înscris 

pentru a învăţa dansuri din 
alte zone ale ţării și în același 
timp pentru a face puţină miș-
care bună oricui la sănătate. 
Acum aștept cu nerăbdare ziua 
de vineri șă mă întâlnesc cu 
grupul, să învăţ ceva nou, iar 
alături de profesorul nostru 
îmi doresc să fac parte din tot 
ce va urma”.

Cristina P.: „M-am născut 
cu muzica și dansul în sânge, 
din copilărie am simţit ceva 
deosebit faţă de folclorul nos-
tru românesc, portul popular 
și tot ce ţine de muzică și scenă. 
Prin ceea ce am realizat până 
acum și prin proiectele care vor 
urma, vreau să revin, alături 
de grup, pe scenă, de unde să 

transmitem mai departe mân-
dria noastră de a fi români și 
de a fi antrenaţi de inegalabi-
lul nostru profesor”.

Claudia S.: „M-am înscris 
din dragoste pentru dansurile 
tradiţionale românești, aces-
tea fiind un medicament foarte 
bun să îmi alin dorul de fami-
lie și de ţară. Vreau prin acest 

„Ansamblul Mândrii Românași”, 
aici peste hotare, să promovăm 
și să păstrăm folclorul româ-
nesc. Mulţumesc fondatorilor 
acestui proiect, profesorului și 
colegilor mei”.

Aurelia C.: „Am îmbrăcat 
prima dată costumul popular 
la vârsta de 5 ani și tot atunci 
am urcat pentru prima dată pe 
scenă. De atunci, au urmat alte 
festivităţi din școală și liceu la 
care am participat și prin care 
am dobândit dragostea pen-
tru dansul popular și tradiţiile 
noastre românești. Simt fiori de 
emoţie când îmbrac costumul 
popular aici în Spania și sunt 
în acest grup din prima zi, de 
când s-a dat startul cursurilor 
de dansuri populare românești, 
pe 4 martie 2016”.

Virgiliu D.: „Vă spun sincer, 
era o perioadă tristă în viaţa 
mea și am văzut într-o zi o pos-
tare pe Facebook cu un video 
care mi-a plăcut foarte mult 
și m-am hotărât să mă înscriu 
și eu în acest grup minunat 

„Ansamblul Mândrii Românași”. 
M-am gândit că, alături de acest 
grup vom reuși împreună să 
alungăm tristeţea și să adu-
cem fericire în casele românilor 
de pretutindeni. Sunt sigur că 
împreună vom reuși. Mulţu-
mesc fondatorilor acestui 
proiect, profesorului și cole-
gilor mei”.

Mioara M.: „Eu ascult muzică 
populară de când eram în pân-
tecul mamei. M-am născut în 
1972, când tata s-a întors în 
ţară din turneul „Ansamblului 

Cindrelul – Junii Sibiului” din 
Franţa. M-am învârtit printre 
scenarii și artiști ai muzicii 
populare, am văzut din umbră 
succesele familiei mele. Sunt 
de mulţi ani în Spania, departe 
de toată familia și, cum sân-
gele apă nu se face, am decis 
să mă înscriu în acest mândru 
grup de românași. Vreau să 
depun partea mea de contri-
buţie la acest proiect împreună 
cu toţi colegii, alături de pro-
fesorul nostru”.

Costică P.: „Dansul popular 
este și va fi o pasiune a mea. 
Voi continua în pași de dans, 
alături de frumoșii mei colegi ai 

„Ansamblului Mândrii Româ-
nași” cât mă vor ţine picioarele”.

Tania: „Dansul și muzica 
sunt pasiunile mele. Mul-
ţumesc domnului profesor 
pentru sprijin, dedicare, pentru 
tot, mulţumesc întregii echipe 
pentru activităţile frumoase 
făcute împreună. Sunt bucu-
roasă că fac parte dintr-un grup 
așa minunat de Mândrii Româ-
nași, lângă ei am învăţat să râd, 
îmi aduc aminte de cei dragi de 
acasă, îmi aduc aminte de ţara 
noastră frumoasă. Cu ajutorul 
acestui grup vom reuși să adu-
cem multă bucurie în casele 
românilor plecaţi de lângă cei 
dragi. Tot ceea ce am realizat 
până acum, e mulţumită dom-
nului profesor și îmi doresc 
pe mai departe să continuăm 
povestea noastră”.

Andreea C.: „Dansul și portul 
nostru popular reușesc întot-
deauna să-mi reamintească de 
unde am plecat, unde mă simt 
acasă, care îmi este pământul 
strămoșesc împreună cu toate 
valorile și tradiţiile noastre 
românești purtate din strămoși”.

Maria M.: „Dansul popular 
ne poartă spre identitatea naţi-
onală a poporului român. În 
viziunea mea, dansatorii sunt 
instrumente la care interpre-
tează coregraful. Când aud 
muzica populară mă „mâncă” 
tălpile și vreau să dănţuiesc 
până rup opincile”.

După aceste cuvinte izvo-
râte din dragoste faţă de ţară, 
cultură și tradiţii românești, 
nu putem decât să ne expri-
măm toată admiraţia și să le 
dorim multă sănătate și împli-
niri în tot ceea ce și-au propus. 
Pentru cei care doresc să se 
alăture acestui proiect cultural 
românesc pot să se înscrie la 
adresa de e-mail: mandriiroma-
nasi@gmail.com sau la telefon 
633307958. De asemenea, pot 
fi găsiţi pe pagina oficială de 
Facebook Mândrii Românași.
Fotos: Ansamblul  
Mândrii Românași

Ansamblul Mândrii Românași din Spania promovează 
dansul popular, portul și cultura românească
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Avocatul Poporului, demersuri 
la autoritățile italiene

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va întreprinde 
demersuri pe lângă autoritățile italiene în cazul informațiilor 
privind exploatarea și agresiunile sexuale la care sunt supuse 
mii de femei care lucrează în Sicilia–Italia, anunță purtătorul 
de cuvânt al instituției, Matei Vîrtosu, într-un comunicat trans-
mis AGERPRES.

Vîrtosu arată că săptămânalul britanic The Observer a 
publicat, pe 12 martie, un articol în care se susține că mii 
de femei românce care lucrează în agricultură în provincia 
Ragusa din Sicilia sunt victime a numeroase abuzuri, inclu-
siv amenințări și agresiuni sexuale, lucruri care se petrec într-o 
impunitate aproape totală.

Potrivit organizației italiene care apără drepturile imigran-
ților, Proxyma Association, citată în materialul de presă, mai 
mult de jumătate dintre femeile românce care lucrează în fer-
mele din acea zonă sunt obligate să întrețină relații sexuale cu 
angajatorii lor, iar aproape toate lucrează în condiții de muncă 
forțată și de exploatare severă, conform sursei citate.

Ziua de 27 aprilie 2017 este 
ultima în care se mai poate 

„cumpăra” vechime pen-
tru completarea stagiilor de 
cotizare pentru pensie, infor-
mează Ambasada României în 
Regatul Spaniei. Reamintim 
că persoanele doritoare să își 
completeze stagiul de cotizare 
pentru pensie au la dispozi-
ţie șase luni pentru încheierea 
unui contract cu Casa Terito-
rială de Pensii din România 
(27 octombrie 2016–27 aprilie 
2017) și că vechimea maximă 
care poate fi cumpărată este 
de cinci ani (conform Decre-
tului nr. 870/2016 pentru 
promulgarea Legii 186/2016 
privind unele măsuri în dome-
niul asigurării unor categorii 
de persoane în sistemul public 
de pensii, apărut în Monito-
rul Oficial, Partea I nr. 842 din 
24.10.2016).

DETALII–Iniţiativa legisla-
tivă prevede că „persoanele care 
nu au calitatea de pensionari 
pot efectua plata contribuţiei 
de asigurări sociale pentru peri-
oadele de timp în care nu au 
avut calitatea de asigurat în 
sistemul public de pensii sau 

într-un sistem de asigurări 
sociale neintegrat acestuia”. 
Persoanele interesate să „cum-
pere vechime” încheie în acest 
sens un contract de asigurare 
cu Casa Teritorială de Pensii 
din România, în termen de 6 
luni de la intrarea în vigoare 
a iniţiativei legislative, care a 
fost 27 octombrie 2016 (potrivit 
Raportului adoptat de depu-
taţii din Comisia de muncă). 
Se poate efectua plata con-
tribuţiei de asigurări sociale 
pentru perioade încadrate în 
intervalul dintre data încheierii 
contractului de asigurare soci-
ală și ultimii 5 ani dinaintea 
acestei date. Plata contribuţiei 

de asigurări sociale ar urma să 
fie făcută într-o singură tranșă 
sau în tranșe lunare.

Conform proiectului de lege:
- „Contribuţia de asigurări 

sociale datorată se calculează 
prin aplicarea asupra bazei 
lunare de calcul a cotei con-
tribuţiei de asigurări sociale 
pentru condiţii normale de 
muncă, reglementată de legis-
laţia în vigoare pentru fiecare 
dintre luna/lunile din peri-
oadele pentru care se solicită 
efectuarea plăţii în vederea con-
siderării stagiului de cotizare 
în sistemul public de pensii”.

- „Baza lunară de calcul pre-
văzută o constituie cel puţin 

valoarea unui salariu de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată, reglementat de legislaţia 
în vigoare pentru fiecare dintre 
luna/lunile din perioadele pen-
tru care se solicită efectuarea 
plăţii contribuţiei de asigurări 
sociale. Salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată 
este cel aprobat prin hotărâre 
a Guvernului”.

- „Baza lunară de calcul nu 
poate fi mai mare decât valoa-
rea corespunzătoare a de cinci 
ori câștigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea buge-
tului asigurărilor sociale de stat, 
iar valoarea câștigului salarial 
mediu brut utilizat la funda-
mentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat este cea pre-
văzută în actele normative în 
vigoare la acea dată. Cota de 
contribuţie de asigurări soci-
ale care se utilizează la calculul 
contribuţiei de asigurări sociale 
datorate este cea prevăzută în 
actele normative în vigoare la 
acea dată”. În context, pentru 
un total de cinci ani de vechime, 
doritorii ar trebui să plătească 
aproximativ 15 500 de lei, con-
form sursei citate.

Cotizarea retroactivă pentru pensie („cumpărarea 
de vechime”) – a mai rămas o lună și jumătate

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: Ambasada României în Regatul Spaniei Foto: AGERPRES
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Statul român decontează circa 16 milioane de lei pentru 
călătoriile studenților efectuate în luna februarie

Procesul de intrare în insolvență a Complexului Energetic 
Hunedoara (CEH), deschis de 15 dintre creditorii companiei, la 
Tribunalul Hunedoara, a fost suspendat temporar până când 
Curtea de Apel Alba Iulia se va pronunța într-o cauză simi-
lară în care insolvența a fost cerută de către reprezentanții 
CEH, informează AGERPRES. Dosarul, care a avut termen de 
judecată la Tribunalul Hunedoara, a fost disjuns din unul în 
care CEH și mai mulți creditori ai companiei solicitau deschi-
derea procedurii de insolvență. „Procesul a fost suspendat 
până la soluționarea apelului depus de Complexul Energetic 
Hunedoara la Curtea de Apel Alba Iulia”, a declarat purtăto-
rul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glăman. Pe 7 
februarie, Tribunalul Hunedoara a respins cererea de intrare 
în insolvență înaintată instanței de administrația CEH și mai 
mulți creditori. Tot atunci, instanța a dispus ca solicitările credi-
torilor să fie judecate separat, în dosarul care a avut ca termen 
data de 8 martie. Cu datorii care depășesc 1,28 miliarde de lei, 
conducerea CEH a solicitat intrarea companiei în insolvență 
apreciind, în mai multe rânduri, că această procedură este sin-
gura soluție pentru evitarea falimentului societății, mai spune 
sursa citată. În cadrul CEH lucrează peste 5.300 de angajați, la 
termocentralele Mintia și Paroșeni, dar și la minele de huilă 
Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan.

Procesul de insolvență al CEH 
a fost suspendat temporar

CFR Călători a emis studenţilor, 
în luna februarie 2017, peste 
355.000 de bilete gratuite, cu 
aproape 70% mai multe compa-
rativ cu luna similară din 2016, 
și mai mult de 4.400 de abo-
namente lunare, valoarea de 
decont a acestor călătorii depă-
șind 15,7 milioane de lei, potrivit 
datelor furnizate de compa-
nie, informează AGERPRES.

În comparaţie, în luna 
februarie 2016, studenţilor 
le-au fost emise peste 209.000 
bilete cu reducere și peste 1.000 
de abonamente, numărul aces-
tora din urmă fiind de patru ori 
mai mic decât cel consemnat în 
februarie 2017. „În luna februa-
rie a.c., în baza HG 42/2017, 
peste 355.000 de bilete gratuite 
și un număr de peste 4.400 abo-
namente lunare au fost emise 
pentru studenţi. Valoarea de 
decont a acestor călătorii este 
de peste 15,7 milioane lei. În 
luna februarie 2016, studenţilor 
le-au fost emise peste 209.000 
bilete cu reducere și peste 1.000 
de abonamente”, a precizat CFR 
Călători. Din numărul total de 
pasageri transportaţi de compa-
nia naţională în luna februarie 
2017, ponderea studenţilor a 

depășit 10%.
Studenţii români și stră-

ini, înmatriculaţi la o formă 
de învăţământ cu frecvenţă–
licenţă, master, doctorat–în 
instituţiile de învăţământ supe-
rior acreditate din România 
beneficiază de gratuitate la 
transportul feroviar intern, a 
anunţat, pe 1 februarie 2017, 
CFR Călători.

„Călătoria gratuită este vala-
bilă la toate categoriile de 
trenuri (Regio și InterRegio), 
clasa a II-a, pe tot parcursul 
anului calendaristic, indife-
rent de distanţă sau rută, iar 
abonamentele lunare gratuite 
cu număr nelimitat de călăto-
rii se vor elibera pe distanţe 
de până la 300 de kilometri. 

Abonamentele pot fi procurate 
numai de la casele de bilete 
dotate cu sistem electronic de 
emitere”, potrivit sursei citate.

CFR Călători recomandă stu-
denţilor achiziţionarea din timp 
a biletelor gratuite de tren, în 
vederea evitării unor situaţii 
neplăcute. În acest sens, CFR 
Călători a subliniat necesitatea 
achiziţionării biletului de călă-
torie gratuită pentru studenţi.

„Călătoriile gratuite acordate 
studenţilor presupun costuri 
pentru companiile feroviare. 
Aceste costuri sunt asumate 
de statul român și sunt decon-
tate de la bugetul de stat, prin 
Ministerul Transporturilor. 
Monitorizarea numărului de 
călătorii este obligatorie atât 

pentru evitarea unor situaţii 
neplăcute (exemplu: supraaglo-
merare, dublare locuri) pentru 
pasageri (nu doar pentru stu-
denţi) prin dimensionarea 
corectă a capacităţilor de trans-
port, în funcţie de fluxuri, cât 
și pentru acoperirea costuri-
lor prin compensarea necesară. 
Această monitorizare se poate 
realiza în baza unei statistici 
reale a numărului de călăto-
rii gratuite efectuate de către 
studenţi, iar biletul este ele-
mentul definitoriu după care se 
poate face decontarea”, atrage 
atenţia CFR Călători.

La controlul în tren, stu-
denţii sunt obligaţi să aibă 
următoarele documente: bile-
tul de călătorie, legitimaţia de 
student pentru reducere/gra-
tuitate la transport și actul de 
identitate (carte de identitate 
sau pașaport). „Legitimaţia de 
student pentru reducere/gra-
tuitate la transport nu ţine loc 
de bilet în tren! Dacă studen-
tul nu are asupra lui biletul 
de călătorie și toate actele afe-
rente, conform Regulamentului, 
acesta va fi considerat călător 
fără bilet și sancţionat ca atare”, 
avertizează CFR Călători.

Foto: bzv.ro

Foto: monitorulcj.ro
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Șeful diplomației turce: Guvernul german nu este nazist, 
dar practicile sale amintesc de perioada respectivă

Turcia nu consideră că actu-
alul guvern german este nazist, 
dar practicile acestuia aduc 
aminte de perioada respec-
tivă (nazistă, n.r.), a declarat 
ministrul de externe turc Mevlüt 
Çavușoğlu, informează AGER-
PRES. Șeful diplomaţiei turce 
a făcut referire la o declaraţie 
făcută recent de președintele 
Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, 
care a acuzat Germania de 

„practici naziste”.
Relaţiile deja tensionate 

între Germania și Turcia s-au 
deteriorat după ce ziaristul 
Deniz Yucel, care are dublă 
cetăţenie, turcă și germană, 
a fost reţinut pe 14 februarie 
de autorităţile turce, ulterior 
fiind arestat, sub bănuiala de 
apartenenţă la o organizaţie 
teroristă. Această măsură–
considerată de ministrul de 
externe german drept „gre-
șită și inadecvată”–a cauzat 
iritare în Germania, unde mai 
multe landuri au decis să nu 
autorizeze desfășurarea unor 
mitinguri de susţinere a refor-
mei constituţionale din Turcia, 
evenimente la care urmau să 
participe și membri ai execu-
tivului turc. Într-o încercare 
de detensionare a relaţiilor 
dintre ţările lor, miniștrii de 

externe german și turc, Sigmar 
Gabriel și Mevlüt Çavușoğlu, au 
avut la Berlin, prima întâlnire 
între reprezentanţii guvernelor 
lor după arestarea jurnalis-
tului Deniz Yucel. Întâlnirea 
Gabriel- Çavușoğlu s-a des-
fășurat la o zi după ce șeful 
diplomaţiei turce s-a adresat 

compatrioţilor săi, la consula-
tul Turciei de la Hamburg, în 
cadrul campaniei de populari-
zare în rândul diasporei turce 
a reformei constituţionale care 
va duce la sporirea puterilor 
președintelui Erdoğan. Această 
reformă va face obiectul unui 
referendum care va avea loc 

pe 16 aprilie, mai spune sursa 
citată. În ultimele zile, mai 
multe mitinguri de campanie 
planificate de Turcia au fost 
anulate de autorităţile germane 
și olandeze, iar cantonul elve-
ţian Zürich a cerut guvernului 
federal elveţian să nu permită 
vizita lui Çavușoğlu.

Foto: virtualkarabakh.az

Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a confirmat 
într-o convorbire telefonică 
avută cu premierul sârb Ale-
ksandar Vučić că Alianţa 
nord-atlantică este împo-
triva formării unei armate a 
Kosovo, după ce președintele 
Kosovo, Hashim Thaçi, a afir-
mat că Priștina nu renunţă la 
planul său de a crea o forţă 
armată, informează AGER-
PRES. Stoltenberg a declarat 
în cursul convorbirii cu Vučić 
că NATO a avertizat guvernul 
de la Priștina asupra faptului 
că alianţa militară occidentală 
este împotriva formării unei 
armate a Kosovo.

Thaçi a tot insistat în ultima 
perioadă că Kosovo va avea 
propria armată. Un proiect 
de lege potrivit căruia actuala 
Forţă de Securitate din Kosovo 
(KSF) ar primi un nou man-
dat și ar deveni o forţă armată, 
păstrându-și numele actual, a 
fost depus în parlament. Pre-
ședintele Thaçi a atras o serie 
de comentarii critice după ce 
a afirmat că noua misiune a 
KSF va fi de a apăra suverani-
tatea și integritatea teritorială 

a Kosovo. Premierul sârb Vučić 
a declarat că l-a avertizat pe 
președintele Thaçi asupra fap-
tului că provoacă instabilitate. 
El a afirmat că așteaptă „asis-
tenţă și sprijin din partea UE, 
a SUA și a Rusiei” și a aver-
tizat că transformarea KSF 
în armată ar fi o încălcare a 
Rezoluţiei ONU 1244, potri-
vit căreia singura forţă armată 
din Kosovo este misiunea de 
menţinere a păcii KFOR. „Nu 

uitaţi că în baza acordului de la 
Bruxelles avem și noi garanţii 
din partea NATO că nicio forţă 
armată din Kosovo nu poate 
pătrunde în nordul provinciei 
fără aprobarea populaţiei locale 
și a NATO, așa că vom vedea”, 
a afirmat Vučić.

Potrivit sursei citate, Stol-
tenberg a declarat că Alianţa 
este profund îngrijorată în 
legătură cu planul Kosovo 
de a transforma forţa sa de 

securitate în armată și i-a aver-
tizat pe liderii din Kosovo că 
NATO va analiza nivelul 
angajamentului său în cazul 
adoptării proiectului de lege, 
potrivit unui comunicat al Ali-
anţei. Stoltenberg a discutat 
cu Thaçi și cu premierul Isa 
Mustafa după depunerea pro-
iectului de lege la parlament. El 
le-a spus liderilor din Kosovo 
că pași unilaterali, precum 
acesta nu vor ajuta și a cerut 
autorităţilor de la Priștina să 
menţină legătura îndeaproape 
cu Belgradul.

În același timp, liderii sârbi 
din Kosovo cred că președinte 
Thaçi va renunţa la ideea sa, 
pe care au descris-o drept un 

„truc electoral”. Ei sunt de 
părere că există aspecte mult 
mai importante, cum ar fi 
revenirea sârbilor kosovari 
strămutaţi. „Insistăm asu-
pra faptului ca banii care ar 
fi investiţi în formarea armatei, 
fiind vorba de o sumă semni-
ficativă, să fie alocaţi pentru 
procesul de revenire” a celor 
strămutaţi, a afirmat Dalibor 
Jevtić, ministrul kosovar pen-
tru problemele comunităţilor.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg 
este împotriva formării unei armate a Kosovo

Scoția ar putea organiza un referendum privind independența 
în toamna anului 2018, cu câteva luni înainte ca Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord să părăsească Uniunea Euro-
peană, a anunțat premierul scoțian Nicola Sturgeon, potrivit 
AGERPRES.

Spectrul unui nou referendum privind independența Sco-
ției complică negocierile pe care premierul britanic Theresa 
May le va avea cu celelalte 27 de state membre ale Uniunii 
Europene în legătură cu termenii ieșirii Regatului Unit din blo-
cul comunitar. Sturgeon a estimat că toamna lui 2018 ar fi un 

„calendar rezonabil” pentru organizarea celui de-al doilea refe-
rendum privind independența Scoției.

Opinia premierului scoțian este că votul exprimat de brita-
nici la referendumul din iunie 2016, când au decis ca Regatul 
Unit să părăsească Uniunea Europeană, a schimbat climatul în 
Scoția, unde situația stă acum cu totul altfel față de anul 2014, 
când s-a desfășurat primul referendum privind independența 
Scoției. Cu acel prilej, 55% dintre scoțieni s-au pronunțat pen-
tru rămânerea în interiorul Marii Britanii.

Deocamdată nu a fost luată o decizie privind referendu-
mul. Conform actualelor prevederi constituționale, un al doilea 
vot referitor la independența Scoției va trebui să fie aprobat 
de guvernul de la Londra, mai spune sursa citată. Rezultatul 
referendumului din 23 iunie anul trecut privind oportunitatea 
ieșirii din UE a pus sub semnul întrebării viitorul Regatului Unit, 
întrucât Anglia și Țara Galilor s-au pronunțat pentru părăsirea 
forului european, în timp ce Scoția și Irlanda de Nord au votat 
pentru rămânerea în UE.

Scoția ar putea organiza al 
doilea referendum în 2018

Foto: spokesman.com

Comisarul european pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, 
urmează să viziteze în curând Ungaria pentru a avea o „discu-
ție serioasă” cu autoritățile acestei țări, care au decis plasarea 
sistematică în detenție a tuturor solicitanților de azil, a anunțat 
purtătorul său de cuvânt, informează AGERPRES.

Vizita lui Avramopoulos la Budapesta ar putea avea loc 
în următoarele săptămâni și a fost decisă în urma reuniunii 
colegiului comisarilor, unde s-a realizat o „evaluare juridică 
detaliată” a legii votate de parlamentul ungar.

Conform acestei legi, solicitanții de azil vor fi plasați în 
detenție în „zonele de tranzit” la frontiera cu Serbia și Croa-
ția pe toată perioada examinării cererii lor, măsură care a mai 
fost aplicată de Ungaria până în anul 2013, când guvernul de 
la Budapesta a eliminat-o în urma presiunilor UE, ale Înaltului 
Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR) și Curții 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Restabilirea acestei măsuri a adus acum noi critici, inclu-
siv din partea Consiliului Europei și ONU. În replică, ministrul 
ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că țara sa încearcă 
să se protejeze pe ea și întreaga Europă în fața imigrației ile-
gale. El i-a criticat la rândul său pe cei care dezaprobă decizia 
Ungariei, reproșându-le că nu au clarificat de ce „imigranții ile-
gali pleacă din Turcia, Grecia, Macedonia sau Serbia” și de ce ei 
ar trebui lăsați să intre în Ungaria, conform sursei citate.

Migrația: CE vrea o „discuție 
serioasă” cu Ungaria

Foto: prospectmagazine.co.uk
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Ganador del Premio Jean Monnet de 
Literatura Europea, 2016

21 de marzo, a las 19:30 horas, Teatro del 
Instituto francés de Madrid. Participan: Matei 
Vișniec, Mercedes Monmany y Evelio Miñano 
Martínez. Conferencia seguida de un aperi-
tivo y una lectura dramatizada a cargo de Lola 
Casamayor y Natalie Pinot.

Matei Vișniec, ecritor, dramaturgo y peri-
odista nacido en Rumanía, se ha quedado 
prendado de la lengua francesa y compar-
tirá con el público madrileño su pasión por 
el teatro del absurdo y del grotesco. Censu-
rado por el régimen de Ceausescu, la prosa, 
poesía y teatro de Vișniec circularon clandes-
tinamente en Rumanía, donde su publicación 
fue prohibida. Aunque en su país natal fue una 
auténtica revelación, la creación literaria de 
Vișniec se ha desarrollado fundamentalmente 
en Francia, donde muy pronto su talento fue 
reconocido, en particular en el ámbito teatral. 
No obstante, a día de hoy es el dramaturgo en 
vida más representado en Rumanía.

La visita de Vișniec será la ocasión perfecta 
para descubrir a una de las figuras faro de 
la literatura rumana, hasta el momento poco 
conocida en España. Junto a sus compatrio-
tas Ionesco y Cioran, cuya obra cuenta con el 

reconocimiento de todo el mundo, las com-
posiciones literarias de Vișniec se inscriben 
igualmente en la historia de la literatura rumana, 
abordando cuestiones como la identidad de 
su pueblo y la libertad cultural.

El encuentro se centrará en primer lugar 
en su obra Le marchand de premières phra-
ses, novela por la que el autor ha recibido el 
Premio Jean Monnet de Literatura Europea 
en 2016. El autor y su traductor al español, 

Evelio Miñano Martínez, dialogarán sobre esta 
obra de título poético, calificada como novela 
caleidoscópica, que pone en escena a un escri-
tor cuya falta de inspiración lleva a solicitar 
los servicios de Guy Courtois, encargado de 
proponer a los autores las frases prelimina-
res que les permiten lanzarse en la escritura. 
Entre los dos hombres se establece una discu-
sión apasionada sobre las primeras grandes 
frases de la literatura, así como la forma en 
que fueron concebidas. El encuentro estará 
a cargo de la escritora y crítica literaria Mer-
cedes Monmany, quien moderará el diálogo 
entre los dos ponentes.

A lo largo de la velada, también podremos 
disfrutar de una lectura teatralizada de dos de 
sus obras Du pein lein les poches y La mujer 
como campo de batalla a cargo de las actrices 
Lola Casamayor y Natalie Pinot, de la com-
pañía “Jouer avec les mots”. El encuentro se 
cerrará con un coloquio con el público a cargo 
de Evolio Miñano Martínez.

Acceso libre hasta completar aforo. Reser-
vación previa recomendada. Las actividades 
se desarrollarán en francés con traducción 
simultánea (la conferencia) y consecutiva (el 
coloquio con el público después de la lectura 
dramatizada).

El Instituto Cultural Rumano, en colaboración 
con la Filmoteca de Catalunya, organiza, del 
22 de marzo al 8 de abril, la Muestra de Cine 
Rumano en Barcelona. La mayoría de las pelícu-
las que serán presentadas en Barcelona fueron 
estrenadas en Madrid durante la 7ª Muestra 
de Cine Rumano (del 3 de noviembre al 7 de 
diciembre de 2016).

Barcelona es la primera etapa de la gira 
de la Muestra de Cine Rumano por España. 
Siguen otras cuatro ciudades hasta el 29 de 
junio: Valencia, en abril, Granda y Córdoba, 
en mayo, y Murcia en junio. El ciclo de cine 
rumano en Barcelona será inaugurado en pre-
sencia del director Bogdan Mirică, cuya película 
Dogs (Perros) fue galardonada con el Premio 
FIPRESCI en la pasada edición del Festival 
de Cannes.

CÂINI / DOGS
Rumanía, Francia, Bulgaria, Catar • 2016 • 
Color • 104′ • V.O.S.E.

SINOPSIS: Roman regresa a las tierras de 
su abuelo que recibió como herencia. Cuando 
decide vender ese lugar en el que no crece 
nada, se encuentra enfrentando un grupo 
de mafiosos que antes encabezaba su abuelo. 
Los maleantes no van a ceder ante nada para 
poder conservar ese lugar en el que se con-
centra su tráfico.

Dirección: Bogdan Mirică. Guión: Bogdan 
Mirică. Fotografía: Andrei Butică. Reparto: 
Dragoș Bucur, Gheorghe Visu, Vlad Ivanov. 
Montaje: Roxana Szel. Productores: Marcela 
Ursu, Marcian Lazăr, Katya Trichkova, Elie 
Meirovitz. Productoras: 42 Km Film, EZ Films.

Selección de premios y festivales
Premio FIPRESCI de la Sección “Una Cierta 
Mirada”, Festival Internacional de Cannes, 2016

Premio al Mejor Actor para Gheorghe Visu, 
Festival Internacional de Sarajevo, 2016

Crítica especializada
“La tensión parece fundirse a un nivel molecular 
con el calor sofocante” del filme, hábilmente 
logrado gracias a la acumulación de pistas sinies-
tras y efectos como el de “la cámara que se 
desliza cerca del suelo sobre la maleza y la sucie-
dad hacia un estanque en el que algo de mal 
gusto se atisba en la superficie.” (ScreenDaily)

Una escena que es “claramente una alego-
ría, ya que las cosas misteriosas del pasado 
están a punto de emerger en la historia que 

seguirá”, “toda un declaración de intenciones 
de Mirică, cuyo cine es muy visual y tempera-
mental.” (The Hollywood Reporter)

“Rodada mediante largos planos secuencia, 
con un equilibrado uso de las elipsis y con 
un admirable ajuste del tiempo, “Dogs” es un 
pequeño descubrimiento.” (Caimán Cuader-
nos de Cine)

PROGRAMACIÓN
Miércoles, 22 de marzo, 20:00 h – Câini / Dogs

Coloquio con el director: Bogdan Mirică 
tras la proyección.

Jueves, 23 de marzo, 20:00 h – Orizont
Viernes, 24 de marzo, 20:00 h – La Moara 

cu noroc
Viernes, 24 de marzo, 22:00 h – Orizont

Sábado, 25 de marzo, 21:30 h – La Moara 
cu noroc

Domingo, 26 de marzo, 21:30 h – Câini 
/ Dogs

Martes, 28 de marzo, 18:30 h – Cinema, 
mon amour

Miércoles, 29 de marzo, 21:30 h – Cinema, 
mon amour

Jueves, 30 de marzo, 20:00 h – Illegitimate
Viernes, 31 de marzo, 19:00 h – Illegitimate
Las películas Dincolo decalea ferată/ By the 

Rails y Două lozuri/Two Lottery Tickets, así 
como la Sesión de 5 cortometrajes se proyec-
tarán en el mes de abril.

ENTRADAS
Todas las películas serán proyectadas en las 
salas de la Filmoteca de Catalunya, Plaça de 
Salvador Seguí, 1- 9, 08001 Barcelona. Entra-
das: 4 €.

ACTIVIDADES PARALELAS
El director Bogdan Mirică estará en la Escuela 
de Cinema de Barcelona para dar una master-
class con los estudiantes de dirección y guion, 
el día jueves, 23 de marzo. Les recomendamos 
que sigan todas las informaciones sobre la 7ª 
Muestra de Cine Rumano, así como todas las 
noticias sobre los éxitos del cine rumano en 
España en la página de Facebook CineRumano.

Organizan: Instituto Cultural Rumano y la 
Filmoteca de Catalunya.

Colaboran: Filmoteca Española, Ultravi-
olet Media, HBO Europe, Centro Nacional 
de la Cinematografía de Rumanía, UNATC, 
wearebasca.

La literatura, ¿un campo de batalla? Encuentro excepcional 
con el escritor, dramaturgo y periodista Matei Vișniec

Muestra de Cine Rumano en 5 ciudades. Primera 
etapa: Barcelona, del 22 de marzo al 8 de abril

ESPAÑOL

Foto: icr.ro

Foto: icr.ro
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Jucătorul portughez de fot-
bal Cristiano Ronaldo va 
deveni „foarte curând” tată 
de gemeni. Sarcina este pur-
tată de o „mamă surogat” din 
Statele Unite, informează 
AGERPRES. O sursă apropi-
ată familiei jucătorului lusitan 
de la Real Madrid, în vârstă de 
32 de ani, relatează că mama 
surogat a bebelușilor trăiește 
pe coasta de vest a Statelor 

Unite și sarcina este avan-
sată. „Îi place să fie discret în 

privinţa vieţii sale private, dar 
cu toate acestea le-a spus celor 

apropiaţi că băieţeii urmează 
să sosească în curând”, con-
form aceleiași surse. Copiii vor 
fi aduși cu avionul la vila sta-
rului de câteva milioane de 
euro de la periferia capitalei 
spaniole.

Ronaldo, care menţine în 
prezent o relaţie cu modelul 
spaniol Georgina Rodriguez, 
23 de ani, are deja un fiu, Cris-
tiano Jr, născut în 2010, în 
circumstanţe similare, iden-
titatea mamei acestui copil 
fiind de asemenea necunos-
cută. Acesta ar fi fost născut 
de o mamă surogat din San 
Diego, California.

Atletul român Alin Firfirică a 
cucerit medalia de aur în proba 
de aruncarea discului la cate-
goria sub 23 de ani (U23), în 
cadrul Cupei Europei de arun-
cări lungi din Gran Canaria 
(Spania), clasându-se pe pri-
mul loc, cu rezultatul de 59,62 
m, informează AGERPRES.

Medalia de argint în acest 
concurs de tineret, într-o 
competiţie echivalentă cu un 
campionat european de iarnă, 
pentru aruncători, a revenit 
islandezului Fudni Valur 
Gudnasson–59,33 m, iar cea 
de bronz a intrat în posesia 
lituanianului Domantas Poska–
58,87 m.

În prima zi a competiţiei 
din Insulele Canare, o com-
portare meritorie au avut și 
suliţașii seniori Toma Pop, ocu-
pantul locului 5, cu o aruncare 

de 74,05 m, și George Zaharia–
al 6-lea, cu 73,11 m, în finala A, 
câștigată de germanul Julian 
Weber–85,85 m, mai spune 
sursa citată.

Și Lenuţa Burueană a ocupat 
locul 6, la categoria sub 23, în 
proba de aruncare a greutăţii, 
cu 15,16 m. Finala A și meda-
lia de aur au fost câștigate de 
suedeza Fanny Roos, cu 17,53 
m. Alte rezultate ale sportivilor 
români prezenţi la competiţie 
în ziua inaugurală: Bianca Ghe-
lber-Perie, locul 2 în finala B a 
senioarelor la aruncarea cio-
canului, cu 66,18 m, Florina 
Necșoiu, locul 9 la aruncarea 
suliţei în finala B, cu 42,26 m, 
Ionuţ Apostu, locul 5 în finala 
B, U23, la aruncarea greută-
ţii, cu 15,67 m, Mihăiţă Micu, 
locul 12, la aruncarea cioca-
nului, U23, cu 61,54 m.

Naţionala României a învins 
reprezentativa Belgiei cu scorul 
de 33-17 (14-0), într-un meci 
care a avut loc pe stadionul 

„King Baudouin” din Bruxe-
lles, contând pentru etapa a 
4-a din Campionatul Euro-
pean de Rugby, informează 
AGERPRES.

„Stejarii”, care au obţinut și 
punctul bonus ofensiv, au punc-
tat prin eseurile lui Jack Cobden 
('9, '20), Johann van Heerden 
('45), Alex Gordaș ('71) și Flo-
rin Vlaicu ('77), primele patru 
încercări fiind transformate 
de Vlaicu. Gazdele au reușit 
două eseuri, prin Charles Rey-
naert ('41) și Jean-Baptiste De 
Clercq ('54), transformate de 
Kevin Williams, și concretiza-
rea unei lovituri de pedeapsă 
prin același Williams.

Partida a fost una domi-
nată de tricolori, care și-au 
surprins adversarul cu un joc 
bun pe trei sferturi și cu o îna-
intare care a știut să forţeze în 

momentele decisive, deși în 
defensivă am mai avut unele 
probleme. Chiar dacă este 

„lanterna roșie” a competi-
ţiei, echipa Belgiei nu a fost 
o pradă ușoară, „diavolii negri” 
jucând extrem de ambiţios și 
agresiv, având momente, mai 
ales în repriza a doua, în care 
au pus în dificultate apărarea 

României. Eseurile „Stejari-
lor” din prima repriză au venit 
pe fondul greșelilor din defen-
siva gazdelor, Cobden profitând 
de spaţiile libere găsite în faţa 
buturilor adverse.

Repriza secundă a fost des-
tul de echilibrată până spre 
final, belgienii revenind spec-
taculos în joc prin cele două 

încercări izbutite și fructifica-
rea unei lovituri de penalitate, 
în minutul 66 scorul fiind unul 
strâns, 21-17 pentru România. 
Acesta a fost și momentul în 
care tricolorii au forţat și au 
spulberat, prin eseurile lui Gor-
daș și Vlaicu, orice speranţă a 
gazdelor de a produce un rezul-
tat surpriză, așa cum declara, 
înainte de meci, că și-ar dori 
Guillaume Ajac. În meciul 
de la Bruxelles, Vlaicu a bifat 
prezenţa cu numărul 100 în 
naţionala României.

În ultima etapă din ediţia 
2017 a Campionatului Euro-
pean de Rugby, „Stejarii” vor 
înfrunta, pe 19 martie, la Bucu-
rești, puternica reprezentativă a 
Georgiei. În primele trei meciuri 
din acest an din Campionat, 
România a pierdut în deplasare 
în faţa Germaniei, scor 38-41, 
a învins Spania, pe teren pro-
priu, scor 13-3, și s-a impus în 
faţa Rusiei, în deplasare, scor 
30-10, conform sursei citate.

SPORT

Alin Firfirică, medaliat cu aur la Cupa Europei

Cristiano Ronaldo va deveni 
în scurt timp tată de gemeni

Handbal: Gulldén 
(CSM București), cea 
mai bună jucătoare

Robert Manea a cucerit trei 
medalii la concursul din Iran

Rugby: Belgia–România 17-33, în etapa a 
4-a din Campionatul European de Rugby

Foto: youtube.com

Foto: specialarad.ro

Foto: independent.co.uk

Suedeza Isabelle Gulldén, de la CSM București, a fost desem-
nată cea mai bună jucătoare din etapa a cincea a grupelor 
principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, într-o 
anchetă realizată pe pagina de Facebook a competiției, con-
form AGERPRES.

Gulldén a obținut 70% din voturile exprimate (368), câș-
tigând lupta cu Ana Gros (Metz Handball)–19% (101 voturi) 
și cu Iveta Luzumová (Thüringer HC)–11% (57 voturi). Cen-
trul scandinav a reușit nu mai puțin de 10 goluri în meciul cu 
Krim Mercator Ljubljana (28-26), fiind decisivă pentru obține-
rea victoriei și asigurarea calificării în sferturile de finală ale 
competiției. Gulldén și-a prelungit recent contractul cu cam-
pioana Europei pentru încă doi ani, până în 2019, mai spune 
sursa citată.

Foto: psnews.ro

Foto: youtube.com

Halterofilul român Robert Manea a cucerit trei medalii, două 
de argint și una de bronz, în limitele categoriei 62 kg, la „Inter-
national Fajr Cup” de la Ahvaz (Iran), informează AGERPRES. 
Manea a cucerit argintul la total, cu 263 de kg, precum și la sti-
lul aruncat, cu 148 kg, în timp ce bronzul l-a obținut la stilul 
smuls, cu 115 kg.

Medaliile de aur, la total și la aruncat, au fost câștigate de 
kirghizul Yaghoub Pashotani, cu 267, respectiv 149 de kg, în 
timp ce pe primul loc la stilul smuls s-a clasat azerul Allahyar 
Abıșov, cu 120 de kg. Pashotani a obținut argintul la smuls, cu 
118 kg, iar Abıșov a luat medaliile de bronz la total (262 kg) și la 
aruncat (142 de kg). Manea, legitimat la CS Dinamo București, 
a fost însoțit de antrenorul Anton Ficzi. Conform sursei citate, 
la competiție s-au aliniat sportivi din 14 țări.
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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.

Se caută motostivuitorist cu experință. Relații la 
telefon 605249183.

Se caută personal pentru confecții și montaje în 
aluminiu și PVC cu experiență. Relații la telefon 
697588453.

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 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel 604214946.

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.

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 de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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.

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

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 
27.000€ 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 în Alcalá de Henares, 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

TAMĂDUITOAREA 
VALENTINA REZOLVĂ 
ORICE PROBLEMĂ 
PRIN TELEFON, 
CHIAR ȘI PESTE 
HOTARE: dezlegări 

de farmece, cununii, vindecări, salvări de 
firme de la faliment. Aduce persoana iubită, 
împreunează pe cei despărțiți. 
Suntem Dan și Sofia, o familie fericită 
datorită dnei. VALENTINA, care ne-a 
dezlegat farmecele pe soartă și ne-a unit 
prin căsătorie. APELAȚI CU ÎNCREDERE: 
004-0751.823.031

Se traspasa Restaurant La Bunica, cu specific 
românesc, în centrul Madridului, antifonat, 
îngrijit, în stare bună. Dispune de terasă cu 10 
mese. Informații la telefon 687831569.
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Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

100%carne

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

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

condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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


