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

6, 16

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
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ESPAÑOL 12

Castillo de Peles, el 
primer edificio de 
Europa con electricidad

În 2017, Paștele ortodox și cel catolic se 
sărbătoresc în aceeași zi, pe 16 aprilie

Luna aprilie este marcată de marea sărbătoare a creștinilor, cea a Sfintelor 
Paști, aniversată pe 16-18 aprilie. Deși este cea mai importantă sărbătoare 
creștină, Paștele catolic și cel ortodox nu cad în aceeași zi decât rareori. După 
2017, în care an ortodocșii și catolicii vor mai serba împreună Paștele? 7

Cumpără BILET la MAREA GALĂ Superkombat-
Cătălin Moroșanu, 6 mai, Madrid, Palacio Vistalegre

Redacţia Ziarului El Rumano vă urează 
ca Sfintele Sărbători de Paști să vă aducă 

lumină și liniște sufletească!
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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

Primele transportoare blindate 
de trupe TBT 8x8 destinate 
dotării Forțelor Terestre ar 
urma să vină în țară anul vii-
tor, urmând să se identifice 
modalitatea prin care vor fi 
integrate în industria nați-
onală, a declarat ministrul 
Apărării, Gabriel Leș, con-
form AGERPRES.

„Este foarte posibil ca pri-
mele TAB-uri să vină începând 
cu anul viitor. Vedem care va 
fi modalitatea prin care le vom 
putea integra în industria nați-
onală. Cel puțin în prima fază 
să fie asamblate la noi, printr-o 
linie de asamblare a acestor 
produse. Vă spuneam și cu altă 
ocazie, pentru noi este foarte 
important să obținem această 
tehnică, cât se poate de repede”, 
a declarat ministrul Apără-
rii la Universitatea „Valahia” 

din Târgoviște. Gabriel Leș a 
adăugat că, pe de altă parte, 
potrivit programului de guver-
nare există „dorința clară” de 
a ajuta și integra industria 
națională de apărare. Refe-
ritor la modelul de TAB care 
ar urma să fie realizat, minis-
trul Apărării a spus că acesta 
este în concordanță cu cerin-
țele operaționale stabilite de 
Forțele Terestre, corespunză-
toare cerințelor NATO actuale. 

„Vorbim de un nivel de pro-
tecție de cel puțin trei plus 
tunuri care să fie de cel puțin 
30 de milimetri și alte ches-
tiuni care țin, până la urmă 
de înzestrarea Armatei”, a 
declarat Leș.

Sursa citată mai spune că 
și ministrul Economiei, Mihai 
Tudose, prezent la Târgoviște, 
a declarat că există cel puțin 

două firme mari producătoare 
de armament interesate de dez-
voltarea unui parteneriat cu 
partea română pentru imple-
mentarea proiectului privind 
construcția transportorului 
blindat de trupe TBT 8x8.

„Subiectul este complex și 
ține cumva de o strategie inter-
ministerială și de o strategie 
guvernamentală, ca o umbrelă 
supremă. Astăzi, când stăm 
de vorbă, cel puțin două firme 
mari sunt interesate de transfer 

de tehnologie și dezvoltare a 
unor linii de producție în Româ-
nia. Acest interes se grefează 
pe cerințele Armatei. În funcție 
de cerințele Armatei dezvoltăm 
și noi în România, în special 
la Moreni, acest tip de acti-
vitate de care v-am pomenit. 
Cam aici ne aflăm acum. Deci, 
banii sunt în bugetul Ministe-
rului Apărării, TAB-uri trebuie 
cumpărate, rămâne ca speci-
aliștii Armatei să spună ce și 
cum și, cel puțin noi, suntem 
determinați să lucrăm împre-
ună în acest demers pentru a 
asigura și transfer de tehno-
logie și integrarea industriei 
românești în acest nou pro-
dus și apoi baza de reparații, 
de mentenanță pe termen lung 
și, de ce nu, o bază de men-
tenanță regională”, a declarat 
Mihai Tudose.

Primele TAB-uri destinate înzestrării Forțelor 
Terestre ar urma să vină în țară începând cu 2018

Foto: pressalert.ro
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Asigurare de Viata Repatriación

reinventando los seguros

Puteţi cere informaţii aici

Termenii expusi in acest document sunt supusi conditiilor generale si speciale de aplicare a acestei asigurari cat si a modalitatei contratate.
Acoperire asigurata de AXA AURORA Vida S.A. de Seguros y Reaseguros

Asigurarea AXA Vida Repatriación va ajuta, atat pe dumneavoastra cat si 
familia, ca in caz de deces sa va intoarceti acasa.

Cine poate contrata?

Strainii rezidenti in Spania cu N.I.E, pasaport comunitar sau N.I.F.

Tot ce aveti nevoie pentru mai putin de 0,15 € pe zi
. Repatriere in tara, incazul unuli deces, indiferent de cauza pe intreg teritoriul 

Spaniei.
. Transport de la aeroport pana la domiciliul asiguratului, cu un maxim de 750 €.
. Include bilet de avion dus-intors pentru un insotitor.
. Include un serviciu telefonic de consiliere legala si informatii.
. Capital asigurat de 500 €.

Pentru ca dorinta 
ta este sa te  
intorci langa  
cei dragi
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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

O singură intervenție psiho-
logică, ce include o sesiune 
de Tetris jucat pe computer, 
poate ajuta la tratarea sindro-
mului de stres posttraumatic 
(PTSD), conform unui studiu 
realizat de o echipă de oameni 
de știință suedezi și britanici, 
potrivit unui comunicat emis 
de Institutul Suedez Karolin-
ska, citat de AGERPRES.

Cercetătorii au reușit să 
demonstreze faptul că per-
soanele care supraviețuiesc 
accidentelor rutiere manifestă 
mai puțin simptome asociate 
sindromului de stres posttrau-
matic, dacă joacă Tetris în 
decurs de șase ore de la inter-
narea în spital. Oamenii de 
știință au inclus în studiu 71 
de victime ale accidentelor ruti-
ere internate la Spitalul John 
Radcliffe din Oxford din Marea 
Britanie. „Ipoteza noastră este 
că după o traumă pacienții ar 
avea mai puține amintiri inva-
zive, dacă au ocazia să joace 
Tetris ca parte a unei scurte 
intervenții cognitiv-compor-
tamentale în timp ce se află 
în spital, la Unitatea de Pri-
mire Urgențe”, susține Emily 

Holmes, profesoară de psiho-
logie la Institutul Karolinska. 

„Deoarece jocul necesită atenție 
vizuală am vrut să observăm 
dacă poate preveni instalarea 
aspectelor invazive ale amintiri-
lor traumatizante, spre exemplu 
prin întreruperea procesului 
cunoscut sub numele de conso-
lidare a amintirilor”, a explicat 
Holmes.

Cercetarea a demonstrat 
că persoanele care au jucat 
Tetris au manifestat mai puține 
amintiri invazive provocate de 

traumă în timpul săptămânii 
ulterioare accidentului în com-
parație cu grupul de control. 
În plus, oamenii de știință 
au descoperit că astfel aceste 
secvențe s-au diminuat mai 
rapid. „Această primă săp-
tămână după traumă poate 
fi importantă pentru pacien-
ții noștri care au plecat acasă, 
și-au revenit și au grijă de ei, 
lucruri ce pot fi greu de realizat, 
dacă există amintiri invazive 
determinate de traumă, une-
ori de mai multe ori pe zi”, a 

declarat dr. Lalitha Iyadurai 
de la Universitatea Oxford.

Conform sursei citate, 
studiul publicat în jurnalul 

„Molecular Psychiatry” suge-
rează că este nevoie de cercetări 
aprofundate, efectuate pe un 
grup mai numeros de paci-
enți, pentru a se observa dacă 
beneficiile intervenției la nivel 
psihologic persistă pentru o 
perioadă mai lungă, spre exem-
plu o lună–cel mai scurt interval 
de timp în care se poate pune 
diagnosticul de PTSD.

Jocul Tetris poate ajuta la tratarea simptomelor 
sindromului de stres posttraumatic

Apneea în somn este o boală respiratorie care 
apare în timpul somnului, care afectează în 
prezent 25% din populație. Deoarece mulți 
oameni nu sunt diagnosticați, doar între 5 și 
9% i-au tratament. Apneea începe cu un sfo-
răit profund care încetează brusc urmat de 
un moment de liniște în care nu se respiră, 
moment care poate dura de la 10 secunde până 
la mai mult de 1 minut, însoțit de scăderi ale 
oxigenului în sânge. Consecința este lipsa de 
odihnă provocată de un somn superficial. Acest 
lucru se transformă în oboseală, pierderea de 
concentrare, somnolență în timpul zilei și iri-
tabilitate, care, în unele cazuri, poate provoca 
accidente la locul de muncă sau rutiere.

„Aceasta este o boală care, dacă nu este dia-
gnosticată și tratată în mod corect, duce la alte 
probleme de sănătate. Se poate suferi de boli 
cardiovasculare grave, cum ar fi aritmii, insufi-
ciență cardiacă, hipertensiune arterială, diabet 
sau accident vascular cerebral”, ne spune Dr. 
Soledad Alonso, șef al secției de Pneumologie 
a Spitalului Universitar din Torrejón.

În prezent, există o creștere a cazurilor de 
apnee în somn. Factorii de risc sunt excesul de 
greutate, tutunul, consumul de alcool, seda-
tivele și tranchilizantele, precum și vârsta. 
Secția de Pneumologie a spitalului benefici-
ază de consult medical de specialitate, alături 
de cele de ateliere pentru pacienți și famili-
ile acestora sau îngrijitori, în cadrul cărora li 
se explică modalitățile cele mai benefice de 
folosire a CPAP (presiune pozitivă continuă 
la nivelul căilor aeriene).

„Într-unul dintre ateliere se explică modul 
de funcționare a CPAP, înainte de începerea 
tratamentului pentru ca pacienții să-l poată 
gestiona cât mai corect când vor fi la casele lor”, 
explică Dr. Cano. Al doilea atelier se axează 
pe pacienții aflați deja în tratament care din 

diverse motive nu sunt capabili să-l urmeze 
în totalitate. Se subliniază beneficiile obținute 
prin efectuarea corectă a tratamentului, deoa-
rece apneea în somn este o boală pe viață și 
utilizarea corectă a CPAP permite o îmbună-
tățire a vieții acestor oameni.

Peste 2.600 de persoane cu apnee în somn sunt tratate 
cu CPAP în cadrul Spitalului Universitar din Torrejón

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

E uropa este lovită de o epidemie de rujeolă, care afec-
tează în primul rând Italia și România, din cauza 
vaccinării insuficiente, a avertizat Organizația Mondială 

a Sănătății (OMS), informează AGERPRES.
OMS a înregistrat „peste 500 de cazuri” în regiunea 

Europa, dintre care 474 sunt concentrate în șapte țări: Franța, 
Italia, Elveția, Germania, Polonia, România și Ucraina. Italia, 
unde au fost declarate peste jumătate dintre aceste cazuri 
(238), și România, cu 17 morți din ianuarie 2016, sunt țările 
cele mai afectate.

Această „maladie virală extrem de contagioasă”, care se 
manifestă prin febră și erupții cutanate, a provocat moartea a 
peste 134.000 de oameni în lume în 2015, în principal în rândul 
copiilor mai mici de 5 ani. Boala este totuși simplu de evitat, 
apreciază OMS, cu un vaccin „sigur și eficace”. Din nefericire, 
în aceste țări cele mai afectate din Europa rata de vaccinare 
rămâne inferioară pragului de 95% considerat necesar pentru 
a eradica epidemia.

„Într-un context în care se făceau progrese susținute spre o 
eliminare în acești ultimi doi ani, este în mod special îngrijo-
rător să vedem cazurile de rujeolă înmulțindu-se în Europa”, a 
declarat directoarea pentru Europa a OMS, Zsuzsanna Jakab. 

„Pentru a împiedica circulația virusului în caz de import, auto-
ritățile naționale trebuie să facă totul pentru a atinge sau a 
menține cel puțin 95% din acoperire cu două doze de vac-
cin anti-rujeolă”, a subliniat organizația, conform sursei 
citate. Dacă în țările cele mai sărace din lume costul unui vac-
cin (de circa un euro) rămâne principalul obstacol, în Europa 
problema este mai degrabă scepticismul față de vaccinuri, 
potrivit OMS.

OMS face apel la vaccinare 
în contextul epidemiei 
de rujeolă din Europa

Foto: androidinforma.com
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Cel mai popular luptător 
român, Cătălin Moro-
șanu, a fost anunțat 

oficial în programul celui de-al 
doilea Superkombat World 
Grand Prix al anului, care va 
avea loc pe 6 mai la Palacio Vis-
talegre, cea mai cunoscută arenă 
din capitala Spaniei, Madrid, 
adversarul său urmând să fie 
stabilit în urma galei care va 
avea loc săptămâna viitoare la 
Romexpo, a anunțat promo-
torul Eduard Irimia printr-un 
comunicat de presă.

Meciul vine la scurt timp 
după ce ieșeanul a obținut o 
victorie remarcabilă la Chi-
cago, atunci când l-a făcut 
KO pe americanul Maurice 
Greene. Și la Madrid, Moro-
șanu ar putea să înfrunte tot 
un american, pe durul din 
cuștile americane Tony Joh-
nson, dacă acesta va reuși să 
îl învingă pe colosul polonez 
Lukasz Krupadziorow, un lup-
tător cunoscut pentru trecutul 
său ca huligan. Aceștia se vor 
duela vinerea viitoare, la Rome-
xpo, în gala Superkombat de 
la București, iar învingătorul îl 
va întâlni pe Moroșanu în capi-
tala Spaniei, la arena Palacio 
Vistalegre, care are o capaci-
tate de 5.000 de locuri.

„Vă promit că aveți ocazia să 
vedeți poate cea mai mare de 
până acum în care am luptat, 
Superkombat World Grand Prix 
Spania. Dacă în Italia, la ultima 
gală, am avut 4.000 de români, 
acum cu siguranță vom doborî 

recordul”, a declarat Moroșanu 
pe pagina sa de Facebook des-
pre evenimentul de la Madrid 
organizat de Eduard Irimia Pro-
motion, Five’s International 
și Teiamedia în parteneriat 
cu Radio Românul și ziarul 
El Rumano.

„Cu siguranță va fi o gală 
memorabilă. Am pregătit deja 
mai multe surprize pentru acest 
eveniment. Pe lângă Moroșanu, 
vom mai avea alți 5 luptători 
români. Biletele vor fi puse la 
vânzare, nu doar on-line, ci 
și prin intermediul tuturor 
magazinelor românești din 
comunitatea Madrid. Toto-
dată, așa cum deja știți, avem 
un parteneriat cu Five’s, astfel 
că producția de televiziune va 
fi una de nivel mondial, eveni-
mentul urmând să fie transmis 
și în SUA prin intermediul CBS 
Sports Network”, a declarat 
promotorul Eduard Irimia.

Prețul unui bilet este de 
25 de euro. Informații 
și rezervări la telefon 
și WhatsApp 691 
324 599. Biletele se 
găsesc în următoarele 
puncte de vânzare:

Alcalá de Henares: Pana-
dería Ana Bârsan – Paseo de 
la Estación nr. 8; Transilvania 
Musica Rom – C/ Ferraz nr. 2; 
Logística Moise – C/ Juan de 
Zúñiga; Carmangeria Româ-
nească – C/ Juan de Austria, 
nr. 5; Casa Domnitorul – C/ 
Diego de Urbina, nr. 2; Casa 

Domnitorul – Centrul Comercial 
La Dehesa; Panadería Egreta – 
Plaza San Francisco De Asís, 
nr. 1. Torrejón de Ardoz: Car-
mangeria Românească – Calle 
Cristo, nr. 1; Casa Domnitorul 

– Calle San Isidro, nr. 10; Pan 
de Oro – Plaza de España, nr. 
13. San Fernando: Pastelería 
Vis Ioana – Calle Comercio, nr. 
53. Coslada: Casa Domnitorul 

– Calle Pérez Galdós, nr. 5; Car-
mangeria Românească – Calle 
Doctor Ochoa, nr. 1; Magazi-
nul Elen Boutique – Calle Tajo, 
nr. 1; Adina Beauty Center 

– Calle Perú, nr. 2. Guadala-
jara: Casa Domnitorul – Calle 
Zaragoza, nr. 17. Azuqueca de 
Henares: Magazin „La Ilie” – 
Calle Valladolid, nr. 4; Magazin 
Transilvania – Calle Burgos, 
nr. 1. Madrid: Mica Românie 

– Moratalaz, Calle Marroqu-
ina, nr. 63; Minimarket Europa 

– Av Paña Prieto, nr. 9. Alu-
che: Carmangeria Românească 

– Aluche, Calle Maqueda, nr. 

132. Carabanchel: Alimentara 
Românească Florin – Calle 
Parador del Sol, nr. 30. Vicál-
varo: Casa Românească – Calle 
del Lago Van, nr. 15. Mósto-
les: Carmangeria Românească 

– Calle Echegaray, nr. 8; Theo 
Market – Calle Echegaray, nr. 
8. Alcorcón: Magazin Transil-
vania – Calle Las Escuelas, nr. 
4. Getafe: Carmangeria Româ-
nească – Calle Ramón y Cajal; 
Locutorio Bebe – Calle Bélgica, 
nr. 7. Leganés: Magazinul „Ca 
la noi acasă” – Calle Cid, nr. 3. 
Parla: Magazin Eventos Vanessa 

– Calle San Blas, nr. 7; Magazin 
Rustic – Calle Carabancel, nr. 
5. Valdemoro: Magazin româ-
nesc Gea – Calle Ruiz de Alda, 
nr. 20. Arganda del Rey: Car-
mangeria Românească – Calle 
Misericordia, Local 3-4; Casa 
Domnitorul – Calle Los Ange-
les; Magazin Iris – Calle Juan 
de la Cierva, nr. 18. Aranjuez: 
Magazin Rustic – Calle de las 
Flores, nr. 2.

Cumpără BILET la MAREA GALĂ Superkombat-
Cătălin Moroșanu, 6 mai, Madrid, Palacio Vistalegre

ACTUALITATE

Guvernul va trimite la Bruxelles până pe 25 aprilie un docu-
ment care să convingă Comisia Europeană că se va încadra 
într-un deficit bugetar de 3%, a anunțat ministrul Finanțelor 
Publice, Viorel Ștefan, informează AGERPRES.

„Nu am trimis niciun document deocamdată. Lucrăm intens 
la acest lucru. Bruxelles-ul ne-a dat termen 25 aprilie. A fost 
recent o misiune de evaluare post-program cu Comisia Euro-
peană și am convenit ca pe 25 aprilie–dânșii au precizat că 
până la ora prânzului–să trimitem programul nostru de măsuri 
care să securizeze respectarea deficitului, fapt pentru care am 
trimis tuturor ordonatorilor de credite rugămintea ca până pe 
5 aprilie să comunice fiecare ce măsuri se pretează pe dome-
niul său de activitate, astfel încât noi să le integrăm”, a precizat 
Ștefan. El este de părere că oficialii Comisiei Europene nu cred 
că deficitul va depăși 3%, mai spune sursa citată.

„Știu că există această îngrijorare. Am avut plăcuta surpriză 
ca inclusiv comisarii europeni să înceapă discuția cu noi așa: 
Știm că în anii precedenți noi am fost mai prudenți și realitatea 
nu a confirmat previziunile noastre, dar ne este teamă să nu 
se întâmple anul acesta. Am apreciat foarte mult că ei au recu-
noscut că previziunile din anii precedenți nu s-au confirmat. 
Nici acum nu au convingerea că se va confirma. Am garantat 
în toate discuțiile că România rămâne în 3% necondiționat”, a 
mai arătat ministrul Finanțelor.

Guvernul României 
elaborează un document 
privind un deficit de 3%

Foto: botosaneanul.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 Spania

Anul acesta, luna aprilie este 
marcată de marea sărbătoare a 
creștinilor, cea a Sfintelor Paști, 
aniversată pe 16-18 aprilie. În 
2017, Paștele ortodox și cel cato-
lic se sărbătoresc în aceeași 
zi, pe 16 aprilie. Săptămâna 
dinaintea sărbătorii Sfintelor 
Paști se numește Săptămâna 
Patimilor sau Săptămâna Mare, 
fiind marcată de o serie de 
slujbe religioase, prin care 
se face pomenirea Patimilor 
și a Răstignirii Mântuitoru-
lui. Săptămâna care urmează 
Sfintelor Paști este denumită 
Săptămâna Luminată. Săptă-
mâna Patimilor și Săptămâna 
Luminată reprezintă perioa-
dele cele mai importante și 
mai sfânte din viața creștinilor.

De ce Paștele catolic și cel 
ortodox se sărbătoresc 
la date diferite?
Calcularea datei la care creștinii 
sărbătoresc Paștele ține două 
fenomene naturale, unul cu dată 
fixă–echinocțiul de primăvară, 
iar altul cu data schimbătoare–
luna plină. Aceasta din urmă 
face ca data Paștelui să varieze 

în fiecare an. Dar în plus, utili-
zarea a două calendare diferite 
explică decalajul acestei săr-
bători la catolici și ortodocși. 
Biserica Catolică se raportează 
la echinocțiul de primăvară 
după calendarul gregorian, 
în timp ce Biserica Ortodoxă 
calculează același eveniment 
astronomic după calendarul 
iulian (pe stil vechi), potrivit 
AGERPRES.

Originile sărbătorii pascale 
sunt legate de sărbătorile mai 
vechi ale renașterii naturii și 
ale echinocțiului de primă-
vară. Poporul evreu marchează 
prin sărbătoarea Paștelui eli-
berarea din sclavie și plecarea 
din Egipt. La începutul erei 
noastre, în perioada în care a 
trăit Iisus, data Paștelui iudeu 
(Pesah) era fixată în ziua de 14 
în luna Nisan (după calenda-
rul lunar), ziua cu prima Lună 
plină a primăverii.

Inițial, Biserica Răsăriteană 
și cea Apuseană sărbătoreau 
Paștele la aceeași dată. După 
Marea Schismă din 1054, 
Biserica Creștină a fost împăr-
țită în două–cea Apuseană 

sub autoritatea papei și cea 
Răsăriteană sub autoritatea 
patriarhului de la Constanti-
nopol. Mai târziu, în 1582, Papa 
Grigore al XIII-lea a reformat 
calendarul iulian (pe stil vechi) 
din cauza erorilor acestuia față 
de calendarul astronomic (o 
rămânere în urmă), făcând tre-
cerea la calendarul modern, ce-i 
poartă numele.

Din motive de ordin confe-
sional bisericile ortodoxe nu au 
acceptat reforma gregoriană, 
păstrând în continuare calenda-
rul iulian. Cu timpul, diferența 
dintre cele două calendare, care 
la sfârșitul secolului al XVI-
lea era de 10 zile, a continuat 
să crească, și după 1900 ea a 
ajuns să fie de 13 zile. Astfel, 
nevoia de armonizare a calen-
darului în toate domeniile vieții 
publice, a făcut ca și biseri-
cile ortodoxe sa reflecteze la 

trecerea la calendarul gre-
gorian. Regatul României a 
adoptat reforma calendaru-
lui în anul 1919, când ziua de 
1 aprilie pe stil vechi a devenit 
14 aprilie pe stil nou, conform 
sursei citate.

Biserica Ortodoxă Rusă și 
Biserica Ortodoxă Sârbă nu au 
adoptat calendarul gregorian. 
În prezent Biserica Ortodoxă 
Română sărbătorește Crăciu-
nul după calendarul gregorian 
și Paștele după cel iulian. Bise-
rica Ortodoxă Finlandeză și cea 
Estoniană sunt singurele bise-
rici ortodoxe care sărbătoresc 
Paștele după calendarul grego-
rian. Astfel, deși este cea mai 
importantă sărbătoare creștină, 
Paștele catolic și cel ortodox nu 
cad în aceeași zi decât rareori, 
ultima oară s-a întâmplat în 
2014. După 2017, următorul 
an în care ortodocșii și catolicii 
vor mai serba împreună Paș-
tele va fi 2025, pe 20 aprilie. 
Paștele catolic poate cădea în 
luna martie sau aprilie și nicio-
dată în luna mai, în timp ce cel 
ortodox poate cădea în aprilie 
sau mai și niciodată în martie.

În 2017, Paștele ortodox și cel catolic se 
sărbătoresc în aceeași zi, pe 16 aprilie

Foto: pixabay.com
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Eliminarea tarifelor de roaming 
din această vară reprezintă o 
provocare pentru Autorita-
tea din România și va aduce 
beneficii utilizatorilor români, 
a declarat în cadrul conferinței 
de bilanț, Cătălin Marinescu, 
președintele Autorității Nați-
onale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunica-
ții (ANCOM), informează 
AGERPRES.

„Eliminarea tarifelor de 
roaming din această vară repre-
zintă o problemă importantă, 
ce aduce beneficii utilizatorilor 
din România, dar implemen-
tarea măsurilor și politicii de 
utilizare „corectă” a minutelor 
și datelor pe care le ai nu va fi 
un lucru ușor și va fi un test 
pentru echipa ANCOM, împre-
ună cu operatorii. În primă fază, 
tarifele se vor ieftini, la nivel 
de roaming vei avea aceleași 
tarife ca în național, în anumite 
condiții. Pe de altă parte, fiind 
tarifele naționale atât de diferite, 
este normal să existe o politică 
menită să micșoreze abuzurile. 
Întotdeauna când există tarife 
asimetrice, este loc și de abu-
zuri, iar lucrul acesta trebuie 
diminuat cât se poate”, a spus 

Marinescu.w Pe de altă parte, 
șeful ANCOM a menționat că 
România poate dezvolta pro-
iecte convergente în domenii 
unde excelează, precum agri-
cultură sau industria auto. „Una 
dintre temele pe care le-am dis-
cutat cu conducerea Uniunii 
Internaționale de Telecomuni-
cații a fost convergența, modul 
cum industria de comunicații 
electronice poate crea sinergii 
în alte industrii. De exemplu, 
în agricultură, deci proiecte 
convergente, cel puțin pe zone 
unde România excelează. Un 
astfel de proiect poate ajuta fir-
mele din România. Pe zona de 
convergență cu alte industrii 
sunt convins că vor avea succes. 

Un centru-pilot de mașini fără 
șofer s-ar putea dezvolta și în 
România. Acestea sunt dome-
nii ale viitorului în care există 
soluții ce trebuie popularizate”, 
a subliniat Cătălin Marinescu.

Reprezentanții Parlamen-
tului European, Consiliului și 
Comisiei Europene au ajuns 
recent la un acord provizoriu cu 
privire la eliminarea tarifelor 
de roaming în interiorul Uni-
unii Europene (UE) începând 
cu 15 iunie 2017, a anunțat, la 
începutul lunii februarie, Exe-
cutivul comunitar. Conform 
acordului, prețul maxim la ape-
lurile telefonice va scădea de la 
5 eurocenți/minut până la 3,2 
eurocenți eurocenți/minut în 

timp ce la mesajele SMS tari-
fele vor scădea de la 2 eurocenți 
până la 1 eurocent per SMS. De 
asemenea, acordul prevede o 
reducere progresivă, pe par-
cursul a cinci ani, a tarifelor 
pentru serviciile de date de la 50 
de euro pe Gigabyte în prezent 
până la 7,7 euro pe Gigabyte, 
începând cu 15 iunie 2017, la 
6 euro pe Gigabyte, la 1 ianua-
rie 2018, 4,5 euro în 2019, 3,5 
euro în 2020, 3 euro în 2021 
și 2,5 euro în 2022.

Parlamentul European și 
Consiliul urmează să aprobe, 
în mod formal, acordul provi-
zoriu convenit, iar noile prețuri 
vor începe să fie aplicate de la 
15 iunie 2017, oferind operato-
rilor timpul necesar pentru a 
face pregătirile necesare, mai 
spune sursa citată.

Președintele Autorității 
Naționale pentru Administrare 
și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM), Cătălin Marinescu, 
a anunțat că și-a dat demisia, 
din funcție, urmând să preia 
funcția de șef al Diviziei de 
Strategie a Uniunii Interna-
ționale de Telecomunicații 
(ITU), începând din prima 
parte a lunii mai.

Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului 
și Adopție (ANPDCA) propune, 
pentru perioada 2017-2019, 
derularea unui program de 
interes național în domeniul 
protecției drepturilor copilu-
lui–„Servicii specializate pentru 
copilul cu tulburări de com-
portament”, ce ar urma să 
aibă alocat un buget total de 
14,43 milioane lei, informează 
AGERPRES.

Conform unui proiect de 
Hotărâre de Guvern publicat 
pe site-ul Ministerului Mun-
cii, scopul programului este 
identificarea timpurie a acți-
unilor sau comportamentelor 
deviante ale copiilor și oferirea 
unei protecții adecvate copiilor 
cu tulburări de comportament. 
Prin acest program se inten-
ționează crearea de servicii 
specializate destinate protec-
ției copiilor care au tulburări 
de comportament, în vederea 
prevenirii și combaterii acți-
unilor sau comportamentelor 
deviante ale copiilor și a rein-
tegrării școlare, familiale ori 
sociale a copiilor. Astfel, ar 
urma să fie înființate cel puțin 

8 servicii de tip rezidențial și 
cel puțin 8 centre de zi des-
tinate copilului cu tulburări 
de comportament, câte unul 
în fiecare regiune.

„Principiul care va sta la 
baza înființării celor 8 servi-
cii de tip rezidențial destinate 
copilului cu tulburări de com-
portament este primordialitatea 
asigurării unui mediu familial. 
Prin urmare, ele vor fi orga-
nizate și vor funcționa sub 
forma caselor de tip familial, 
în acord cu angajamentele asu-
mate prin Strategia națională 
pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului în ceea ce 

privește dezinstituționalizarea, 
respectiv închiderea centre-
lor de plasament clasice. De 
asemenea, personalul care va 
fi angajat în noile servicii va 
beneficia de formare în vede-
rea îmbunătățirii cunoștințelor 
și abilităților necesare lucrului 
cu copiii”, se menționează în 
Nota de fundamentare a pro-
iectului de HG.

Proiectele vor avea o durată 
de maximum 24 de luni, dar 
nu mai târziu de 31 decembrie 
2019, din care cel puțin 3 luni 
vor fi destinate funcționării ser-
viciilor nou-create. Serviciile 
nou înființate vor fi distribuite 

teritorial, astfel încât să asi-
gure o dezvoltare echilibrată a 
tuturor zonelor din regiune și 
să reducă decalajele existente 
în acest moment. Bugetul total 
este de 14,43 milioane lei, din 
care 2 milioane lei pentru anul 
2017, opt milioane lei pentru 
anul 2018 și 4,43 milioane lei 
pentru 2019.

Aplicanții principali eligi-
bili sunt direcțiile generale 
de asistență socială și protec-
ția copilului, dar acestea pot 
încheia parteneriate cu orga-
nisme private acreditate în 
condițiile legii, care desfășoară 
activități în domeniul protec-
ției drepturilor copilului și al 
protecției speciale a acestuia, 
mai spune sursa citată.

Conform datelor și informa-
țiilor centralizate de ANPDCA 
de la nivelul Direcțiilor Gene-
rale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului, media copi-
ilor protejați la nivel național în 
cadrul centrelor de primire în 
regim de urgență este de apro-
ximativ 830 de copii, iar, în 
medie aproximativ 280 dintre 
aceștia sunt copii cu tulburări 
de comportament.

ANCOM: Eliminarea tarifelor de roaming din 
această vară, o provocare pentru România

România reia exportul 
de ovine și bovine către 
Israel, după ridicarea 
restricțiilor pentru export

14,4 milioane lei pentru crearea unor centre de 
zi pentru copii cu tulburări de comportament

Foto: sibiu100.ro

Foto: business-review.eu

România va relua exportul de ovine și bovine către Israel, în 
condițiile în care autoritățile israeliene au anunțat ridica-
rea restricțiilor impuse țării noastre, informează Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimente-
lor (ANSVSA), conform AGERPRES. „ANSVSA a fost informată 
oficial de autoritățile israeliene despre ridicarea restricțiilor 
pentru exportul de ovine și bovine din țara noastră. Această 
decizie este urmarea măsurilor ferme întreprinse rapid de 
ANSVSA pentru a redeschide exportul și a minimiza efectele 
economice negative generate de impunerea restricțiilor”, se 
precizează într-un comunicat. Exporturile în Israel au fost sus-
pendate din data de 3 martie, dar cu o zi în urmă, în momentul 
în care ANSVSA a fost înștiințată de decizia Israelului, președin-
tele ANSVSA a convocat un grup de specialiști cu care a stabilit 
un plan de măsuri pentru remedierea rapidă a neconformi-
tăților semnalate de autoritățile israeliene, dar care să ofere 
și garanția respectării și menținerii cerințelor și standardelor 
solicitate de importatori. „Acest plan de măsuri a fost prezen-
tat părții israeliene de către președintele instituției, Geronimo 
Brănescu, care, alături de o delegație de specialiști, s-a depla-
sat în Israel pentru a informa despre acțiunile care au fost 
demarate, în regim de urgență, pentru a debloca, în cel mai 
scurt timp, exportul de ovine și bovine din România. Demara-
rea și implementarea tuturor acestor măsuri a fost supervizată 
și verificată personal de către președintele Autorității, fiind 
pentru prima oară când un președinte al Autorității se implică, 
la acest nivel, pentru rezolvarea unei astfel de situații”, se mai 
menționează în comunicat. Potrivit datelor ANSVSA, România 
a exportat anul trecut în Israel 57.474 capete bovine și 175.677 
capete ovine, această țară fiind alături de Iordania în topul 
exporturilor de animale vii, mai spune sursa citată.

Foto: agro-tv.ro

Regia Națională a Pădurilor (RNP)–Romsilva urmează să plan-
teze, în campania de primăvară, peste 32 milioane de puieți, 
investiția cifrându-se la 42 milioane lei, se arată într-un comuni-
cat de presă al autorităților, informează AGERPRES. „Acțiunile de 
plantare continuă în toată țara, în cadrul Lunii Plantării Arborilor 
până în 15 aprilie. Regia Națională a Pădurilor Romsilva regene-
rează în acest an peste 14.200 de hectare, numai în campania de 
primăvară urmând să planteze peste 32 de milioane de puieți, 
în urma unei investiții de peste 42 de milioane de lei. Rom-
silva a regenerat peste 540.000 de hectare în fondul forestier de 
stat, în ultimii 26 de ani”, se arată în document. „Instituirea unei 
zile speciale pentru celebrarea pădurii este o dovadă clară că 
România a înțeles importanța pe care pădurea o are în viețile 
noastre. Nu vorbim aici doar de calitatea sa de resursă naturală 
regenerabilă, cea mai veche astfel de resursă utilizată de om, ci 
mai ales de importanța pădurii în echilibrul ecologic și rolul său 
în procesul de combatere și adaptare la schimbările climatice. 
Invit toți cetățenii să reflecteze câteva momente asupra impor-
tanței pădurii și responsabilității pe care o avem de a o gestiona 
responsabil și durabil”, a declarat Adriana Petcu, ministrul Ape-
lor și Pădurilor, mai spune sursa citată.

Romsilva investește 42 milioane 
lei în puieți în primăvară
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Donald Tusk l-a asigurat pe Pavel Filip de sprijinul 
UE pentru reformele din Republica Moldova

Consiliul de miniștri din Germania a aprobat un proiect de 
lege care are în vedere crearea unui registru care să împiedice 
companiile care au încălcat legile să obțină contracte publice, 
informează AGERPRES.

„Munca onestă trebuie să fie recompensată. În schimb, 
companiile care dau mită, fac evaziune, nu plătesc salariul 
minim sau finanțează terorismul nu trebuie să obțină profit de 
pe urma banului public”, a declarat ministrul economiei, Bri-
gitte Zypries. În Germania, legislația actuală interzicea deja 
acordarea de contracte publice companiilor care au încărcat 
legea, dar până acum era dificil să se demonstreze posibilele 
delicte ale unei companii comise în trecut.

Potrivit lui Zypries, noul registru va înlătura această dificul-
tate odată cu crearea unei bănci de date centralizate care va 
include toate condamnările sau amenzile primite de companii 
pentru mită, finanțarea terorismului, spălare de bani, înșelarea 
statului sau a sistemului de asistență socială și a legii privind 
salariul minim pe economie. În funcție de gravitatea delictului, 
datele vor fi menținute în registru pentru o perioadă cuprinsă 
între trei și cinci ani. Conform sursei citate, Parchetele și alte 
organisme vor fi obligate să transmită electronic aceste infor-
mații către registrul central. În cazul în care o entitate publică, 
de la nivel municipal și până la nivel federal, va organiza o 
licitație, în funcție de valoare, această entitate publică va fi 
obligată să consulte respectivul registru. Companiile private 
pot solicita să fie șterse din registru, dar pentru aceasta vor tre-
bui să demonstreze că au luat măsuri pentru ca încălcările legii 
să nu se mai repete.

Autoritățile germane: 
Registru pentru a exclude 
companiile corupte de 
la contractele publiceP reședintele Consiliu-

lui European, Donald 
Tusk, l-a asigurat de 

sprijinul său și al UE pe pre-
mierul moldovean Pavel Filip 
în privința avansării pe calea 
reformelor angajate în Repu-
blica Moldova, cu ocazia unei 
vizite a șefului executivului de 
la Chișinău la Bruxelles, infor-
mează AGERPRES.

„Aveți tot sprijinul meu 
personal, precum și al UE în 
avansarea pe calea reforme-
lor în beneficiul cetățenilor 
Republicii Moldova”, a decla-
rat Donald Tusk, salutând 
hotărârea autorităților de la 
Chișinău de a persevera în 
procesul consolidării demo-
crației și a statului de drept, 
un element cheie în asigura-
rea realizării obiectivelor de 
integrare europeană a Repu-
blicii Moldova.

Potrivit unui comunicat al 
guvernului moldovean, cei doi 
oficiali au abordat prioritățile 
politicii interne și externe a 
Republicii Moldova. Discuțiile 
s-au axat în special pe Codul 
Audiovizualului și Legea Inte-
grității, care sunt restante în 

foaia de parcurs. Cu această 
ocazie, Pavel Filip l-a felicitat 
pe Donald Tusk pentru realege-
rea sa în calitate de președinte 
al Consiliului European. Pre-
mierul Pavel Filip a declarat 
că Republica Moldova rămâne 
ferm hotărâtă cu privire la 
implementarea Acordului de 
Asociere a Republicii Moldova 
la UE și realizarea angajamen-
telor asumate. „Avem deja o 
serie de realizări importante 
în domeniul reformelor. Cu 

toate acestea, conștientizăm că 
trebuie să facem mai mult. Asi-
gurarea independenței justiției, 
combaterea corupției, îmbu-
nătățirea climatului de afaceri 
și investigarea fraudei bancare 
sunt dosare prioritare pentru 
noi. Vrem să fim un partener 
de încredere al UE, inclusiv 
în contextul pregătirilor pen-
tru summitul Parteneriatului 
Estic din noiembrie 2017. Vom 
fi realiști și constructivi pen-
tru a asigura succesul acestui 

eveniment”, a declarat Pavel 
Filip. Pavel Filip a efectuat o 
vizită de lucru în Luxemburg 
și în Belgia. La Bruxelles, șeful 
executivului de la Chișinău a 
participat la cea de-a treia reu-
niune a Consiliului de Asociere 
Republica Moldova–Uniunea 
Europeană, unde a fost pre-
zentat Raportul privind stadiul 
implementării agendei de asoci-
ere a Republicii Moldova la UE. 
În cadrul acestei vizite, Pavel 
Filip s-a deplasat la cartierul 
general al NATO din Bruxe-
lles, unde a avut programată o 
întâlnire cu secretarul general 
al Alianței, Jens Stoltenberg, 
mai spune sursa citată.

În urmă cu două luni, și pre-
ședintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, a efectuat o vizită 
la cartierul general al NATO 
din Bruxelles, fiind primit de 
secretarul general adjunct al 
NATO, Rose Gottemoeller. Ali-
anța Nord-Atlantică urmează 
să deschidă în luna aprilie un 
oficiu de legătură al NATO la 
Chișinău, proiect căruia i se 
opune președintele Igor Dodon, 
chiar dacă este vorba doar de 
o misiune civilă.

Foto: gov.md
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„Ilumina Móstoles 2017”, una cita 
familiar para los aficionados al running

E l Ayuntamiento de Mós-
toles, a través de la 
Concejalía de Depor-

tes y en colaboración con la 
Asociación Atlética de Mósto-
les, han organizado la carrera 
popular nocturna y urbana “Ilu-
mina Móstoles 2017”, que se 
celebrará el próximo sábado 
20 de mayo, a partir de las 
22:15 horas, con salida desde 
el Parque Finca Liana.

Se trata de un evento festivo 
y familiar, con carácter lúdico y 
competitivo; una carrera espe-
cial, diferente, que se corre por 
la noche y en la que todas las 
personas participantes llevarán 
camisetas y elementos reflec-
tantes. El evento se desarrollará 
en dos distancias, una de 5 km 
para que puedan correr todas 
aquellas personas que están 
empezando en el mundo del 
running y otra de 10 km, con 
un circuito homologado, para 
todos aquellos que quieren 
hacer marca para otras pru-
ebas o bien medir su evolución. 
Ambas se desarrollarán en un 
circuito urbano con salida y lle-
gada en Finca Liana y contarán 

con el Cronometraje Champion–
Chip y Jueces de la Federación 
de Atletismo de Madrid.

El alcalde de Móstoles, David 
Lucas, ha realizado una invi-
tación a todos los vecinos y 
vecinas y a los aficionados al 
running a que participen, ya 
que con esta iniciativa “se trata 
de hacer posible que Móstoles 
continúe siendo una ciudad 
referente en política deportiva, 
saludable y puntera por el gran 
número de ciudadanos y ciu-
dadanas que practican deporte, 

y también por el gran número 
de los aficionados al running. 
Por eso, invito a que el día 20 
de mayo las calles de Móstoles 
se llenen de corredores en una 
cita entrañable con un gran 
número de participantes”.

Del mismo modo el con-
cejal de Deportes, Agustín 
Martín, ha animado a la par-
ticipación y a los vecinos a 
vivir una noche mágica de luz 
y color y a hacer de Móstoles 
una ciudad luminosa repleta 
de alegría y diversión a través 

del deporte. La prueba con-
tará con elementos lumínicos 
reflectantes que dotarán a la 
misma de vistosidad y colorido. 
Además, desde primera hora de 
la tarde el evento contará con 
música y diferentes masterclass 
para amenizar el día; posterior-
mente y sobre las 21:30 horas 
se llevará a cabo un calentami-
ento conjunto. Además, para 
que la cita tenga un carácter 
familiar, habrá para los niños 
diversas atracciones con hin-
chables, según una nota de 
prensa remitida por el Ayun-
tamiento de Móstoles.

Las inscripciones, que ten-
drán un precio de 10€, tendrán 
lugar desde el día 17 de abril 
al 17 de mayo, en el polidepor-
tivo El Soto de lunes a viernes 
de 18:00 a 20:00 horas y en 
la tienda de deportes “Km. 42” 
(C/Dalia 15. Rosales), de lunes 
a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20.30 horas, y sábados 
de 10:00 a 14:00 horas, o a 
través de internet en las siguien-
tes páginas: iluminamostoles.
com; mostoles.es; mostolesatle-
tismo.com.

Foto: pixabay.com
Se trata del castillo de Peles, situado en la localidad rumana 
de Sinaia, a los pies de los montes Bucegi. El edificio, una joya 
neorrenacentista situado en un bello paraje alpino, es uno de 
los grandes atractivos turísticos del país, según la página web 
www.heraldo.es.

El palacio fue construido entre 1873 y 1914, a instancias del 
rey Carol I de Rumanía. Hasta 1947 sirvió como residencia de 
verano de los monarcas rumanos. El castillo fue el primero de 
Europa iluminado y calentado íntegramente con luz eléctrica, 
un “capricho” en su época, que obligó incluso a construir una 
pequeña central hidroeléctrica en un río cercano para garanti-
zar el suministro.

Peles también tuvo los primeros ascensores del conti-
nente (en realidad, cuenta con tres) y en su sala del Teatro se 
proyectó la primera película en Rumanía, en 1906. El palacio 
es famoso por su bellísima arquitectura y por la deslumbrante 
riqueza de su decoración, según la fuente citada.

Castillo de Peles, el 
primer edificio de 
Europa con electricidad

Foto: pixabay.com

DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

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

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

http://pixabay.com
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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
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Selecționerul echipei naționale 
de futsal a României, Robert 
Lupu, a anunțat un lot de 13 
jucători pentru meciurile din 
Grupa a 4-a a preliminariilor 
pentru EURO 2018, progra-
mate în perioada 8-11 aprilie, 
în Sala Sporturilor din Călărași.

„E cam tot ce avem mai 
bun în țară în acest moment. 
Sunt și alți jucători în vederile 
noastre, dar am încercat să fac 
acest lot și în funcție de perfor-
manțe. Am apelat la jucători 
precum Mimi Stoica și Alpar 
Csoma, care de două luni se 

antrenează pe cont propriu, 
pentru experiența pe care o 
au”, a declarat Robert Lupu, 
conform AGERPRES.

România va debuta pe 8 
aprilie, contra Finlandei, în 
aceeași zi fiind programat și 
meciul Portugalia–Letonia. Pe 
9 aprilie, tricolorii vor înfrunta 
Letonia, în timp ce Finlanda 
va întâlni Portugalia. Ultimele 
meciuri se vor disputa pe 11 
aprilie, Letonia–Finlanda și 
România–Portugalia. Câștigă-
toarea grupei merge direct la 
EURO 2018, în timp ce echipele 

clasate pe locurile secunde în 
cele șapte grupe vor intra în 
play-off, acolo unde va ajunge și 
cel mai bun loc trei. Play-off-ul 
se va disputa în două manșe, 
tur–retur, în septembrie, trage-
rea la sorți urmând să aibă loc 
pe 6 iulie, la Nyon. România 
nu a participat la ultima edi-
ție a Campionatului European 
de futsal, desfășurată anul tre-
cut, în Serbia. Turneul final al 
EURO 2018 va avea loc în peri-
oada 30 ianuarie-10 februarie, 
la Ljubljana, în Slovenia, mai 
spune sursa citată.

Lotul României pentru 
meciurile de la Călărași: Vlad 
Iancu, Petrișor Toniță (ambii de 
la Autobergamo Deva), Andrei 
Grigoraș (FK Odorheiu Secu-
iesc)–portari, Paulo Ferreira, 
Cristian Matei, Florin Matei, 
Adrian Pânzaru (toți de la 
Autobergamo Deva), Laszlo 
Szocs (FK Odorheiu Secuiesc), 
Manuel Moldoveanu (CS Uni-
ted Galați), Ionuț Movileanu 
(Dunărea Călărași), Bogdan 
Covaci, Mimi Stoica, Alpar 
Csoma (toți de la City'us Târgu 
Mureș).

CSM București a primit trofeul 
pentru câștigarea titlului de 
campioană în ediția 2016-2017 
a Ligii Naționale de handbal 
feminin, la finalul meciului 
cu CSM Bistrița, câștigat cu 
scorul de 34-27 (16-15), în 
Sala Polivalentă „Ioan Kun-
st-Ghermănescu” din Capitală, 
în cadrul etapei a 23-a, con-
form AGERPRES.

CSM București era sigură 
de titlu, al treilea consecutiv, 
înaintea partidei cu Bistrița, 
având un avantaj confortabil 
în clasament cu câteva rămase 
de jucat până la final. La fina-
lul meciului, jucătoarele au fost 
chemate una câte una pe teren 
și au primit tricoul de campi-
oane de la antrenoarea federală 
Nicoleta Alexandrescu și meda-
liile de la secretarul general al 

Federației Române de Hand-
bal, Mihai Bocan. Președintele 
Federației Române de Hand-
bal, Alexandru Dedu, a fost cel 
care a înmânat trofeul Oanei 
Manea, căpitanul echipei, iar 
apoi s-a declanșat sărbătoa-
rea, cu confetti, șampanie și 
muzică (We Are The Champi-
ons). CSM București, va suferi 

o serie de schimbări în cadrul 
lotului pentru sezonul viitor, 
urmând să se despartă de Cris-
tina Vărzaru (se va retrage) și 
de interul stânga suedez Linnea 
Torstenson și extrema dreaptă 
spaniolă Carmen Martín, care 
vor pleca la formația franceză 
OGC Nice Côte d’Azur Handball. 
CSM București le-a prelungit 

contractele la cinci jucătoare 
din lotul actual, daneza Line 
Jorgensen, franțuzoaicele 
Gnonsiane Niombla și Camille 
Ayglon Saurina, suedeza Isa-
belle Gulldén și croata Jelena 
Grubišić și a reușit trei achizi-
ții remarcabile, Cristina Neagu, 
cea mai bună jucătoare a lumii 
în 2010, 2015 și 2016, aflată în 
prezent la Budućnost Podgo-
rica, și jucătoarele norvegiene 
Marit Malm Frafjord și Amanda 
Kurtović, ambele de la Larvik.

În clasament, pe primul 
loc se află CSM București, cu 
57 puncte (20 jocuri), urmată 
de HC Dunărea Brăila, 40 p. 
(19 j.), SCM Craiova, 35 p. (19 
j.), HC Zalău, 35 p. (18 j.) etc. 
CSM Bistrița ocupă locul 9, cu 
21 puncte (19 j.), mai spune 
sursa citată.

FC Steaua București, 
echipă patronată de 
Gigi Becali, și-a schim-

bat numele în Fotbal Club 
FCSB SA, a anunțat preșe-
dintele Federației Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, 
la finalul ședinței Comitetu-
lui Executiv al FRF în care s-a 
aprobat această decizie, infor-
mează AGERPRES.

În acest context, Răzvan 
Burleanu a mai spus jurnaliști-
lor prezenți la Casa Fotbalului: 

„Dacă veți avea întrebări legate 
de palmares, ceea ce pot să vă 
spun este că Federația Română 
de Fotbal nu are competența de 
a se pronunța într-o asemenea 

speță, rămânând practic la 
latitudinea instanțelor jude-
cătorești”. Întrebat dacă o să 
fie afectat coeficientul clubului 
bucureștean pe plan internați-
onal, președintele FRF a spus: 

„Vom comunica schimbarea 
numelui Steaua către UEFA, 
rămânând să avem o decizie 
din partea lor”.

Fotbal Club FCSB SA va fi 
numele roș-albaștrilor în toate 
documentele și competițiile 
Federației Române de Fotbal 
și Ligii Profesioniste de Fot-
bal. Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua București a acționat în 
instanță clubul FC Steaua în 
2011, cerând anularea mărcii 

înregistrate de gruparea din 
Liga I. Tribunalul București 
a respins această cerere, în 17 
aprilie 2012, decizie menținută 

de Curtea de Apel București, în 
20 decembrie 2013, însă ICCJ 
a dat dreptate clubului spor-
tiv. În anul 2015, FC Steaua a 
pierdut marca Steaua Bucu-
rești, Înalta Curte de Casație 
și Justiție (ICCJ) respingând 
contestația în anulare formu-
lată de gruparea patronată de 
Gigi Becali.

Conform sursei citate, CSA 
Steaua a anunțat că din vară 
va înscrie o echipă de seniori 
sub acest nume în Liga a 4-a 
și aceasta va avea palmare-
sul echipei până în 2003, în 
timp ce Fotbal Club FCSB SA 
va deține palmaresul din 2003 
până în prezent.

SPORT

Handbal feminin: CSM București a primit trofeul 
de campioană națională pentru sezonul 2016-2017

Futsal: Selecționerul Robert Lupu a anunțat 
lotul României pentru calificările la EURO 2018

Ilie Constantin Ciotoiu 
a cucerit două medalii

HALTERE: 

Roger Federer a câștigat 
turneul ATP Masters 1.000

Federația Română de Fotbal: FC Steaua și-a 
schimbat numele în Fotbal Club FCSB SA

Foto: youtube.com

Foto: youtube.com

Sportivul român Ilie Constantin Ciotoiu a cucerit două medalii 
de bronz în limitele categoriei 56 kg, la Campionatele Euro-
pene de haltere de la Split (Croația), informează AGERPRES. 
Ciotoiu a obținut bronzul la aruncat, cu 131 kg, fiind devansat 
de moldoveanul Iuri Dudoglo, 146 kg, și de italianul Mirco Sca-
rantino, 146 kg (greutate corporală mai mare decât Dudoglo).

La total, primul loc a fost ocupat de Scarantino, 266 kg, pe 
poziția a doua s-a clasat Dudoglo, 261 kg, iar Ciotoiu a cuce-
rit bronzul, cu 242 kg. La smuls, Ciotoiu s-a clasat al patrulea, 
cu 111 kg, după Scarantino, 120 kg, Dudoglo, 115 kg, și polo-
nezul Dominik Kozlowski, 114 kg. Florin Ionuț Croitoru a avut 
o singură tentativă, ratată, la smuls (107 kg), iar apoi a ieșit 
din concurs, mai spune sursa citată. Delegația României la 
Campionatele Europene din Croația e formată din 13 spor-
tivi: feminin–Monica Csengeri (cat. 48 kg), Elena Ramona 
Andrieș (48 kg), Mădălina Bianca Molie (58 kg), Irina Lăcră-
mioara Lepșa (58 kg), Florina Hulpan (63 kg), Loredana Toma 
(63 kg), Andreea Aanei (+90 kg); masculin–Ilie Ciotoiu (56 kg), 
Ionuț Ilie (62 kg), Florin Croitoru (62 kg), Răzvan Martin (77 kg), 
Dumitru Captari (77 kg), Nicolae Onica (94 kg).

Foto: univision.com

Foto: transilvaniareport.ro

Tenismanul elvețian Roger Federer a câștigat turneul ATP Mas-
ters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 
6.993.450 dolari, după ce l-a învins în finală pe marele său rival 
spaniol Rafael Nadal, cu 6-3, 6-4, informează AGERPRES. Fede-
rer, care mai cucerise trofeul de la Miami în două rânduri, în 
2005 și 2006, și-a trecut în palmares, la cei 35 de ani ai săi, al 
91-lea titlu și al treilea din acest an, după Australian Open în 
ianuarie și Indian Wells în martie. Grație acestui succes, Federer 
a urcat de pe locul 6 pe 4 în clasamentul ATP, confirmând reve-
nirea de excepție după un sezon 2016 scurtat de accidentări la 
genunchi și spate. Fostul număr unu mondial l-a învins pentru 
a treia oară pe Nadal în acest an, aceasta fiind a patra victorie 
consecutivă în meciurile directe, o premieră pentru Federer în 
această rivalitate care datează din 2004. Totuși, Nadal conduce 
confortabil în acest duel, cu 23-14, mai spune sursa citată.



Nr. 189 6 aprilie 2017  | 15www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

MUNCĂ

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.

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

Doamnă în vârstă de 60 ani, cu serviciu, caut un 
domn român ori spaniol, de o vârstă apropiată cu 
serviciu stabil, serios pentru o relație serioasă, o 
prietenie de lungă durată, căsătorie. Rog nu sunați, 
dacă nu sunteți interesați. Sunați după ora 15.30. 
Tel. 602019398.

Am 45 de ani, sunt din Arganda del Rey, Madrid. 
Vreau să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, să 
împărțim restul vieții împreună. Nu o să vă pară 
rău că ne-am cunoscut. Tel. 651161791.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

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

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

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

Vând 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 pentru o doamnă sau domnișoară 
în Leganés, barrio de la Fortuna, condiții bune, 
liniște, două persoane în apartament. Preț 200€. 
Tel. 642357118.

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

CLARVĂZĂTOAREA 
FLORENTINA VĂ 
REZOLVĂ ORICE 
PROBLEMĂ PRIN 
TELEFON, DE LA MARE 
DISTANȚĂ, ORIUNDE  
VĂ AFLAȚI.

CLARVĂZĂTOAREA FLORENTINA aduce 
persoana iubită, rezolvă în dragoste, căsnicii 
destrămate, dezleagă cununii, farmece, aduce spor 
în case și afaceri, vindecă boli netratabile, garantat. 
IOANA- MADRID: Mulțumesc d-nei FLORENTINA 
pentru că mi-a dezlegat cununiile și m-a unit cu 
persoana iubită. APELAȚI CU ÎNCREDERE ȘI VIAȚA VI 
SE VA SCHIMBA ÎN BINE LA TELEFOANELE:
004-0761.867.688; 004-0752.671.670.
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PUBLICITATE

Gala SUPERKOMBAT
World Grand Prix

6 mai 2017
Palacio Vistalegre
C/ Matilde Hernández

s/n, Madrid

Grada 25€

VIP 60€

SUPER VIP 100€

Tel. info:

691 324 599


