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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți
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Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746
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SMILEY – MEGA CONCERT LIVE în Spania, pe 
24 iunie, ora 21:00, Palacio Vistalegre, Madrid

SMILEY va avea un MEGA CONCERT LIVE în Spania, sâmbătă, pe 24 iunie, 
ora 21:00, la Sala de concerte din Palacio Vistalegre, Madrid (intrare pe C/ 
Castrojeriz s/n, Madrid, ora 19:00). Vino și TU la concert. Bilete pot fi cumpărate 
de pe ticketea.com și din punctele de vânzare precizate în interior. 8, 16

Foto: Alex Gâlmeanu

http://ticketea.com
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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

M oțiunea de cen-
zură „România nu 
poate fi confiscată. 

Apărăm democrația și votul 
românilor” a fost adoptată mier-
curi, 21 iunie a.c., în plenul 
reunit al Camerei Deputaților și 
Senatului, a anunțat secretarul 
Camerei Ioana Bran. Au votat 

„pentru” 241 de parlamentari și 
10 au fost „împotrivă”. Numărul 
total de voturi valabil expri-
mate a fost 251. Președintele 
Senatului, Călin Popescu-Tări-
ceanu, a precizat că în urma 
adoptării moțiunii de cenzură 
Guvernul Grindeanu este demis, 
iar Parlamentul aduce de îndată 
situația la cunoștința șefului 
statului, în vederea desemnă-
rii unui alt candidat la funcția 
de prim-ministru, informează 
AGERPRES.

Președintele Senatului, 
Călin Popescu-Tăriceanu, a 
precizat că în urma adoptării 
moțiunii de cenzură Guvernul 
Grindeanu este demis, iar 

Parlamentul aduce de îndată 
situația la cunoștința șefului 
statului, în vederea desemnă-
rii unui alt candidat la funcția 
de prim-ministru.

„Potrivit rezultatului consta-
tat de Birourile permanente, 
moțiunea de cenzură a fost 
adoptată. Moțiunea de cen-
zură fiind adoptată, potrivit 

articolului 113 din Constitu-
ție, Guvernul este demis și, în 
conformitate cu prevederile 
articolului 91 din Regula-
mentul activităților comune, 
Parlamentul aduce de îndată 
această situație la cunoștința 
președintelui în vederea desem-
nării unui alt candidat pentru 
funcția de prim-ministru”, a 
spus Tăriceanu, după anun-
țarea rezultatului votului pe 
moțiune.

Moțiunea de cenzură 
„România nu poate fi confis-
cată. Apărăm democrația și 
votul românilor” a fost adop-
tată miercuri în plenul reunit 
al Camerei Deputaților și Sena-
tului. Au votat „pentru” 241 
de parlamentari și 10 au fost 

„împotrivă”, conform sursei 
citate.

Parlament: Moțiunea de cenzură a fost 
adoptată. Guvernul Grindeanu, demis

Foto: ziuadecj.realitatea.net
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C/ Camino Mejorada n.º 7, Pol. Ind. Las Monjas, Torrejón de Ardoz, 28850, Madrid
T. +34 910 088 018  |  E. comercial@carpintek.es  |  www.carpintek.es

La madera forma parte de nuestro ADN
Carpintek Group es la solución global en carpintería industrial de madera. La profesionalidad y 
pasión que sentimos por nuestro trabajo nos convierte en líderes en nuestro sector. Llevamos 
la madera en la sangre y eso se nota en todos y cada uno de los proyectos de nuestros clientes.

Medición, fabricación y montaje de puertas lacadas y barnizadas, armarios y frentes de armarios, 
vestidores, tarimas fl otantes y cualquier otro proyecto de carpintería de madera. 

PUERTAS - ARMARIOS - VENTANAS - PROYECTOS A MEDIDA
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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 echipă de oameni de ști-
ință din Australia a anunțat 
că a dezvoltat un tratament 
capabil să stopeze dezvolta-
rea tumorilor mamare agresive, 
informează AGERPRES. Cer-
cetătorii din cadrul Walter and 
Eliza Hall Institute (WEHI) din 
Melbourne sunt încrezători că 
descoperirea lor va oferi o spe-
ranță pacienților care manifestă 
mutația genei BRCA1 ce cau-
zează o formă rară de cancer 
mamar triplu negativ. Tumoa-
rea mamară triplu negativă este 
o formă de cancer care nu are 
cei trei receptori ce se regăsesc 
în mod obișnuit la majorita-
tea cancerelor, ceea ce face ca 
majoritatea medicamentelor 
să fie ineficiente.

Daniel Gray, care a condus 
acest studiu, a declarat că admi-
nistrarea a două medicamente 
folosite în imunoterapie–
anti-PD1 și anti-CTLA4–ca și 
chimioterapia au conlucrat la 
stoparea dezvoltării tumori-
lor agresive. Medicamentele 
utilizate în imunoterapie s-au 
dovedit eficace pentru stimu-
larea sistemului imunitar, a 
cărui funcționare este în mod 

neobișnuit stopată de can-
cer, oprind în mod eficient 
dezvoltarea tumorii, în timp 
ce chimioterapia contribuie 
la reducerea dimensiunilor 
acesteia. „Alăturarea din-
tre cele două medicamente 
și chimioterapie a stopat în 
totalitate dezvoltarea tumo-
rilor”, a declarat Gray, pentru 
media din Australia. „Este o 

nouă paradigmă pentru tra-
tament și suntem cu adevărat 
încântați și mulțumiți de aceste 
rezultate”, a adăugat omul de 
știință.

„Sperăm să putem combina 
două tipuri de imunoterapie cu 
chimioterapia pentru a trata 
în mod mai eficient cancerul 
la sân în cazul femeilor care 
manifestă mutația genei BRCA1 

și care dezvoltă tumori mamare 
agresive”, a declarat Geoff Lin-
deman, cercetător în cadrul 
Peter MacCallum Research Cen-
ter, care a luat parte la studiu. 
Lindeman a precizat că rezul-
tatele obținute în laborator au 
fost îndeajuns de promițătoare 
încât tratamentul să poată fi 
testat în continuare pe subiecți 
umani, mai arată sursa citată.

Un tratament care stopează evoluția tumorilor 
mamare agresive, dezvoltat de cercetătorii australieni

Consiliul Consultativ al Paci-
enților al Spitalului Universitar 
din Torrejón s-a reunit săptă-
mâna trecută cu scopul de a 
face noi progrese în îmbună-
tățirea relației dintre pacienți 
și familiile acestora cu spita-
lul, acționând ca o structură 
cu rolul de a crește calitatea 
serviciilor medicale.

Consiliul s-a bucurat de 
prezența lui Fernando Prados, 
director general de coordonare 
a serviciilor oferite cetățeni-
lor și umanizarea asistenței 
medicale a Comunității Madrid, 
care a vorbit despre impor-
tanța pe care ministerul o dă 
calității asistenței medicale. 
Prados semnalează faptul că 

„Departamentul Comunității 
Madrid din cadrul Ministerului 
Sănătății lucrează la înfiin-
țarea unei școli de pacienți 
cu scopul educării pacienți-
lor, familiilor acestora și îngrijitorilor. Dorim 
să mergem pe mai multe linii de formare cum 
ar fi sesiuni on-line, prezență fizică, ateli-
ere de lucru, motiv pentru care ne dorim să 
beneficiem de sprijin din partea spitalelor și 
al asociațiilor pentru a începe totul cât mai 
repede posibil”.

Consiliul s-a bucurat, de asemenea, și de 
prezența lui Ignacio Vázquez, primar al orașului 

Torrejón de Ardoz care a subliniat că: „Este 
foarte importantă munca depusă de Asoci-
ații și Fundații pentru că acestea au un rol 
fundamental în îmbunătățirea calității vieții 
pacienților. De aceea, primăria orașului Torre-
jón este la dispoziția acestora pentru ajutorul 
de care au nevoie”.

Dr. Martínez Jover, director general al Spi-
talului Universitar din Torrejón a precizat că 

„acest Consiliu Consultativ al Pacienților le 
permite Asociațiilor și Fundațiilor să ajungă 
până la Departamentul Comunității Madrid 
din cadrul Ministerului Sănătății, la primărie 
și profesioniști pentru ca, între toți, să putem 
îmbunătăți asistența medicală și umanizarea. 
Credem că este foarte important să existe acest 
punct de întâlnire pentru că în acest mod ne 
împărtășim informații”.

Consiliul Consultativ al Pacienților al Spitalului 
Universitar din Torrejón vorbește despre umanizare

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Aproape fiecare a treia persoană din lume este suprapon-
derală sau obeză, iar ratele acestor afecțiuni cresc în rândul 
copiilor, potrivit unei cercetări publicate recent, informează 
AGERPRES. Ponderea persoanelor obeze s-a dublat din 1980 în 
peste 70 de țări și a crescut în majoritatea celorlalte, potrivit 
unui studiu publicat în New England Journal of Medicine, care 
a acoperit 195 de țări în intervalul 1980–2015. În 2015, excesul 
de greutate corporală a afectat 2,2 miliarde de copii și adulți. 
În rândul acestora, circa 700 de milioane–dintre care aproape 
108 milioane de copii–sunt obezi. „Excesul de greutate corpo-
rală este una dintre cele mai stringente probleme de sănătate 
publică ale timpurilor noastre, care afectează aproape una din 
trei persoane”, a declarat autorul principal al studiului, Ashkan 
Afshin, de la Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 
din Seattle, SUA. Dintre primele 20 cele mai populate țări din 
lume, Statele Unite prezintă cel mai ridicat nivel de obezitate 
în rândul copiilor și adulților tineri, cu o rată de 13%, în timp 
ce Egiptul are cele mai multe cazuri de adulți obezi, cu o rată 
de 35%. La nivel global, media obezității a fost de 5% în rândul 
copiilor și de 12% în rândul adulților. Bangladesh și Vietnam au 
fost statele cu cel mai mic număr de cazuri la ambele catego-
rii, de aproximativ 1%, mai spune sursa citată. De asemenea, 
potrivit studiului, 4 milioane de persoane au decedat în 2015 
din cauza unor boli legate de supraponderalitate sau de obe-
zitate. Bolile cardiovasculare au fost responsabile pentru două 
treimi dintre aceste decese, urmate de diabet, boli de rinichi 
și de cancer. Obezitatea a fost definită printr-un indice de 
masa corporală (IMC) mai mare de 30, iar supraponderalitatea 
printr-un IMC de 25-30. Studiul a fost lansat în cadrul unei con-
ferințe desfășurate în capitala Suediei, Stockholm.

Aproape fiecare a treia 
persoană din lume este 
supraponderală sau obeză

Foto: bioveta.ro
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

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

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Avem plăcerea să stăm de 
vorbă cu dna. Simona Pușcaș, 
profesoară de limbă română 
de la ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS DE CASTELLÓN. 
D-na Pușcaș, ne-a surprins 
în mod plăcut să aflăm că 
oferta EOI CASTELLÓN a 
introdus, din acest an școlar, 
limba română. Cum a fost 
experienţa primului an?

În România există o zicală 
conform căreia „toamna se 
numără bobocii”, ceea ce vrea 
să spună că roadele muncii de 
peste an se contabilizează atunci 
când s-a încheiat un ciclu.

În Castellón, la Şcoala Ofici-
ală de Limbi, am evaluat acum, 
în vară, munca de peste un an a 
primei serii de studenți-boboci 
din cadrul Departamentului 
de Limba română, și îi putem 
asigura pe cei interesați că 
rezultatele au depășit aștep-
tările noastre: toți cursanții au 
promovat anul întâi cu rezul-
tate meritorii.

Mulțumirea noastră constă 
și în faptul că această primă 
serie de limba română, grupă 
formată exclusiv din cursanți 
spanioli, s-a pliat rapid și a 

acceptat cu plăcere surpri-
zele numeroase pe care le-am 
pregătit în vederea facilitării 
procesului de însușire de cunoș-
tințe cât și pentru diversificarea 
parcursului didactic în sensul 
eficienței, dinamismului, dar 
și al curiozității de a studia și 
de a pătrunde, pur și simplu, 
în construcția internă a edifi-
ciului lingvistic al unui popor 
cu rădăcini romanice, la fel ca 
cel spaniol.

S-au urmărit filme, s-a 
ascultat muzică, s-au sărbă-
torit evenimente tradiționale 
românești, s-au marcat unele 
date prin recitări de poezii, pre-
zentări de referate, învățări 
de cântece pentru concursul 
inter-departamental, am gustat 
și degustat împreună bucate tra-
diționale, am acumulat impresii 
și date reprezentative pentru o 

cultură și un popor cu ai cărui 
reprezentanți spaniolii intră în 
contact mai mereu, dar pe alte 
coordonate: românii.

Cărui public i se adresează aceste cursuri?
Ele li se adresează persoane-
lor de la 16 ani în sus, de orice 
naționalitate, și, bineînțeles, și 
persoanelor de origine română, 
pe care le invităm să participe 
la propria formare prin lăr-
girea orizontului cultural cu 
date istorice și geografice, cu 
limba și cultura unuia din-
tre cele mai vechi popoare și 
civilizații europene. Cei care 
vorbesc valenciana, vor des-
coperi cu surprindere cât de 
multe cuvinte identice sunt în 
cele două limbi care au chiar 
și înțelesul identic.
Ce avantaje prezintă studiile de la EOI?
Tinerii români sau spanioli, de 

la 16 ani în sus, după câțiva ani 
parcurși la Şcoala Oficială de 
Limbi, pot să ajungă studenți 
pe băncile instituțiilor de învă-
țământ superior din România, 
competitive și mai puțin costi-
sitoare, cu certificate în spațiul 
UE, și, în acest caz, au un atu 
suplimentar; adulții pot bene-
ficia de puncte suplimentare 
la concursurile pentru ocupa-
rea unor locuri de muncă la 
stat, iar cei mai în vârstă își 
pot îmbogăți cunoștințele și pot 
socializa cu persoane care au 
aceleași tipuri de preocupări, 
în timp ce își restabilesc rădă-
cinile prin intermediul limbii 
în care au rostit pentru prima 
oară cuvântul „mamă”.
În ce perioadă se poate face înscrierea 
la cursuri?
Înscrierile vor avea loc în luna 
iulie. Datele exacte se vor 
publica în site-ul Şcolii Oficiale 
de Limbi: http://mestreacasa.
gva.es/web/eoicastello.

Vă așteptăm cu brațele 
deschise și cu bucuria parcur-
gerii noului an de învățământ 
împreună, în condiții de pro-
fesionalism, responsabilitate 
și plăcere!  

Cursuri de limbă română de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Castellón–EOI CASTELLÓN

Foto: Escuela Oficial de Idiomas de Castellón

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

ACTUALITATE

http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello
http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello
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Andrei Tiberiu Maria, cunoscut după numele de scenă SMILEY va avea un MEGA 
CONCERT LIVE în Spania, sâmbătă, pe 24 iunie, ora 21:00, la Sala de concerte din 
Palacio Vistalegre, Madrid (intrare pe C/ Castrojeriz s/n, Madrid, ora 19:00).

SMILEY este o foarte cunos-
cută vedetă a show-urilor de 
televiziune Românii au talent 

și Vocea României și unul dintre cei 
mai iubiți artiști din România. Dacă ai 
așteptat de mult timp acest moment, 
într-o zi specială, pe 24 iunie, SMILEY 
vine pentru prima data în Spania să 
ne încânte cu un MEGA CONCERT 
LIVE, de la care nu trebuie nici tu 
să lipsești. Ți-ai luat bilet la concert? 
Cumpără acum cu doar 25€ biletul 
tău la reducere de pe ticketea.com 
la concertul Smiley. Nu rata, intră 
pe ticketea, caută Smiley și cumpără 
bilete la reducere, de asemenea, poți 
cumpăra BILETE VIP.

Din postura de interpret, compo-
zitor, producător, om de televiziune, 
actor și mai ales OM, SMILEY tra-
tează în piesele sale teme de viață, 
dragoste, teme legate de frumusețea 
vieții adusă de naturalețe și simplitate. 
Din pagina sa, smiley.ro, aflăm des-
pre artist că a făcut istorie alături de 
trupa Simplu, alături de care a lansat 
cinci albume premiate cu Discul de 
Aur, după care, din 2007, artistul s-a 
îndreptat către o carieră solo. Până 
în prezent a lansat trei albume solo: 

„În lipsa mea” (2008), „Plec pe Marte” 
(2010) și „Acasă” (2013), în care a 
investit pasiunea sa pentru muzică 
și a jonglat, ca un adevărat acrobat, 
cu diferite stiluri muzicale: de la pop, 
soul, funk, la r’n’b și hip-hop. Rezul-
tatul s-a văzut în aprecierea primită 
din partea publicului, din milioanele 
de vizualizări ale videoclipurilor și 
din hit-urile care au atins primele 
poziții în topurile muzicale. Printre 
piesele sale foarte apreciate, amin-
tim: „În lipsa mea”, „Preocupat cu 
gura ta”, „Plec pe Marte” (feat. Che-
loo), „Cai verzi pe pereți” (feat. Alex 
Velea & Don Baxter), „Acasă”, „Oare-
care”, „Pierdut buletin” (feat.DOC 

& Motzu), „Îndrăgostit (deși n-am 
vrut)” și „De unde vii la ora asta?”.

În inimile românilor din străină-
tate, desigur și din Spania, Smiley este 
reținut după următoarele versuri ale 
piesei Acasă: „Şi-atunci când în lume 
voi pleca, / Să nu uit să mă-ntorc 
acasă”, iar românii din străinătate 
știu cel mai bine cum se simte dorul 
de casă, de cei dragi.

Vino și TU și la un MEGA CONCERT 
LIVE SMILEY pentru prima dată în 
SPANIA.

Informații și rezervări bilete la 
telefon și WhatsApp 691 324 599.
Organizator: Teia Media

Sponsori: MoneyGram – transfer 
de bani și BCR

Colaboratori: Global Records, Car-
mangeria Românească, Bârsan Pan, 
FoodEx, Autos Motoreta și Materi-
ale de construcții Silviu

Parteneri Media: Radio Românul, 
ziarul El Rumano

Bilete pot fi cumpărate de pe 
ticketea.com și din următoarele 
puncte de vânzare:
Guadalajara: Casa Domnitorul – C. 
Zaragoza, nr. 17.

Azuqueca de Henares: Magazin „La 
Ilie” – C. Valladolid, nr. 4.

Alcalá de Henares: Panadería Ana 
Bârsan – Paseo de la Estación, nr. 
8; Transilvania Musica Rom – C. 
Ferraz, nr. 2; Logística Moise – C. 
Juan de Zúñiga, nr. 1; Carmangeria 
Românească – C. Juan de Austria, 
nr. 5; Casa Domnitorul – C. Diego 
de Urbina, nr. 2; Casa Domnitorul 

– Centrul Comercial La Dehesa; Hai-
duc – Av. Reyes Catolicos, nr. 38; 
Digi Plus – C. Juan de Cardona, nr. 1; 
Panadería Egreta – Plaza San Fran-
cisco De Asís, nr. 1.

Torrejón de Ardoz: Carmangeria 
Românească – C. Cristo, nr. 1; Casa 
Domnitorul – C. San Isidro, nr. 10; 
Pan de Oro – Plaza de España, nr. 13.

San Fernando: Pastelería Vis Ioana 
– C. Comercio, nr. 53; Magazin Ali-
mentara Românească – C. Molino, 
nr. 21.

Coslada: Casa Domnitorul – C. 
Pérez Galdós, nr. 5; Carmangeria 
Românească – C. Doctor Ochoa, nr. 
1; Haiduc – Plaza Doctor Marañón, 
nr. 9; Magazinul Elen Boutique – C. 
Tajo, nr. 1; Adina Beauty Center – 
C. Perú, nr. 2; Style Peluqueros – C. 
Petra Sánchez, nr. 16; Baky Pan – C. 
Dr. Fleming, nr. 39; Cofetaria Piticu 

– C. Dr. Fleming, nr. 15; Cofetăria 
Amandina – Plaza Doctor Marañón, 
nr. 7; Magazin Transilvania – C. Ber-
lin, nr. 12.

Vicálvaro: Casa Românească – C. 
del Lago Van, nr. 15.

Madrid: Mica Românie – Moratalaz, 
C. Marroquina, nr. 63; Minimarket 

Europa – Av. Peña Prieto, nr. 9; Hai-
duc – C. Francisco Villaespesa, nr. 51; 
Luxury for you – C. Alcalá, nr. 409; 
Luxury for you – C. Fuencarral, nr. 
129; Theo Market – C. Ponferrada, 
nr. 40; Restaurante El Descanso – C. 
Zaorejas, s/n; Restaurante Finca del 
Valle – C. Zaorejas, s/n.

Colmenar Viejo: Interior Alcampo 
– C. Tejera – Minimarket Alexandra, 
Local 24.

Aluche: Carmangeria Românească 
– C. Maqueda, nr. 132.

Carabanchel: Alimentara Româ-
nească Florin – C. Parador del Sol, 
nr. 30; Haiduc – C. Ramón Sáinz, nr. 
27; Magazin românesc – C. Alcau-
dón, nr. 30.

Móstoles: Carmangeria Românească 
– C. Echegaray, nr. 8; Theo Market – 
C. Echegaray, nr. 8; Locutorio Idel 
Lar – C. Ricardo de la Vega, nr. 1.

Alcorcón: Magazin Transilvania – 
C. Las Escuelas, nr. 4.

Getafe: Carmangeria Românească 

– C. Ramón y Cajal, nr. 10; Magazin 
Este – C. Andalucía, nr. 6; Locuto-
rio Bebe – C. Bélgica, nr. 7.

Villaverde: Plus Minimarket – Ave. 
De Espinela, nr. 8.

Leganés: Magazinul „Ca la noi acasă” 
– C. Cid, nr. 3; Magazin Transilvania 
– C. Ordoñez, nr. 38.

Parla: Magazin Eventos Vanessa 
– C. San Blas, nr. 7; Magazin Rustic 
– C. Jericó, nr. 2.

Valdemoro: Much More Market – 
Av. De las Arboledas, nr. 11 Poligono 
La Postura; Magazin românesc Gea 

– C. Ruiz de Alda, nr. 20.
San Martín de la Vega: Locutorio 

Bianca – P-za de la Unión, nr. 3.
Mejorada del Campo: Restaurant 

Marques – C. Marqués de Hinoja-
res, nr. 4.

Rivas: Casa Domnitorul – Plaza de 
Federico García Lorca, nr. 2; Magazin 
Transilvania – C. Blas de Otero, nr. 3.

Arganda del Rey: Carmangeria 
Românească – C. Misericordia, Local 
3-4; Casa Domnitorul – C. de los Ánge-
les, nr. 7; Magazin Transilvania – C. 
Misericordia, nr. 2; Magazin Iris – C. 
Juan de la Cierva, nr. 18.

Aranjuez: Haiduc – C. Almansa, 
nr. 11; Magazin Rustic – C. de las 
Flores, nr. 2; Magazin Casa Noas-
tră – C. Cuarteles, nr. 39.

SMILEY – MEGA CONCERT LIVE în Spania, pe 
24 iunie, ora 21:00, Palacio Vistalegre, Madrid

ACTUALITATE

Foto: Andreea Macri

SPONSORI

PARTENERI MEDIAORGANIZATOR

COLABORATORI
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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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P rioritățile bugetu-
lui Uniunii Europene 
pentru anul 2018 tre-

buie să fie în primul rând 
creșterea economică și cre-
area de locuri de muncă, iar 
în al doilea rând siguranța 
cetățeanului, fiindcă asta mi 
se pare că așteaptă cetățenii 
să livreze Europa în perioada 
de față, a declarat deputatul 
european Siegfried Mureșan, 
negociator-șef al Parlamentu-
lui European pentru bugetul 
Uniunii Europene din anul 
2018, informează AGERPRES.

„Vreau ca principalele pri-
orități ale bugetului pentru 

anul 2018 să fie în primul rând 
creștere economică și locuri de 
muncă și în al doilea rând sigu-
ranța cetățeanului, fiindcă asta 
mi se pare că așteaptă cetățenii 
să livreze Europa în perioada 
de față: locuri de muncă și sigu-
ranța cetățeanului. Şi cum văd 
atingându-ne aceste obiective: 
pentru creștere economică și 
locuri de muncă esențială mi 
se pare întărirea economiei, 
sporirea competitivității, iar 
instrumentele, în opinia mea, 
trebuie să fie cercetare/inovare, 
infrastructură, sprijin pentru 
întreprinderi mici și mijlocii. De 
aceea, în luna februarie am spus 

că Programul Orizont 2020, 
care este programul mare de 
cercetare/dezvoltare, trebuie 
prioritizat în bugetul Uniunii 
Europene de anul următor”, a 
spus Siegfried Mureșan.

Acesta susține că o impor-
tanță deosebită trebuie acordată 
Facilității de Conectare Euro-
peană, pentru că, dacă inovăm 
mai mult, și infrastructura este 
mai bună, economia este mai 
competitivă și atrăgătoare pen-
tru investitorii privați. În ceea 
ce privește securitatea, Mure-
șan a afirmat că va sprijini 
inițiativele Comisiei Euro-
pene privind cooperarea mai 

intensă în materie de securitate 
și apărare la nivel european.

„Armata Statelor Unite are 
30 de tipuri de armament, 
armatele statelor membre ale 
Uniunii Europene au în total 
170 de tipuri de arme. Deci, 
nu suntem performanți. De 
multe ori cheltuim banii de 
28 de ori la nivelul a 28 de 
state pentru a atinge același 
rezultat sau rezultate simi-
lare. Este evident că e mult 
mai bine să cheltuim banii o 
singură dată, să împărțim bene-
ficiile și, de altfel, chiar NATO 
spune că sporirea cooperării 
între statele membre ale Uni-
unii Europene la acest lucru 
este un lucru bun, nici vorbă 
de a fi în contra obiectivelor 
Alianței Transatlantice”, a mai 
spus Siegfried Mureșan, con-
form sursei citate. Proiectul de 
buget pentru anul 2018, pre-
zentat de Comisia Europeană 
în 30 mai 2017, este în valoare 
de 160,6 miliarde de euro, în 
creștere cu 2,2 miliarde de euro 
față de anul acesta. Bugetul 
anual al Uniunii Europene a 
fost în anul 2017 de 158 de 
miliarde de euro, iar în 2016 
de 155 de miliarde de euro.

Priorități ale bugetului Uniunii Europene pentru 
2018: creșterea economică și siguranța cetățeanului

România ar putea fi în măsură să adere la zona euro în următorii 
opt ani, dar la rândul său zona euro are nevoie să își îmbună-
tățească modul în care funcționează, a declarat Daniel Dăianu, 
membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a 
României, informează AGERPRES. „În contextul unei îmbunătă-
țiri a modului de funcționare a zonei euro, credem că am putea 
adera la euro în prima parte a următorului deceniu”, a declarat 
Dăianu la un eveniment găzduit de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). „Vrem să aderăm la zona 
euro. Credem în proiectul european”, a precizat Dăianu. Potrivit 
studiului „România și aderarea la zona euro”, prezentat recent, 
la București, de Daniel Dăianu, dacă România ar păstra ritmul 
mediu de creștere de 5% pe an în mod sustenabil, ar putea 
atinge nivelul de 75% din media zonei euro abia în 2024, mai 
spune sursa citată. „România nu este pregătită să adere la zona 
euro, iar cei care spun că în cazul în care am fi invitați ar trebui 
să intrăm dau dovadă de gândire simplificatoare și care denotă 
neînțelegere a problemelor cu care ne-am confrunta”, a declarat 
Daniel Dăianu la conferința „Perspectivele aderării României la 
zona euro în contextul Cărții albe privind viitorul Europei”, orga-
nizată de Comisia pentru afaceri europene din Senat.

România ar putea adera la 
euro în următorii opt ani

ECONOMIE

Foto: stirilepescurt.ro

Foto: siegfriedmuresan.eu
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Nimeni nu poate obliga Unga-
ria să renunțe la poziția sa cu 
privire la migrație, a declarat 
premierul ungar Viktor Orban, 
care a subliniat că electoratul 
din țara sa a spus în mod clar 
că nu dorește imigranți ilegali, 
informează AGERPRES.

„Ungurii au afirmat foarte 
clar că nu doresc să vadă imi-
granți ilegali”, a spus Orban, 
în legătură cu procedura de 
infringement declanșată recent 
de Comisia Europeană con-
tra Ungariei. El a adăugat 
că „poți trage unui guvern 
un pumn în burtă”, dar acest 
lucru nu poate fi făcut unei țări 
întregi. Viktor Orban a insis-
tat asupra faptului că rata de 
participare ridicată la referen-
dumul organizat de guvernul 
ungar în legătură cu migrația 
înseamnă că „o întreagă țară 
caută mijloace pentru a susține 
poziția acestuia de a nu per-
mite intrarea oamenilor care au 
culturi și civilizații diferite”. În 
urmă cu cateva zile, ministrul 
de externe ungar Peter Szij-
jarto a subliniat că țara sa nu 
va ceda în fața încercării Comi-
siei Europene de a „șantaja” 
statele membre ce refuză să 
pună în practică sistemul de 
redistribuire a migranților.

Comisia Europeană a 
anunțat recent declanșarea 
procedurii de infringement 
(încălcarea prevederilor tra-
tatelor Uniunii Europene) 

împotriva Ungariei, Cehiei și 
Poloniei, întrucât acestea nu 
au respectat deciziile Uniunii 
Europene privind redistribu-
irea solicitanților de azil între 
țările membre. Lideri central 
și est-europeni, îndeosebi pre-
mierul ungar, s-au pronunțat 
în repetate rânduri împotriva 
planului UE de redistribuire 
a migranților. Referitor la 
unele critici venite dinspre 
Germania, Viktor Orban le-a 
cerut politicienilor germani 

„să lase Ungaria în pace și să 
nu o implice în campania lor 

electorală”. „Ceea ce dorim este 
o Ungarie ungară, o Europă 
europeană. Nu vom participa la 
experimente menite să schimbe 
Ungaria sau Europa, în care 
tradițiile culturale ale Euro-
pei ar fi măturate pentru a fi 
înlocuite de un amestec de alte 
culturi, religii și mentalități, 
permițând maselor întregi de 
oameni să intre fără control”, 
a spus Orban. Candidatul Par-
tidului Social-Democrat (SPD) 
la postul de cancelar al Germa-
niei la alegerile din septembrie, 
Martin Schulz, sugerase că în 

cazul în care Ungaria nu acceptă 
migranți în cadrul sistemului de 
redistribuire a acestora, pe bază 
de cote, între statele membre 
atunci Budapesta ar trebui să 
primească mai puține fonduri 
de la bugetul Uniunii Euro-
pene decât în mod normal. El 
a spus că afluxul de refugiați 
către continentul european 
în ultimii ani „nu este o pro-
blemă germană, ci o provocare 
europeană”.

Conform sursei citate, pla-
nul de relocare a 160.000 de 
refugiați a fost adoptat în sep-
tembrie 2015 în pofida faptului 
că Ungaria, Cehia, Slovacia și 
România au votat împotriva 
lui. Deși în general s-a opus 
acestui mecanism, Polonia a 
votat în cele din urmă, alături 
de majoritatea țărilor mem-
bre, în favoarea sa. Statele 
membre ale UE s-au angajat 
ulterior să preia alți 22.000 
de refugiați din state vecine 
Siriei, respectiv Turcia, Ior-
dania și Liban. Cu Turcia a 
fost încheiat în martie 2016 
un acord prin care autorită-
țile de la Ankara s-au angajat 
să primească înapoi migranții 
ce debarcă în Grecia, care trec 
prin Turcia venind mai ales 
din Orientul Mijlociu, statele 
blocului comunitar acceptând 
în schimb să preia un număr 
echivalent de refugiați sirieni 
direct de pe teritoriul turc, în 
limita unui plafon de 72.000.

Viktor Orban: Ungaria nu poate fi obligată 
să renunțe la poziția sa față de migranți

ONU vrea un Birou de luptă 
împotriva terorismului

Foto: youtube.com

ONU a decis crearea unui Birou al Națiunilor Unite având misi-
unea de a lupta împotriva terorismului, care va acoperi diverse 
comitete specializate existente deja, informează AGERPRES. 
Adunarea Generală a ONU a acceptat o propunere în acest 
sens, făcută în aprilie de secretarul general Antonio Guterres. 
Noul Birou va fi condus de un secretar general adjunct care 
nu este încă desemnat și care ar putea fi un rus, potrivit unor 
surse diplomatice. „Procesul de selecție este în curs”, a indicat 
purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, fără a anunța 
un calendar pentru o numire. Noul Birou va include actuala 
echipă specială de combatere a terorismului (CTITF) și Centrul 
Națiunilor Unite pentru lupta împotriva terorismului (UNCCT). 
La rândul său, direcția executivă a Comitetului de luptă împo-
triva terorismului (CTED), mandatat de Consiliul de securitate, 
va continua să furnizeze analize și rapoarte Consiliului, mai 
spune sursa citată. Într-un comunicat, Guterres a subliniat 
că lupta împotriva terorismului și prevenirea extremismului 
violent fac parte dintre „prioritățile ONU”. El și-a exprimat spe-
ranța că „această reformă a arhitecturii antiteroriste a ONU va 
consolida eforturile pentru promovarea prevenirii conflictelor, 
o pace durabilă și dezvoltare”.

Uniunea Europeană aprobă un ajutor de 100 
milioane de euro pentru Republica Moldova

Guvernul australian a anunțat o amnistie pentru posesorii 
de arme de foc ilegale care le predau autorităților, în contex-
tul temerilor de atacuri teroriste și a afluxului de arme ilicite 
pe continent, informează AGERPRES. Este vorba despre prima 
amnistie națională de acest gen după cea decretată în 1996 
după masacrul a 35 de persoane. Guvernul australian esti-
mează că 260.000 de arme de foc ilegale se află în circulație. În 
contextul amenințărilor constante ale atacurilor teroriste și a 
unei serii de ciocniri între bande rivale, autoritățile australiene 
doresc să limiteze riscurile. „Trăim vremuri în care mediul de 
securitate națională s-a degradat”, a declarat ministrul justiției 
Michael Keenan. „Din păcate, am constatat, în urma atacuri-
lor teroriste din Australia, că au fost folosite arme ilegale”. „Noi 
credem că a sosit momentul să punem în aplicare o nouă 
amnistie pentru a reduce numărul de arme ilegale”, a adăugat 
el. Conform sursei citate, douăsprezece atacuri teroriste au fost 
dejucate în Australia după ridicarea nivelului de alertă în sep-
tembrie 2014. Însă cinci atacuri au avut loc, între care o luare 
recentă de ostatici la Melbourne revendicată de gruparea jiha-
distă Statul Islamic (SI). Amnistia va fi în vigoare între 1 iulie și 
30 septembrie. Deținătorii de arme de foc ilegale sau care nu 
mai doresc să le aibă în posesie vor putea să le predea autori-
tăților fără teama de a fi sancționați. În afara amnistiei, ei riscă 
o amendă de până la 280.000 de dolari australieni (189.000 
euro) sau 14 ani de închisoare.

Australia a decretat o amnistie 
asupra armelor ilegale

Uniunea Europeană a dat undă 
verde unui ajutor macro-fi-
nanciar de 100 milioane de 
euro pentru Republica Mol-
dova, în schimbul căruia cere 
Chișinăului intensificarea lup-
tei anticorupție, informează 
AGERPRES. Ajutorul va consta 
în împrumuturi de 60 milioane 
de euro la dobânzi favorabile 
și în asistență nerambursa-
bilă în sumă de 40 milioane 
de euro. Scopul său este de a 
ajuta la stabilizarea economică 
a țării și, mai ales, de a aco-
peri necesitățile de finanțări 
externe pentru perioada 2017-
2018, precizează un comunicat 
difuzat de Bruxelles.

Uniunea Europeană sus-
pendase la începutul lui 2015 
ajutorul pentru Republica Mol-
dova după descoperirea unor 
fraude uriașe în sistemul ban-
car din această țară. Republica 
Moldova, care a ales la sfârșitul 

lui 2016 un președinte prorus 
(în persoana lui Igor Dodon), 
dar al cărei guvern este mai 
degrabă proeuropean, a fost 
zguduită în 2015 de dispari-
ția unui miliard de dolari din 
conturile a trei bănci, echiva-
lentul a 15% din PIB. Fostul 
prim-ministru Vlad Filat a fost 
condamnat în iunie 2016 la 9 
ani de închisoare pentru primi-
rea unei mite de 200 milioane 
de dolari în acest cadru.

Totodată, justiția din Repu-
blica Moldova anchetează o 
amplă operațiune infracțio-
nală, care a permis spălarea, 
cu complicitatea unor judecă-
tori moldoveni, a aproape 21 
miliarde de dolari proveniți 
din Rusia. Recent ieșită din-
tr-o perioadă de „instabilitate 
politică”, Republica Moldova 

„a fost afectată de un scandal 
de fraudă bancară, de o acti-
vitate economică scăzută și de 

interdicții de import impuse de 
Rusia”, notează comunicatul 
UE. Ajutorul, care va fi acordat 
în tranșe, este însoțit de o serie 
de condiții, UE solicitând Chi-
șinăului aplicarea de reforme în 
sectorul financiar și în gestiona-
rea finanțelor publice, reforme 
promise în cadrul unui plan 
de ajutor de 178 de milioane 
de dolari negociat cu Fondul 
Monetar Internațional (FMI) 
la finele lui 2016. Conform sur-
sei citate, UE cere garanții în 
ce privește respectarea sta-
tului de drept, a drepturilor 
omului, a independenței jus-
tiției și a multipartidismului. 

„Cei care sunt responsabili de 
fraude bancare trebuie să fie 
urmăriți în justiție”, subliniază 
comunicatul Uniunii Europene, 
care cheamă autoritățile de la 
Chișinău să poarte „o luptă efi-
cientă împotriva corupției și 
a spălării de bani”.

Foto: cnbc.com

Foto: businessinsider.com

Foto: economica.net
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condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

Împreună la fi ecare masă!

Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, vizavi de galerie
Coslada�C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol
Madrid�C/ Maqueda, 132, aproape de staţia de metrou Aluche

Alcala de Henares�C/ Juan de Austria, 5
Getafe�C/ Ramon y Cajal, 10
Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)
Tomelloso�C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan�C/ Malvasia, 1
Móstoles�C/ Echegaray nº 8

PUBLICITATE
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Jucătoarea română de tenis 
Mihaela Buzărnescu a câștigat 
turneul ITF de la Hodmezo-
vasarhely (Ungaria), dotat cu 
premii totale de 60.000 de 
dolari, după ce a dispus în finală 
de Danka Kovinic (Muntenegru), 
cu un sec 6-2, 6-1, informează 
AGERPRES. Buzărnescu (29 
ani) a dispus de a doua favorită 
în exact o oră de joc și a reușit 
cea mai bună performanță din 
cariera sa. Buzărnescu câștigase 

și singurul meci direct de până 
acum cu Kovinic (22 ani), în 
2010, cu 6-3, 6-1, în optimile 
unui turneu ITF la Podgorica 
(25.000 dolari). Grație acestui 
succes, Buzărnescu, care are un 
doctorat în sport, a urcat 107 
locuri în clasamentul mondial 
și se află pe locul 267. Kovinic, 
care în februarie anul trecut se 
afla pe locul 46 în ierarhia mon-
dială, este acum pe locul 123, 
mai spune sursa citată.

Sportiva română Sorina Hulpan a cucerit medalia de bronz la 
total, în limitele cat. 63 kg, la Campionatele Mondiale de hal-
tere pentru juniori de la Tokyo, conform AGERPRES. Hulpan a 
totalizat 213 kg, la fel ca americanca Madeleine Isabel Myers, 
clasată pe locul al patrulea. Primele două poziții au fost ocu-
pate de chinezoaicele Ting Huang, 239 kg, și Xiaojing Zhou, 
236 kg. Sorina Hulpan a ocupat locul 4 la stilul smuls, cu 93 kg, 
după două tentative ratate la 97 kg, și locul 5 la aruncat, cu 120 
kg, ratând încercarea de la 123 kg. România, care a participat 
cu patru sportivi la competiție, termină Mondialele de juniori 
cu două medalii de bronz, prima fiind cucerită de Paul Dumi-
trașcu, în limitele categoriei 69 kg, la stilul aruncat, adaugă 
sursa citată. Obiectivul delegației noastre a fost obținerea unei 
clasări pe locurile 4-6, la o proba neolimpică, și o clasare tot pe 
locurile 4-6, la o proba olimpică.

Echipa Valencia Basket a cuce-
rit pentru prima oară în istoria 
sa titlul de campioană a Spa-
niei la baschet masculin, după 
ce a învins teren propriu, cu 
87-76, formația Real Madrid, 
campioana din ultimii doi ani, 
în cel de-al patrulea meci al 
finalei, informează AGERPRES.

Valencia, care s-a impus cu 
scorul general de 3-1, a deve-
nit cu această ocazie a șaptea 
echipă din istoria de 60 de 
ani a Ligii spaniole de baschet 
care intră în posesia titlului de 
campioană, după Real Madrid, 
Barcelona, Joventut Badalona, 
Manresa, Baskonia și Unicaja. 
Acesta este, totodată, cel mai 
important trofeu cucerit până 
acum de gruparea din Valen-
cia, care mai are în palmares 
o Cupă a Spaniei (1998) și trei 
Eurocupe (2003, 2010 și 2014), 
adaugă sursa citată.

Naționala de rugby a României 
a învins reprezentativa Canadei 
cu scorul de 25-9 (7-6), într-un 
meci test disputat pe Ellerslie 
Park Stadium, din Edmon-
ton, informează AGERPRES. 
În ciuda scorului, confrunta-
rea nu a fost deloc una ușoară 
pentru „Stejari”, jocul având de 
suferit atât la capitolul specta-
col, la partea tehnică, dar și la 
nivelul arbitrajului, fiind pre-
sărat cu fragmentări pe fondul 
unor acte de indisciplină și a 
nervozității din teren, în special 
în prima repriză. Scorul pauzei 
a fost 7-6 pentru români, Vlaicu 
ratând o lovitură de pedeapsă 
în ultimele minute ale primei 
reprize. „Stejarii” au ieșit mult 
mai determinați de la cabine și 
chiar în minutul 41, Tangimana 

Fonovai a izbutit cel de-al doilea 
eseu al tricolorilor, transfor-
mat de Vlaicu, după o bâlbâială 
a defensivei gazdelor. Deși în 
inferioritate numerică, elevii lui 
Lynn Howells au deschis jocul și 

și-au presat adversarul, Fonovai 
reușind și cel de-al treilea eseu, 
în minutul 61, netransformat. 
Tabela de marcaj a fost închisă 
tot de români, Vlaicu transfor-
mând o lovitură de penalitate 

în minutul 73 și stabilind sco-
rul final, 25-9 pentru România, 
care obține astfel cea de-a șasea 
victorie consecutivă împotriva 
canadienilor, prima în depla-
sare, mai spune sursa citată.

SPORT

Canada-România 9-25, într-un meci test
RUGBY:

Mihai Covaliu a felicitat 
echipa de spadă a României

Haltere: Sorina Hulpan a 
cucerit medalia de bronz

TENIS:

Mihaela Buzărnescu a câștigat turneul ITF

Foto: romaniatenis.ro

Foto: pariuri1x2.ro

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai 
Covaliu, le-a felicitat și încurajat pe tinerele componente ale 
echipei de spadă a României, medaliate cu bronz la Campio-
natele Europene de la Tbilisi, informează AGERPRES. „Felicitări 
pentru lecția de concentrare, puterea de a forma o echipă 
închegată și dorința de a învinge pe care au oferit-o Amalia 
Tătăran, Greta Vereș, Raluca Sbîrcia și Adela Danciu la Cam-
pionatele Europene de la Tbilisi. Un mare bravo pentru cele 
patru sportive, care, fără o experiență prea bogată în com-
petițiile internaționale de la acest nivel, au reușit să păstreze 
tradiția României de a obține rezultate notabile în competiți-
ile feminine de spadă pe echipe. Încă o dată felicitări pentru 
performanța reușită și cât mai multe reușite de acum înainte”, 
a declarat Covaliu, citat de site-ul COSR. În finala mică, Amalia 
Tătăran (CS Dinamo), Greta Vereș (CSA Steaua), Raluca Sbîr-
cia (CSU Craiova) și Adela Danciu (CSU Craiova), pregătite de 
antrenorul George Epurescu, au învins cu 45-38 formația Esto-
niei. La Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, echipa feminină 
de spadă a României, alcătuită din Loredana Dinu, Simona 
Gherman, Simona Pop și Ana-Maria Popescu, a cucerit prima 
medalie olimpică de aur în competiția pe echipe din istoria 
scrimei românești. În ultimii 11 ani, echipa feminină de spadă a 
României a cucerit șase medalii de aur, două de argint și una 
de bronz la Campionatele Europene, precizează sursa amintită.

Foto: libertatea.ro

Foto: eualegromania.ro

BASCHET:

Valencia, campioană a Spaniei în premieră

Foto: planetrugby.com
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MUNCĂ

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.

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

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, 
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură. 
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă 
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea 
Madrid. Tel: 642718344.

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.

Închiriez cameră mică pentru o internă în Torrejón 
de Ardoz. Este echipată cu tot și are acces la 
salon, bucătărie și baie. Mai multe informații la tel: 
627731841.

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

ANUNȚURI ȘI SERVICII



16 |  Nr. 194 22 iunie 2017
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
PUBLICITATE

Sâmbătă
24 iunie
Ora 2100

C/ Castrojeriz s/n, Madrid
SALA CONCERTE

Smiley
CONCERT LIVE

Tel. Info: 691 324 599
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