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

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
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ESPAÑOL 12

Escritora rumana 
Ana Blandiana: Gira 
literaria en España, del 
8 al 14 de mayo de 2017

Moroșanu, victorie la Madrid: Românii din Spania, 
cea mai frumoasă galerie în 11 ani de carieră

GALA SUPERKOMBAT: Luptătorul român Cătălin Moroșanu a mai bifat o 
victorie, cea de-a 44-a victorie din cariera în kickboxing, după ce l-a învins pe 
giganticul polonez Lukasz Krupadziorow. Victoria a venit printr-o decizie unanimă 
în fața a peste 5.000 de spectatori, pe 6 mai, la Palacio Vistalegre, Madrid. 6

ACTUALITATE 7

Ministrul Turismului, în 
vizită de lucru la Madrid 

7
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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

Guvernul a aprobat o 
hotărâre de completare 
a normelor metodo-

logice pentru aplicarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, astfel 
încât să se asigure aplicarea uni-
tară și echitabilă a prevederilor 
legale referitoare la pensiona-
rii sistemului public de pensii 
care au desfășurat activități în 
locuri de muncă încadrate în 
grupa I și/ sau grupa a II-a, ori 
în condiții deosebite și/ sau 
condiții speciale de muncă, 
informează AGERPRES.

„Practic, e vorba de regulari-
zarea nivelului pensiilor pentru 
aceleași condiții de muncă. Se 
aplică și pentru persoanele în 
cazul cărora nu s-au aplicat 
acele modificări, se aplică o 
majorare cu 50% a punctaje-
lor anuale pentru perioadele în 

care au desfășurat activități în 
locuri de muncă încadrate în 
grupa I sau în locuri de muncă 
încadrate în condiții speciale, 
și cu 25% pentru perioadele în 
care au desfășurat activități în 
locuri de muncă încadrate în 
grupa a II-a de muncă sau în 
locuri de muncă încadrate în 
condiții deosebite”, a precizat 
purtătorul de cuvânt al Guver-
nului, Alina Petrescu, într-o 
conferință de presă la Pala-
tul Victoria.

Întrebată despre numărul 
de beneficiari ai măsurii adop-
tate de Guvern, Petrescu a dat 
câteva exemple de categorii de 
pensionari care au posibilita-
tea majorării pensiei. „E vorba 
de pensionari ale căror drep-
turi au fost stabilite potrivit 
legislației anterioare datei de 1 
aprilie 2001 în baza unor acte 

normative cu caracter special și 
recalculate prin OUG 4/2005. 
Vă dau câteva exemple, pentru 
că sunt mai multe categorii de 
persoane: nevăzători și per-
soane cu handicap, persoane 
pensionate potrivit prevederilor 
HG 267/'90 privind acordarea 
unor drepturi personalului din 
industria minieră, persoane 

din industria extractivă de 
petrol și gaze, persoane care 
și-au desfășurat activitatea în 
Aviația civilă pentru persona-
lul navigant. Sunt doar câteva 
exemple, sunt mult mai multe 
categorii”, a declarat purtăto-
rul de cuvânt al Executivului.

Pe același subiect, într-un 
comunicat de presă al 

Guvernului se arată că recal-
cularea drepturilor de pensie 
conform art. 169 alin. 1 din 
Legea nr. 263/2010 se reali-
zează, din oficiu, iar drepturile 
de pensie recalculate se plătesc 
în etape, astfel: în luna iulie 
2017, în cazul persoanelor ale 
căror drepturi de pensie s-au 
deschis în perioada 1990–31 
martie 2001 inclusiv și, respec-
tiv, în luna decembrie 2017, 
în cazul persoanelor ale căror 
drepturi de pensie s-au deschis 
în perioada 1 aprilie 2001–31 
decembrie 2010 inclusiv, mai 
spune sursa citată. „În situația 
în care, în urma recalculării, 
rezultă un punctaj mediu anual 
mai mic, se menține punctajul 
mediu anual și cuantumul afe-
rent aflat în plată sau cuvenit 
la data recalculării”, mai pre-
cizează Executivul.

Guvernul a decis recalcularea pensiilor 
pentru persoanele din grupele I și II de muncă

Foto: gov.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

Consumul a 900 de grame de 
băuturi energizante este asociat 
cu posibile modificări nocive 
ale tensiunii și ale pulsului 
care le depășesc pe cele con-
statate în urma aportului de 
cofeină, potrivit unui nou stu-
diu, informează AGERPRES.

Un consum de cofeină în 
doze de până la 400 de mili-
grame (circa cinci cești cu cafea) 

este considerată în general 
sigură de către Agenția pen-
tru Alimente și Medicamente 
(Food and Drug Administra-
tion–FDA) a Statelor Unite. 
Deși, în general, băuturile ener-
gizante conțin cofeină, puține 
lucruri se cunosc despre sigu-
ranța unora dintre ingredientele 
asociate, notează o echipă de 
oameni de știință într-un studiu 

publicat în „Journal of the Ame-
rican Heart Association”.

Pentru a observa ce efecte 
au aceste substanțe, cercetă-
torii au comparat schimbările 
la nivelul corpului a 18 per-
soane sănătoase după ce au 
o consumat o băutură ener-
gizantă obișnuită–cu 320 mg 
de cofeină (cantitatea din circa 
patru cești cu cafea), 113 grame 

zahăr, mai multe vitamine B și 
o combinație de taurină și alte 
ingrediente–și o alta având ace-
eași cantitate de cofeină, dar 
fără celelalte ingrediente. Ten-
siunea arterială a crescut cu 
aproape cinci puncte după con-
sumul băuturii energizante 
și doar cu un punct după ce 
subiecții au băut lichidul care 
conținea doar cofeină, mai 
spune sursa citată.

Studii de mai mare amploare 
sunt necesare pentru a se evalua 
siguranța celorlalte ingredi-
ente prezente în băuturile 
energizante pe lângă cofe-
ină, concluzionează echipa 
de experți. „Băuturile ener-
gizante conțin, de asemenea, 
o „combinație energizantă” 
care constă în general din sti-
mulenți și alți aditivi. Unele 
dintre aceste ingrediente (inclu-
siv taurina și guarana) nu au 
fost aprobate de FDA ca fiind 
sigure în alimentație și puține 
studii au testat efectele con-
sumului de cofeină asociat 
cu aceste ingrediente „noi”, a 
declarat dr. Jennifer L. Harris 
de la Universitatea Connecti-
cut, care nu a fost implicată în 
acest studiu”.

Efectele cu potențial nociv asociate consumului 
de băuturi energizante nu ar fi cauzate de cofeină

Spitalul Universitar din Torre-
jón a obținut nivelul 6 EMRAM 
oferit de HIMSS Analytics, 
devenind al șaptelea spital spa-
niol care atinge acest nivel de 
excelență în digitizarea sistemu-
lui lui de înregistrări medicale. 
Spitalul din Torrejón este con-
siderat un „spital fără hârtii la 
nivel clinic”.

Centrul se remarcă pentru 
excelentul sistem de istoric 
medical–Florence, dezvoltat 
de spital, care permite integra-
rea tuturor datelor vitale ale 
pacientului obținute în toate 
dispozitivele din centru. De ase-
menea, sistemul face parte din 
programul HORUS al Depar-
tamentului de la Madrid din 
cadrul Ministerului Sănătății, 
cu ajutorul căruia toate cadrele 
medicale din alte centre ale 
comunității Madrid pot vizu-
aliza informații clinice ale pacienților și alte 
date de interes precum programări în aștep-
tare sau rapoarte de specialitate.

Directorul General al Spitalului Universi-
tar din Torrejón, Ignacio Martínez Jover și 
Directorul de Sisteme, David Dapena Ortiz, 
au explicat: „Suntem foarte mândri că am 
fost recunoscuți cu nivelul 6 EMRAM oferit 
de HIMSS Analytics. Am lucrat din greu pentru 

a obține această certificare, care înseamnă un 
pas înainte în calitatea atenției oferite pacien-
ților noștri prin standardizarea protocoalelor 
de securitate și ajutorul oferit personalului 
medical în luarea deciziilor. Vom continua să 
lucrăm pentru a menține și îmbunătăți sigu-
ranța medicală a pacienților noștri”.

EMRAM este un sistem din opt etape care 
măsoară maturitatea digitală a unui spital, 0 

fiind nivelul cel mai scăzut și 7, cel mai înalt. 
Obținerea nivelului 6 reflectă faptul că cen-
trul este pe drumul cel bun în obținerea unui 
mediu fără hârtii în ceea ce privește îngriji-
rea pacienților și care folosește tehnologia 
informației sub o formă inteligentă pentru a 
îmbunătăți calitatea, siguranța și eficiența în 
atenția oferită pacienților. În Europa, există 
doar trei spitale care au nivelul 7 EMRAM.

Spitalul Universitar din Torrejón obține 
nivelul 6 EMRAM oferit de HIMSS Analytics

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Orice decizie din sistemul de sănătate trebuie luată pe baza 
consultării reale a pacientului, nu a unei consultări formale și 
nici a ignorării lui, a declarat consilierul de stat Diana Păun de 
la Administrația Prezidențială, la sesiunea „Acces la tratament 
și îngrijiri de sănătate” din cadrul Forumului Național al Asocia-
țiilor de Pacienți, organizat de COPAC, informează AGERPRES.

„În decembrie 2015 am organizat la Palatul Cotroceni un 
forum dedicat pacientului, la care au fost invitate toate aso-
ciațiile de pacienți din România, iar în mesajul său domnul 
președinte Klaus Iohannis a subliniat faptul că pacientul tre-
buie să fie în centru sistemului. Orice decizie din sistem, orice 
reformare a sistemului sanitar trebuie luată pe baza consul-
tării reale a pacientului, nu a unei consultări formale și nici a 
ignorării lui. Prezența asociațiilor de pacienți în spatele tutu-
ror deciziilor din sistemul sanitar este obligatorie”, a precizat 
Diana Păun. Conform sursei citate, ea a apreciat activitatea 
tuturor organizațiilor de pacienți și și-a manifestat speranța ca 
toată legislația din domeniul sănătății care ajunge la promul-
gare să fie corectă, coerentă, de calitate și predictibilă.

„Sper ca toată legislația care ajunge la promulgare pe zona 
domeniului sanitar să fie coerentă, predictibilă, sustenabilă, 
corect construită de către toți actorii din sistem care au res-
ponsabilități în acest sens. Aduc aici în discuție Ministerul 
Sănătății, Parlamentul și speranța mea este ca, în momentul 
în care o lege ajunge la promulgare, să fie o lege de calitate, 
corectă, bine lucrată, bine gândită și să nu ajungem în situația 
de a porni dezbaterea publică în momentul în care legea este 
la Președinție”, a subliniat Diana Păun.

Diana Păun (Președinție): 
Orice decizie din sistemul 
de sănătate trebuie luată pe 
baza consultării pacientului

Foto: youtube.com
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Pe 6 mai 2017, Cătălin Moroșanu l-a 
înfruntat pe polonezul Lukasz Kru-
padziorow în meciul cap de afiș al 
galei Superkombat care a avut loc la 
Madrid în Arena Palacio Vistalegre. 
Supranumit „Moartea din Carpați”, 
luptătorul român Cătălin Moroșanu a 
mai bifat o victorie, cea de-a 44-a vic-
torie din cariera în kickboxing, după 
ce l-a învins pe giganticul polonez 
Lukasz Krupadziorow. Victoria a venit 
printr-o decizie unanimă în fața a 
peste 5.000 de spectatori.

Moroșanu a avut o intrare în ring în 
forță, în aplauzele publicului prezent 
care l-a așteptat cu multă emoție și 
nerăbdare pentru un final mult aștep-
tat. După bătaia primului gong al 
rundei întâi, sportivii au dezlănțuit, 
într-o confruntare de forțe, rafale de 
croșee de stânga, de dreapta, lovituri 
de genunchi, de pumni și upercu-
turi. Uriașul polonez, celebru pentru 
loviturile de genunchi, i-a cauzat lui 
Moroșanu o tăietură la arcadă, dar 
chiar și așa lupta a continuat. Moro-
șanu l-a lovit cu forță, arătându-i ce 
înseamnă celebrele „pălituri moldo-
venești” care pe mulți i-au scos din 
ring prin KO. În defensiva lui Moro-
șanu, polonezul a arătat rezistență, 
dar strategia bună a lui Moroșanu 
l-a doborât ușor în runda întâi, iar în 
runda a doua l-a trimis categoric la 
podea. Sala era în delir într-o explo-
zie de energie, spectatorii în picioare, 
îmbrăcați în tricouri galbene aseme-
nea lui Moroșanu, îl strigau pe nume: 
Cătălin, Cătălin! Presiunea era imensă, 
atmosfera era a unei mari gale senza-
ționale la Madrid. Și gongul de final a 

adus VICTORIA pentru Cătălin Moro-
șanu printr-o decizie unanimă în fața 
a peste 5.000 de spectatori.

Cătălin Moroșanu nu s-a arătat sur-
prins de această victorie, polonezul a 
luptat și rezistat de-a lungul celor trei 
runde, dar Moroșanu a dominat între-
gul meci spectaculos. La înmânarea 
cupei, Moroșanu a declarat: „România, 
români inima mea bate pentru voi! 
Dacă nu erați voi să-mi dați putere, 
nu aveam nici eu cu polonezul. Vă 
mulțumesc! Vă iubesc! Români din 

Spania: Sunteți cea mai frumoasă 
galerie pe care am întâlnit-o în 11 
ani de carieră. Galeria din Spania, 
tot respectul! Sunt mândru că sunt 
ROMÂN, mulțumesc lui Dumnezeu 
și fanilor români, urmează să lupt în 
America”. La ieșirea din sală, miile 
de români prezenți l-au așteptat pen-
tru fotografii și autografe, scandând 

„Cătălin, mulțumim!”.
Alți doi români, Eduard Chelariu 

și Cristian Ristea au luptat în gala 
Superkombat, dar ambii au fost învinși. 

Chelariu a pierdut la puncte în fața 
congolezului Nenes Nayanesh, iar 
Ristea a fost învins prin KO tehnic, în 
a doua repriză, de polonezul Dawid 
Zoltaszek.

Cătălin Moroșanu (R3 – Decizie) 
Lukasz Krupadziorow

Bruno Susano (R1 – KO) Clyde 
Brunswijk

Dawid Zoltaszek (R2 – TKO) Cris-
tian Ristea

Patrick Schmidt (R3 – Decizie) 
Daniel Oso Perez

Daniel Stefanovski (R1 – KO) Jani-
lson da Cruz

Parikh Nayanesh (R3 – Decizie) 
Eduard Chelariu

Edye Ruiz (R3 – Decizie) Yous-
sef El Hadmi

Manuel Romero (R3 – Decizie) 
Omar Aimash

Promotorul galei Superkombat, 
Eduard Irimia a anunțat că urmă-
toarea gală va avea loc în România, 
la Mamaia, iar din toamnă se vor 
desfășura primele evenimente în Sta-
tele Unite ale Americii, cu începere 
la New York. Aceste gale românești 
sunt transmise în America de Nord 
prin canalul de televiziune CBS Sports 
Network, colaborator anunțat al eve-
nimentului Superkombat.

„A fost o seară superbă, ne bucurăm 
că am reușit să le oferim români-
lor din Spania o gală memorabilă. 
Producția de televiziune asigurată 
de Five’s International demonstrează 
încă o dată că putem organiza gale 
majore în orice colț al Europei. Cu 
siguranță, surprizele vor continua 
anul acesta”, a mai declarat promo-
torul Eduard Irimia.

Organizatori: WFT & Eduard Iri-
mia Promotion & Teia Media

Colaboratori: CBS Sports Network, 
Fightbox, Five’s, Sport.ro, Disco 
Athena, Carmangeria Românească, 
Casa Domnitorul, Autos Motoreta, 
Restaurantul Acasă, Materiale de 
construcții Silviu, Restaurantul El 
Descanso.

Parteneri Media: Radio Românul, 
ziarul El Rumano, Marca, Radio Marca

Moroșanu, victorie la Madrid: Românii din Spania, 
cea mai frumoasă galerie în 11 ani de carieră

ACTUALITATE
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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 SpaniaM inisterul Turismu-

lui și Ambasada 
României în Rega-

tul Spaniei au organizat, în 
perioada 10-11 mai 2017, la 
Madrid, o serie de activități 
menite să contribuie la creș-
terea vizibilității României pe 
plan internațional și promova-
rea țării ca destinație turistică, 
informează AGERPRES.

Conform unui comunicat 
al Ministerului Turismului, 
delegația la Madrid a fost con-
dusă de ministrul de resort 
Mircea-Titus Dobre. Vizita 
ministrului Turismului la 
Madrid a debutat cu partici-
parea la reuniunea în format 
Business to Business (B2B) care 
a avut loc la sediul Ambasa-
dei României. Acțiunea a fost 
menită a prezenta agenților 
economici prioritățile minis-
terului în materie de turism, 
de a încuraja componenta de 
incoming în turismul româ-
nesc, precum și de a facilita 
stabilirea de contacte directe 
între tour-operatori și agen-
ții de voiaj din cele două țări. 
La acțiune au participat repre-
zentanți ai unui număr de 30 

de firme din sector din ambele 
state. Mircea-Titus Dobre a avut 
o întâlnire cu Matilde Asian, 
secretar de stat în cadrul Minis-
terului Energiei, Turismului 
și Agendei Digitale, ocazie cu 
care a trecut în revistă stadiul 
actual al relațiilor bilaterale și 
a explorat noi oportunități de 
extindere a acestora în con-
textul Parteneriatului strategic 
dintre România și Spania.

Un moment important 
pe agenda Ministrului Mir-
cea-Titus Dobre la Madrid l-a 
constituit evenimentul dedicat 
promovării Deltei Dunării în 
contextul Anului Internațional 
al Turismului Sustenabil pentru 
Dezvoltare 2017, intitulat „The 
Danube Delta Evening–The 

untouched land of beauty, 
nature and wilderness”. Eve-
nimentul, care s-a derulat la 
Palacio de Santona din Madrid, 
a inclus vernisajul unei expo-
ziții de fotografii realizate de 
fotograful spaniol José María 
Díez Laplaza cu ocazia vizitei 
de documentare a echipei de 
filmare a Terra Incognita în 
Delta Dunării, în 2016 și pre-
zentarea, în avant-premieră, a 
trailerului și episodului pri-
vind Delta Dunării din serialul 
documentar „Planeta junglă. 
Ultimele mari păduri”, care va 
fi difuzat pe RTVE în 13 mai 
2017, la ora 18:00.

Proiectul de promovare a 
României ca destinație turistică 
a fost organizat în contextul 

derulării la Madrid a reuniunii 
Consiliului Executiv al Orga-
nizației Mondiale a Turismului 
(OMT) și a manifestațiilor dedi-
cate Anului Internațional al 
Turismului Sustenabil pen-
tru Dezvoltare–2017, la care 
ministrul Mircea-Titus Dobre 
a fost invitat să participe în 
calitate de observator.

De asemenea, Mircea-Titus 
Dobre a participat la lucrările 
Consiliului Executiv al Orga-
nizației Mondiale a Turismului 
în calitate de observator, Româ-
nia candidând, de altfel, pentru 
statutul de țară membră a CE 
al OMT. „Evenimentul având 
ca temă centrală Delta Dunării, 
precum și participarea minis-
trului Turismului la reuniunea 
Consiliului Executiv al OMT, 
reprezintă oportunități de pro-
movare a candidaturii României 
la Consiliul Executiv al OMT, 
ținând cont că la cele două acti-
vități vor participa Secretarul 
General al OMT, Taleb Rifai, 
miniștrii turismului și șefi de 
delegații din țările membre ale 
forului executiv al OMT”, se 
menționează în comunicat, 
conform sursei citate.

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre în vizită de 
lucru la Madrid pentru promovarea României în Spania

Foto: madrid.mae.ro
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Fermierii care au înregistrat 
pierderi din cauza înghețului 
vor beneficia de o reducere a 
impozitului pe norma de venit, 
însă acestea trebuie evaluate de 
comisiile locale, susține minis-
trul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, Petre Daea, conform 
AGERPRES.

Șeful de la MADR susține 
că pierderile sunt în special 
în pomicultură și viticul-
tură, însă culturile din câmp 
nu au avut de suferit de pe 
urma înghețului. „Sunt pier-
deri pe anumite zone, dar nu 
așa cum s-a alarmat lumea. Au 
apărut informații sub impul-
sul momentului, al temerilor 
că lucrurile se vor strica ire-
mediabil. Am fost peste tot în 
zonele unde s-au declarat dis-
trugeri de cultură. De exemplu, 
în județul Mehedinți, pe Valea 
Coșuștei și pe Valea Motru-
lui, au fost afectați semnificativ 
pomii fructiferi, la fel și via de 
la Corcova, dar nu toate cultu-
rile au fost compromise total. 
În schimb, în sudul județului, 
la Jiana, lucrurile stăteau cu 
totul altfel. Într-adevăr, pe zone 
restrânse, înghețul a produs 
pierderi la pomi și la vița de vie, 
dar în agricultură, în fiecare 

an, ne confruntăm cu astfel 
de probleme din cauza unor 
condiții meteorologice nefavo-
rabile”, a mai spus ministrul.

Reprezentanții Academiei de 
Științe Agricole și Silvice „Ghe-
orghe Ionescu-Șișești” (ASAS) 
au transmis un comunicat în 
care atrăgeau atenția că feno-
menele climatice din ultima 
perioadă au dus la pierderi în 
pomicultură și viticultură, de 
până la 100% la nuc în zona coli-
nară, iar în perioada următoare 
trebuie determinate pagubele 
înregistrate, precum și consta-
tarea și transmiterea daunelor 
către comisiile locale.

Conform ASAS, la prun, la 
Institutul de Cercetare–Dez-
voltare pentru Pomicultură 
Pitești–Mărăcineni, Stațiunea 

de Cercetare-Dezvoltare Pomi-
colă (SCDP) din Râmnicu 
Vâlcea, SCDP Tg. Jiu, SCDP 
Voinești, s-au înregistrat pier-
deri de până la 95%. La cireș au 
fost puternic afectate culturile 
în aceleași zone ca și prunul, 
în proporție de 95%. În zona 
Iași, cireșul a fost afectat în 
procent de 35%. În schimb, la 
piersic și cais: zona principală 
Dobrogea nu a fost afectată, 
dar nucul este distrus 100% 
în zona colinară.

Informațiile transmise de 
ASAS arată că în cazul culturii 
de căpșun înghețul a pro-
dus pagube de 90% în zona 
colinară. De asemenea, repre-
zentanții instituției precizează 
că este necesară determina-
rea cu rigoare a pagubelor 

înregistrate (prin secționarea 
organelor de rod), constatarea 
și transmiterea daunelor către 
comisiile locale, dar și plata 
cât mai rapidă a primelor de 
asigurare la producătorii asigu-
rați. În eventualitatea susținerii 
de către MADR a pierderilor, 
contravaloarea lucrărilor teh-
nologice deja efectuate în livezi 
până la înregistrarea pagube-
lor este de circa 2.500 lei/ha.

În domeniul viticulturii, 
înghețurile târzii au afectat 
lăstarii principali și implicit 
producția, diferențiat în func-
ție de amplasarea plantațiilor 
viticole și pornirea în vegetație 
a soiurilor vinifera, mai spune 
sursa citată. „În concluzie, sta-
rea de vegetație a plantațiilor 
viticole la acest moment este 
bună, cu excepția plantații-
lor viticole amplasate la șes 
și la baza pantei din majorita-
tea arealelor viticole, unde se 
estimează pierderi de producție 
cauzate de brume și înghețuri 
târzii, cuprinse între 15-100%. 
Gradul de afectare a rodirii 
plantațiilor de vie va putea 
fi stabilit mai precis ulterior, 
când plantele intră în vegetație 
normală”, se arată în comuni-
catul ASAS.

Fermierii care au înregistrat pierderi din cauza 
înghețului vor beneficia de o reducere a impozitului

Patronatele din transporturile 
rutiere cer Guvernului 
prelungirea perioadei de 
plafonare a asigurărilor RCA

Foto: pixabay.com

Patronatele din transporturile rutiere, respectiv UNTRR, FORT, 
APTE 2002, APULUM și ARTRI, solicită Guvernului extinderea 
perioadei de plafonare a tarifelor asigurărilor RCA, în condiți-
ile în care o nouă lege în acest domeniu nu este încă în vigoare, 
se arată într-un comunicat al patronatelor, informează AGER-
PRES. „Avansul din perioada 2014–2016, când tarifele RCA au 
crescut cu 500%, în cazul firmelor de transport rutier, deși 
daunalitatea a urcat doar cu 10%, ne-a arătat că piața asigură-
rilor RCA este complet neconcurențială. Astfel, companiile de 
asigurări au stabilit tarifele RCA ca la bazar, au inclus în aces-
tea toate costurile operaționale, deși nu țineau de segmentul 
RCA, și profitând de faptul că asigurarea RCA este obligatorie 
au solicitat firmelor de transport rutier tarife uriașe pentru a-și 
crește ratele de profit și capitalizarea”, potrivit comunicatului.

O nouă lege RCA ar trebui să aducă ordine pe această 
piață, să stabilească un tarif de referință și să nu mai permită 
derapaje din partea firmelor de asigurări ca în trecut, spun 
transportatorii, conform sursei citate. „Având în vedere că 
noua lege RCA se află încă pe circuitul de avizare, iar perioada 
de plafonare se încheie în aproape două săptămâni, patro-
natele din transporturile rutiere–UNTRR, FORT, APTE 2002, 
APULUM, ARTRI solicită Guvernului, Parlamentului, ASF și 
Consiliului Concurenței măsuri urgente pentru continuarea 
perioadei de plafonare a tarifelor RCA pentru încă 6 luni”, se 
mai arată în comunicat. Potrivit Legii concurenței nr. 21/2006, 
art. 4, alin. 3, „în sectoarele economice sau pe piețele unde 
concurența este exclusă sau substanțial restrânsă prin efec-
tul unei legi sau datorită existenței unei poziții de monopol, 
Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespun-
zătoare de control al prețurilor pentru o perioadă de cel mult 
3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel 
mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea 
respectivei hotărâri continuă să existe”.

ECONOMIE

CE a aprobat sumarele proiectelor mari de infrastructură, 
finanțate în cadrul PO România–Rep. Moldova 2014-2020

R omânia trebuie să adopte euro la un moment dat, iar 
problema e când, și nu dacă, pentru că noi nu avem 
opțiunea de auto-excludere, a declarat guvernatorul 

Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, la „Good Gover-
nance Summit”, informează AGERPRES.

„Din perspectivă juridică, adoptarea euro este ceva ce s-a 
realizat, pentru că, exceptând Anglia și Danemarca, România 
nu are opțiunea de auto-excludere din uniunea economică și 
monetară. Aceasta înseamnă că România trebuie să adopte 
euro la un moment dat. Pentru România, problema este când, 
și nu dacă”, a spus Mugur Isărescu. Acesta a subliniat că gesti-
onarea procesului de adoptare a euro este lăsată la discreția 
statelor, în ciuda angajamentului de jure de a adopta această 
monedă. Potrivit lui Isărescu, România îndeplinește criteriile 
nominale de la Maastricht, însă, pe lângă acestea, este nevoie 
și de convergență reală. De asemenea, guvernatorul a preci-
zat că statele care au adoptat euro–Letonia, Lituania, Estonia, 
Slovacia, Slovenia–sunt țări mici, au o situație geopolitică 
diferită de a României și un nivel de convergență reală dife-
rit. Țările mai mari, cu un regim de curs de schimb flexibil, cum 
ar fi Ungaria, Polonia, Republica Cehă și România, sunt mai 
prevăzătoare în ceea ce privește adoptarea euro, iar situația 
lor este diferită. Niciuna dintre aceste țări nu a anunțat o dată 
pentru adoptarea euro, a adăugat Mugur Isărescu. Conform 
sursei citate, guvernatorul BNR a atras atenția asupra faptului 
că o zonă cu o monedă unică nu este un loc pentru economii 
cu probleme de competitivitate și că este nevoie de reforme 
structurale finalizate pentru a avea succes.

Isărescu: România trebuie 
să adopte euro la un 
moment dat; problema 
e când și nu dacă

Comisia Europeană (CE) a 
aprobat sumarele de proiect 
ale celor patru proiecte mari 
de infrastructură incluse 
în Programul Operațional 
România–Republica Moldova 
2014-2020, pentru care Minis-
terul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fon-
durilor Europene (MDRAPFE) 
este Autoritate de Management, 
informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al 
MDRAPFE, CE a aprobat suma-
rul proiectului „Infrastructură 
de comunicații”, având ca 
beneficiar lider–Ministerul 
Afacerilor Interne (Republica 
Moldova), partener–Ministe-
rul Transporturilor (România), 
Ministerul Afacerilor Interne 
(România) și un buget alocat 
proiectului de 7,8 milioane 
de euro.

Un alt proiect este cel privind 
Cooperarea Regională pentru 
Prevenirea și Combaterea 
Criminalității Transfronta-
liere România–Moldova, cu 
beneficiar lider–Inspectora-
tul General al Poliției Române 
(România), parteneri–Inspec-
toratul General al Poliției de 

Frontieră (România), Inspec-
toratul General al Poliției 
(Republica Moldova), Depar-
tamentul Poliției de Frontieră 
(Republica Moldova), și un 
buget de 10 milioane de euro.

Totodată, CE și-a dat acor-
dul pentru sumarul proiectului 

„Zona de cooperare transfron-
talieră România–Republica 
Moldova, o zonă mai sigură 
prin îmbunătățirea infrastruc-
turii de operare a Serviciului 
Mobil de Urgență, Reanimare și 
Descarcerare (SMURD), nivelu-
lui de pregătire profesională și 
menținerea capacității de inter-
venție a personalului în situații 
de urgență”, cu beneficiar lider–
Inspectoratul General pentru 
Situațiile de Urgență (Româ-
nia), parteneri–Inspectoratul 

General al Aviației (România), 
Inspectoratul pentru Situați-
ile de Urgență Iași (România), 
Ministerul Sănătății (România), 
Serviciul pentru Protecție Civilă 
și Situații de Urgență (Repu-
blica Moldova), Ministerul 
Sănătății (Republica Mol-
dova), bazat pe un buget de 
10 milioane de euro.

De asemenea, sumarul 
proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea birourilor vamale 
de frontieră de pe granița 
România–Moldova, respectiv 
birourile vamale Albița–Leu-
șeni, Sculeni–Sculeni și 
Giurgiulești–Giurgiulești” a 
primit acordul CE și are ca bene-
ficiar lider–Agenția Națională 
de Administrare Fiscală (Româ-
nia), ca parteneri–Serviciul 

Vamal al Republicii Moldova, 
Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iași, Direcția 
Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați, bugetul alocat 
ridicându-se la 10 milioane de 
euro, mai spune sursa citată.

„În următoarea perioadă, 
liderii de proiect și partenerii 
acestora vor dezvolta cererile 
de finanțare, respectiv docu-
mentele tehnice aferente etapei 
a doua. Până la sfârșitul anului 
2017, documentația integrală 
a proiectelor va fi transmisă 
CE spre aprobare, urmând ca 
implementarea proiectelor să 
fie demarată în prima parte 
a anului 2018. Aprobarea lor 
de către CE se realizează în 
două etape (aprobare sumar 
de proiect și aprobare docu-
mentație tehnică)”, se arată în 
comunicat.

Lista proiectelor mari de 
infrastructură este inclusă 
în Programul Operațional 
România–Republica Moldova 
2014-2020 și valoarea totală 
a finanțării alocate acestora 
reprezintă 30% din contribuția 
UE la program, mai precizează 
MDRAPFE.

Foto: gdforum.org
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U niunea Europeană a 
inaugurat la Bruxe-
lles „Casa Istoriei 

Europene”, un muzeu dedicat 
trecutului ei, dar care profi-
lează și viitorul prin integrarea 
votului privind Brexitul în par-
cursul vizitatorului, informează 
AGERPRES.

Muzeul, creat la inițiativa 
Parlamentului European, a cos-
tat 55 de milioane de euro și 
prezintă integrarea europeană 
dintr-o perspectivă cronologică 
și transnațională. Expozițiile 
permanente ilustrează cele două 
războaie mondiale, Holocaustul, 
Războiul Rece și construcția 
blocului comunitar, de la înce-
puturile acestui proces și până 
la actuala Uniune Europeană.

Prezent la inaugurare, 
președintele Parlamentu-
lui European (PE), Antonio 
Tajani, a declarat că muzeul 
nu este un instrument de pro-
pagandă pentru cele 28 de 
state membre, în curând 27. 

„Aici nu există o linie anume 
de urmat. Avem numeroase 
mesaje diferite, istoria noas-
tră și moștenirea noastră sunt 
aici, la fel ca și problemele și 

dezastrele noastre”, a explicat 
el la conferința de presă. „Stu-
diind însă trecutul, putem avea 
un viitor mai bun”, a apreciat 
președintele PE.

La rândul său, președintele 
Consiliului Director al muzeu-
lui, Hans-Gert Pöttering, fost 
președinte al PE, a subliniat 
că expoziția evidențiază valo-
rile europene într-un moment 
în care populismul și instabi-
litatea în creștere le pun sub 
semnul întrebării. „În poli-
tică și în special în Uniunea 
Europeană, totul este în pericol. 

Iar dacă nu apărăm Uniunea 
Europeană, viitorul ei ar putea 
fi foarte difícil”, a atenționat 
Hans-Gert Pöttering.

La finalul parcursului 
expoziției sunt prezentate ban-
nere ale taberelor „Leave” și 

„Remain”, care s-au confrun-
tat în campania premergătoare 
referendumului ce a decis pe 23 
iunie 2016 ieșirea Marii Britanii 
din UE, bannere ce încadrează 
un buletin de vot. Decizia de a 
include și Brexitul în expozi-
ție a fost luată de personalul 
muzeului fără vreo influență 

din exterior, fapt „ce arată că 
echipa este total independentă”, 
a mai spus Pöttering. Totuși, el 
l-a calificat pe fostul premier 
britanic, David Cameron, care 
a avut inițiativa referendumu-
lui, drept „un individ foarte 
tragic pentru ceea ce a făcut 
Europei și mai ales propriei 
sale țări”. Exponatele ce evocă 
Brexitul se regăsesc la ultimul 
etaj al muzeului, nu departe 
de cele ale Premiului Nobel 
pentru Pace, primit de UE în 
anul 2012.

Pentru sediul acestui muzeu, 
care acoperă o suprafață de 
circa 4.000 de metri pătrați, 
a fost aleasă o clădire cu șapte 
etaje din zona parcului Leo-
pold și care poartă numele 
fondatorului Kodak, George 
Eastman, unde acesta a instalat 
o clinică dentară în anul 1935. 
Conform sursei citate, numă-
rul total al exponatelor este de 
circa 1.300, acestea fiind adu-
nate de la circa 300 de muzee 
din statele UE. Accesul este 
gratuit pentru vizitatori, care 
pentru a se orienta vor primi la 
intrare tablete disponibile în 
cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Cu Brexitul la orizont, Uniunea Europeană 
și-a inaugurat un muzeu despre istoria ei

Foto: cyananimatica.com

Președintele american Donald Trump s-a declarat convins de 
posibilitatea obținerii unui acord de pace între Israel și pales-
tinieni, în cadrul unei întâlniri în premieră, la Casa Albă, cu 
președintele palestinian Mahmoud Abbas, informează AGER-
PRES. „Vrem să obținem pacea între Israel și palestinieni. Vom 
reuși”, a spus Trump la capătul unei întrevederi cu Abbas în 
Biroul Oval. Președintele american a fost totuși extrem de eva-
ziv în legătură cu modul în care se așteaptă să finalizeze acest 
dosar în care toți predecesorii săi au eșuat.

La rândul său, Abbas a susținut o scurtă alocuțiune într-un 
ton mai degrabă optimist. Reafirmându-și atașamentul pentru 
o soluție cu două state, pe care la un moment dat președin-
tele republican a părut să o pună sub semnul întrebării, Abbas 
a vorbit despre speranța „unui acord de pace istoric” sub pre-
ședinția Trump. Propunându-se ca „mediator, arbitru sau 
intermediar” al unui proces „care va duce la pace”, Trump a 
insistat asupra faptului că eșecurile precedente nu vor face 
neapărat această sarcină imposibilă. „În viața mea, am auzit 
întotdeauna că cel mai dificil acord de încheiat este probabil 
cel între israelieni și palestinieni. Să vedem dacă putem con-
tracara această afirmație”, a mai spus el. „Nu poate exista pace 
durabilă dacă liderii palestinieni nu condamnă la unison ape-
lurile la violență și ură”, a subliniat el.

Conform sursei citate, întrevederea cu Abbas survine 
la două luni și jumătate după întâlnirea cu premierul isra-
elian Benjamin Netanyahu. Cu respectiva ocazie, Trump a 
luat distanță de soluția cu două state, referință a comunită-
ții internaționale de decenii, însă a făcut, de asemenea, apel la 

„reținere” în privința extinderii de colonii israeliene în Teritoriile 
Palestiniene ocupate.

Trump se declară convins de 
posibilitatea unui acord de 
pace între Israel și palestinieni

EXTERNE
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Tras los éxitos obtenidos por sus ante-
riores libros traducidos al español, 
la escritora rumana, Ana Blandiana, 
vuelve en España para iniciar una gira 
literaria, del 8 al 14 de mayo de 2017. 
A lo largo de estos días, se organi-
zarán varios encuentros literarios en 
Madrid, Pamplona y Barcelona, con 
el fin de promover las más recientes 
traducciones al español y catalán de 
sus obras literarias, informó Insti-
tuto Cultural Rumano.

La serie de eventos comienza en 
Madrid, el 8 de mayo, en la Funda-
ción José Hierro, donde tendrá lugar 
la presentación de los dos volúme-
nes, El sol del más allá y El Reflujo 
de los sentidos y Octubre, Noviembre, 
Diciembre, traducidos recientemente 
al español por Viorica Pâtea y Natalia 
Carbajosa y publicados en la editorial 
Pre-Textos. La presentación contará 
con la participación del escritor Mar-
tín López Vega.

El 9 de mayo, en Pamplona, la escri-
tora rumana y su traductora, Viorica 
Pâtea, se encontrarán con los lectores 
rumanos y españoles en la Librería 
Auzolán, encuentro moderado por 
el crítico literario Roberto Valencia.

El 11 de mayo tendrá lugar en 
Madrid un nuevo encuentro con los 

lectores, con la participación del crítico 
literario Jaime Siles, el editor Manuel 
Ramírez y las traductoras Viorica Pâtea 
y Natalia Carbajosa. Para cerrar la 
serie de presentaciones de sus más 
recientes traducciones al español, el 
12 de mayo, la escritora se reúne de 
nuevo con sus lectores, en la libre-
ría Rafael Alberti de Madrid, donde 
estará acompañada por el crítico lite-
rario Jordi Doce y la escritora Elvira 
Navarro.

La última parte de la gira se 
desarrolla en Barcelona. El 13 de 
mayo, la escritora participará en el 
Festival Internacional de Poesía de 
Barcelona, ocasión con la que reci-
tará en rumano poemas del volumen 
Patria mea A4 (La meva patria A4, Cafè 
Central/Eumo Editorial); la lectura 
en catalán estará a cargo de Corina 
Oproae, la traductora del volumen.

El 14 de mayo, tendrá lugar en la 
librería Nollegiu la presentación del 
libro de ensayos La por de la litera-
tura, volumen publicado por Cafè 
Central en colaboración con Edici-
ons Adia; asistirán el poeta y editor 
Antoni Clapés y la traductora Corina 
Oproae. La gira finalizará con una 
velada literaria rumana organizada 
por la revista RoBarna, en el Obispado 

Ortodoxo Sfântul Gheorghe, evento en 
el que participarán el párroco Aurel 

Bunda, la traductora Corina Oproae, 
representantes del ámbito literario 

rumano y aficionados a la literatura. 
Ana Blandiana (n. 1942 en Timișoara, 
Rumanía), poetisa de excepción, es 
una figura legendaria de la literatura 
rumana, en la que ocupa un lugar 
comparable al de Anna Ajmátova o 
Vaclav Havel en las letras rusas o 
checas. Destacada opositora al régi-
men de Ceaușescu, Blandiana forma 
parte del grupo de escritores que con-
cibieron su vocación literaria como 
la de ser testigo de su tiempo y la 
literatura como una forma de resis-
tencia moral. Autora de catorce libros 
de poesía, dos volúmenes de relatos 
fantásticos, nueve de ensayos y una 
novela, es la poetisa rumana actual 
más internacional. De su obra se han 
traducido cincuenta y nueve libros 
a veinticuatro lenguas.

Después de 1989, Blandiana reor-
ganizó el PEN Club rumano [sigla 
de: Poetas, Ensayistas y Novelis-
tas]. Fundó y presidió la Alianza 
Cívica (1991-2001), una organización 
independiente que luchó por la demo-
cracia. Bajo la égida del Consejo de 
Europa, Ana Blandiana ha creado el 
Memorial de las Víctimas del Comu-
nismo y de la Resistencia, en Sighet. 
Además de haber recibido numero-
sos galardones literarios, nacionales 
e internacionales, en 2009, Blandi-
ana fue condecorada con la más alta 
distinción de la República Francesa, 
la Legión d´Honneur por su contri-
bución a la cultura europea y su lucha 
contra la injusticia.

Escritora rumana Ana Blandiana: Gira literaria 
en España, del 8 al 14 de mayo de 2017

Foto: icr.ro



Nr. 191 11 mai 2017  | 13www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

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
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R omânia a încheiat 
participarea la Cam-
pionatele Europene 

de lupte de la Novi Sad (Ser-
bia) cu două medalii, argintul 
lui Andrei Dukov (cat. 57 kg, 
stilul liber) și bronzul cuce-
rit de Alina Vuc (cat. 48 kg), 
informează AGERPRES. Ast-
fel, România și-a îndeplinit 
obiectivul anunțat înaintea 

competiției. Alți trei sportivi 
s-au clasat pe locul 5, după ce 
au pierdut meciurile pentru 
bronz, Kriszta Incze (cat. 60 
kg), Adrian Moise (70 kg), la 
lupte libere, Alin Alexuc (cat. 
130 kg), la greco-romane.

În ultima zi de întreceri la 
greco-romane, România a avut 
doi reprezentanți. Ilie Cojo-
cari a ocupat locul 12 la cat. 

71 kg, după ce l-a învins pe 
ucraineanul Artur Politaev în 
preliminarii, dar a pierdut în 
optimi în fața turcului Murat 
Dag. La cat. 75 kg, George 
Vlad Mariea (locul 21) a fost 
învins în optimi de rusul Chin-
giz Labazanov, iar apoi a fost 
întrecut și în recalificări de 
belarusul Kazbek Kilov, mai 
spune sursa citată.

Românca Simona Halep a 
coborât patru locuri și ocupă 
poziția a opta în clasamentul 
mondial al jucătoarelor pro-
fesioniste de tenis (WTA), dat 
publicității recent, conform 
AGERPRES. Halep, aflată la 
cea mai slabă clasare a sa din 
februarie 2014, a pierdut atât 
de mult teren din cauza faptului 
că turneul WTA de la Madrid, 
pe care l-a câștigat anul tre-
cut (7 mai), se desfășoară anul 
acesta cu o săptămână mai târ-
ziu, astfel că a pierdut punctele 
obținute în 2016 în capitala 
Spaniei. Simona este la 49 de 
puncte de poloneza Agnieszka 
Radwanska, aflată pe locul 7, 
și la 219 puncte de Johanna 
Konta, ocupanta locului șase. 
Totodată, românca are doar 

251 de puncte față de jucătoa-
rea care încheie top 10, Elina 
Svitolina, învinsă în primul tur 
la Madrid anul acesta.

Irina Begu a coborât șapte 
locuri și se află pe 36, Monica 
Niculescu a pierdut și ea trei 

poziții, fiind acum pe 51, Sorana 
Cîrstea a coborât vertiginos, 19 
locuri, ajungând pe 83, Ana 
Bogdan a mai făcut un pas către 
top 100, urcând șase trepte, 
până pe 105, iar Patricia Țig 
a înregistrat o cădere liberă 

de 33 de locuri, până pe 121. 
La dublu, Monica Niculescu 
se menține pe 24, iar Raluca 
Olaru a urcat trei locuri și se 
află pe 57, mai spune sursa 
citată.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 

7.010 puncte
2 (2). Angelique Kerber 

(Germania) 6.945 p.
3 (3). Karolina Pliskova 

(Cehia) 5.946 p.
4 (6). Garbine Muguruza 

Blanco (Spania) 4.627 p.
5 (5). Dominika Cibulkova 

(Slovacia) 4.475 p.
6 (7). Johanna Konta (Marea 

Britanie) 4.425 p.
7 (8). Agnieszka Radwan-

ska (Polonia) 4.255 p.
8 (4). Simona Halep (Româ-

nia) 4.206 p.
9 (9). Svetlana Kuznețova 

(Rusia) 4.060 p.
10 (12). Elina Svitolina 

(Ucraina) 3.955 p.

CSM Știința Baia Mare a învins 
pe teren propriu, campioana 
en titre Timișoara Saracens, cu 
scorul de 22-3 (13-3), într-un 
meci restanță din etapa a IX-a 
a SuperLigii CEC Bank la rugby, 
informează AGERPRES.

Dominând partida de la un 
cap la altul, maramureșenii 
s-au impus datorită unui eseu, 
izbutit de Michael Donaghan, 
transformat de Luke Samoa, 
același Samoa concretizând 
alte 5 lovituri de pedeapsă. 
Oaspeții nu au reușit decât 
fructificarea unei lovituri de 
pedeapsă. Impulsionați de 
public și de avantajul de pe 
tabela de marcaj, „zimbrii” au 
presat tot mai insistent, scoția-
nul Michael Donaghan reușind 
singurul eseu al partidei, pen-
tru CSM, transformat de Luke 
Samoa. La pauză, tabela de 
marcaj indica 13-3 în favoarea 

„zimbrilor”, Luke Samoa, pentru 
Baia Mare, și Conache, pentru 
bănățeni, reușind transforma-
rea unor lovituri de pedeapsă. 
În mitanul secund, toate punc-
tele au venit tot în dreptul 
gazdelor și tot prin lovituri de 

penalitate, marcator fiind ace-
lași Luke Samoa. În minutele 
56, 65 și 77, jucătorul neoze-
elandez al maramureșenilor 
a reușit alte 9 puncte, scorul 
ajungând 22-3 pentru echipa 
vicecampioană, acesta fiind și 

rezultatul final al partidei. În 
urma succesului de pe Arena 
Zimbrilor, CSM Știința Baia 
Mare ajunge la același număr 
de puncte, 48, cu liderul Steaua, 
în clasament, și are cele mai 
mari șanse de a încheia sezo-
nul regulat pe prima poziție. 
Campioana Timișoara Sara-
cens în schimb va încheia pe 
locul 3 indiferent de rezulta-
tele din ultima etapă.

După disputarea celor șapte 
etape ale returului, echipa de 
pe locul 1 se califică automat în 
semifinale, în timp ce următoa-
rele clasate vor disputa meciuri 
între ele, pe terenul echipelor 
mai bine clasate: locul 2 cu locul 
7, locul 3 cu locul 6 și locul 4 
cu locul 5. În weekendul 20-21 
mai sunt programate semifi-
nalele, iar pe 27 mai, finala 
mare și finala mică a compe-
tiției, mai spune sursa citată.

SPORT

Tenis: Clasamentul WTA–românca 
Simona Halep a coborât pe locul 8

Lupte: România, două medalii 
la Europenele de la Novi Sad

Cristina Neagu, desemnată 
jucătoarea lunii aprilie

Judo: România a obținut 
șapte medalii la Ploiești

Rugby: CSM Știința Baia Mare–Timișoara 
Saracens 22-3, într-un meci restanță din SuperLigă

Foto: libertatea.ro

Foto: quebec.ro

Handbalista română Cristina Neagu, care s-a calificat cu 
Buducnost Podgorica la turneul Final4 al Ligii Campionilor, a 
fost desemnată cea mai bună jucătoare a lunii aprilie de către 
Federația Europeană de Handbal (EHF), informează AGERPRES. 
În ierarhia alcătuită de forul continental pentru luna trecută, 
Cristina Neagu a devansat-o pe suedeza Isabelle Gullden (CSM 
București), în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Nora Mork 
(Norvegia), vedeta formației Gyori Audi ETO KC. Pe locul al 
patrulea s-a clasat o altă componentă a campioanei României, 
extrema dreaptă Carmen Martin (Spania), iar locul 5 a fost ocu-
pat de o croata Andrea Penezic, de la Vardar Skopje.

Neagu a marcat nu mai puțin de 19 goluri în dubla din sfer-
turi cu Larvik, câștigată de Buducnost cu scorul general de 
66-47, punând umărul la a patra calificare consecutivă a echi-
pei muntenegrene la turneul Final4. Conform sursei citate, 
pentru Neagu vor fi ultimele meciuri sub tricoul lui Buducnost, 
ea urmând să joace din vară la CSM București.

Foto: ghidsportiv.ro

Foto: argument-cs.ro

Foto: medium.com

România a obținut șapte medalii, două de aur, două de argint 
și trei de bronz, la Openul European de judo pentru cadeți 
desfășurat în Sala Olimpia din Ploiești, informează AGERPRES. 
România, care a participat cu nu mai puțin de 121 de judoka, 
dintre care 71 la masculin și 50 la feminin, a mai avut și 8 cla-
sări pe locul 5.

Medaliile de aur au fost cucerite de Andrei Pîrloga (cat. 73 
kg) și de Eduard Șerban (cat. 90 kg), argintul a fost câștigat 
de Adrian Sulca (66 kg) și Paula Gliga (57 kg), în timp ce bron-
zul a fost adjudecat de Silvia Gherman (40 kg), Cosmina Dănilă 
(+70 kg) și Alexandru Roman (+90 kg). Conform sursei citate, 
la competiție au participat 517 judoka din 27 de țări, 335 la mas-
culin și 182 la feminin. În clasamentul pe medalii, Ungaria a 
ocupat primul loc, cu 5 de aur și 4 de bronz, urmată de Româ-
nia, 2-2-3, Croația, 2-0-2, Republica Moldova, 2-0-1 etc.
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MUNCĂ

OFERTE

Se caută motostivuitorist cu experiență. 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.

CERERI

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.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată. Tel 643661354.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, simpatică 
și vrei să-ți întemeiezi o familie, aș dori să ne 
cunoaștem. Am 57 de ani, divorțat și fără obligații. 
Tel 642650629.

Caut o domnă pentru prietenie-căsătorie, ca să 
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvintele 

și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. Tel: 
697726258.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim 
în pace și liniște. Tel 642660476.

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.

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

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

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

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

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

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

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

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 

domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

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

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

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

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

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

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

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 

una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

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

DIVERSE

Vând microfon profesional de studio „Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642333933.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

ÎNCHIRIERI

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

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

Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo No21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

2 Saloane�–�150 și 50 persoane / Cort�–�70 persoane
Terasă�–�400 de persoane

Părculeţ evenimente / Spaţiu copii
Parcare proprie�–�200 de locuri

ALCALÁ
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