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Los excesos del “Genio de 
los Cárpatos” despierta la 
curiosidad de los rumanos

Grupul „Mândrii Românași” 
te invită din luna martie 
la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești

Foto: palatulprimaverii.ro

ACTUALITATE 6

EXTERNE 13

Un submarin nord-
coreean a fost dat dispărut

Ultimele tendințe la Târgul de Nunți și de 
Botezuri din Spania, nu trebuie să-l ratezi!

Vă așteptăm la primul Târg de Nunți și Botezuri realizat în Spania, un eveniment dedicat special 
momentelor importante din viața voastră, fie că sunteți viitori miri sau proaspeți părinți. Pe 
lângă tombolele organizate, expozanții au pregătit special reduceri și oferte avantajoase. 10-11



2 |  Nr. 165 17 martie 2016
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

EL RUMANO EN ESPAÑA
publicaţie bilunară gratuită

www.elrumano.net
marketing@elrumano.net

Produs și editat de
TEIAMEDIA SL

Depósito Legal M –1154 –2015

Dan TÖLGYI

GRAFICĂ & MACHETARE:

Tel: 691 324 599
Tel: 91 877 10 12
marketing@elrumano.net

PUBLICITATE &
MARKETING:

Tel: 691 324 599

DISTRIBUȚIE:

Proiectul de lege inițiat de 
Guvern, prin care se stabilesc 
condițiile pentru fabricarea, 
prezentarea și vânzarea pro-
duselor din tutun, care ar urma 
să reglementeze interzicerea 
țigărilor mentolate și a celor 
cu arome a fost avizat pozitiv 
de Comisia pentru drepturile 
omului de la Senat.

„Sunt o multitudine de 
reglementări care privesc 
de la modul în care se face 
reclamă până la modul în 
care se valorifică, se comer-
cializează produsele, există 
niște restricții care încearcă 
să protejeze populația, să pro-
tejeze sănătatea populației. S-a 
constatat că aceste țigări așa-
zis mentolate, aromate sunt 
mai periculoase decât celelalte 
țigări. Gândiți-vă că e o atracție 
extraordinară, mai ales la tine-
ret, să fumeze astfel de țigări”, 

a declarat secretarul Comisiei, 
senatorul liberal Nicolae Vlad 
Popa, informează MEDIAFAX.

Producătorii de tutun au 
trimis un e-mail cu amenda-
mente Comisiei, însă proiectul 
de lege a fost avizat favorabil, 
fără modificări față de forma 
Guvernului. „Producărorii, cred 

eu pentru că nu este semnat, 
au trimis pe e-mail anumite 
amendamente care nu au fost 
susținute și n-a existat o for-
mulă procedurală de susținere 
a acestor amendamente, ca 
atare, nu puteam să le discu-
tăm. Cereau să scoatem din 
acest proiect anumite prevederi 

care restrângeau dreptul comer-
cial de vânzare a acestor țigări 
și mai ales la țigările electro-
nice”, a mai spus senatorul.

Proiectul de lege presu-
pune interzicerea țigărilor 
mentolate și a celor cu arome, 
avertismentele mai mari pe 
pachetele produselor din tutun 

și eliminarea posibilității de 
achiziționare a țigaretelor de 
pe internet, dar și instituirea 
unor limite mult mai stricte 
și în ceea ce privește comer-
cializarea țigărilor electronice 
sau a produselor de fumat din 
plante, mai spune sursa citată.

Chiar dacă legea se esti-
mează că va intra în vigoare 
începând cu data de 20 mai 
2016, lansarea pe piață a pro-
duselor care nu sunt conforme 
cu prevederile analizate este 
permisă timp de un an în plus, 
până în 2017. De asemenea, 
potrivit proiectului inițial 

„interzicerea punerii pe piață 
a produselor din tutun cu o 
aromă caracteristică al căror 
volum al vânzărilor la nivelul 
întregii Uniuni reprezintă 3% 
sau mai mult într-o anumită 
categorie de produse se aplică 
de la 20 mai 2020”.

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
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro

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 
Informațiile consulare: secretariado@con-

suladoderumania.es;
Preluare cereri de pașaport: luni–joi, 

9.00–15.00.
Eliberare pașapoarte: luni–joi, 14.30–16.30.
Pentru programări pașapoarte: secre-

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu 
este nevoie de o programare prealabilă.

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 649656032

Program de lucru cu publicul: luni–joi, 
9.00–17.00; vineri 9.00–16.00

Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 
Castilia și León (Avila, Burgos, Leon, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora),  Insulele Canare (Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife).

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta 
derecha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 9.00–17.00

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
Web: http://barcelona.mae.ro
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@tele-

fonica.net
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente 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: secretariat@cgrosevilla.e.telefo-

nica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente 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 eli-
berare documente).

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net
Web: http://bilbao.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente 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, 16.00–17.00 eli-
berarea documentelor); vineri (09.30–11.30 
preluare cereri și eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, 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 acci-

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri 

(9.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente).

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 Cas-
tellón 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: secretariat@consulatcastellon.e.te-

lefonica.net
E-mail (informaţii servicii consulare): info@

consulatcastellon.e.telefonica.net

Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană–pro-

vinciile Valencia, Castellón și Alicante.
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 
eliberare documente); vineri (09.00–11.30 
preluare documente, 12.00–13.00 eliberare 
documente, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, pro-
bleme 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 acci-

dente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, 

Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadala-
jara),  Extremadura (Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berare documente); vineri, 14.00–17.00, pot 
fi programate audienţe, oficieri căsătorii, 
depuneri jurământ, vizite penitenciare etc.

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; contact@informa-

tiiconsulare.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 eli-
berare documente).

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Comisia pentru drepturile omului a avizat 
proiectul referitor la interzicerea ţigărilor cu arome

Foto: hunedoaralibera.ro
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Propunerea legislativă a sena-
torului ALDE Cristiana Anghel 
care vizează modificarea Legii 
nr. 269/2009 privind Codul 
penal prin reglementarea 
ca infracțiuni a calomniei și 
insultei și stipularea probei 
verității a fost respinsă luni 
în plenul Senatului, după ce 
a fost îndelung dezbătută săp-
tămâna trecută.

Propunerea, cu raport de 
respingere din partea Comisiei 
juridice, are caracter organic și 
a primit prin votul electronic 
deschis al plenului (12 pen-
tru, 22 abțineri și 51 împotrivă), 
deși inițiatorul solicitase vot 
secret. Cererea de vot secret 
a fost însă respinsă de plen, 
informează AGERPRES.

Mulți dintre senatori s-au pronunțat în tim-
pul dezbaterilor pentru respingerea propunerii 
legislative și apărarea libertății de exprimare.

Inițiatoarea propunerii legislative propune 
completarea Codului penal cu un articol dedi-
cat insultei, unde se prevede că atingerea adusă 
onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, 
prin gesturi sau prin alte mijloace, ori prin 
expunere la batjocură se pedepsește de la o 
lună la 2 ani închisoare sau cu amendă.

Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul când 
se atribuie unei persoane un defect, o boală 

sau infirmitate, care, chiar reale de-ar fi, nu 
ar trebui relevate.

Referitor la calomnie, Anghel propune com-
pletarea Codului penal printr-un articol care 
stipulează că „afirmarea ori imputarea în public, 
prin orice mijloace, a unei fapte determinante 
privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevă-
rată, ar expune acea persoană la o sancțiune 
penală, administrativă sau disciplinară ori dis-
prețului public se pedepsește cu închisoarea 
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

De asemenea, senatoarea propune un nou 
articol potrivit căruia „proba verității celor 

afirmate sau imputate este admisibilă, dacă 
afirmarea sau imputarea a fost săvârșită pen-
tru apărarea unui interes legitim” și „fapta cu 
privire la care s-a făcut proba verității nu con-
stituie infracțiunea de insultă sau calomnie”.

După depunerea propunerii legislative la 
Senat, Cristiana Anghel și-a amendat propria 
inițiativă, dar amendamentele sale au fost res-
pinse atât de Comisia juridică, cât și de plen, 
mai spune sursa citată.

Propunerea legislativă va intra în dezba-
terea Camerei Deputaților, cu rol decizional 
în acest caz.

Slujba de Înviere 
în diferite parohii 
ortodoxe din Spania

Senat: Propunerea legislativă pentru reintroducerea 
insultei și calomniei în Codul penal, respinsă în plen

Torrejón de Ardoz�Calle Alcorcón, nr. 15
Tel: 91 290 85 70 / 91 290 85 69 / 692 625 033

www.lideromproduct.es

Lider
Romproduct

Activ

Depozit de 
produse românești

Lider din 1998

Marcă proprie Marcă proprie

BIO

Paștele ortodox va fi sărbătorit anul acesta 
la data de 1 mai, potrivit calendarului creș-
tin ortodox. Paștele catolic va fi sărbătorit 
la data de 27 martie, potrivit calendarului 
romano-catolic.

Cu acest prilej se va organiza slujba de 
Înviere în diferite parohii ortodoxe româ-
nești din Spania.

Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Muce-
nic Gheorghe” va organiza slujba de Înviere 
la data de 30 aprilie 2016, ora 23.30 la Cole-
gio San Ignacio de Loyola, în sala de sport 
acoperită, la următoarea adresă Calle Con-
cepción Arenal, 3, 28806, în Alcalá de 
Henares (Madrid).

Parohia Ortodoxă „Sfântul Cuv. Ioan de 
la Prislop” vă invită să participaţi la data 
de 30 aprilie 2016, de la ora 22:30 la Slujba 
ortodoxă de Înviere în Villarejo de Salvanés 
(Madrid) care se va oficia în Biserica Catolică 

„Sfântul Apostol Andrei” situată în Plaza de la 
Iglesia, s/n.

Parohia Ortodoxă „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul” va organiza slujba de Înviere la 
data de 30 aprilie 2016 începând cu ora 23.30 
la următoarea adresă Calle del Destorni-
llador nr. 32, Poligon P29, Collado Villalba 
(Madrid).

Pe viitor, referitor la slujba de Înviere din 
acest an, urmează să anunțăm și alte parohii 
ortodoxe de pe teritoriul Spaniei.

Foto: cronicadeiasi.ro
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Cum se cere o 
programare 
la Spitalul 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

Laptele, unul dintre cele mai 
consumate alimente, este pre-
zent pe rafturile magazinelor 
ambalat, fie în stare crudă, fie 
pasteurizat sau ultrapasteuri-
zat (UHT). Un lucru este cert: 
laptele este un aliment ideal, 
pentru oameni, pentru animale, 
dar și pentru… bacterii, fiind 
un produs biologic extrem de 
sensibil. În anumite condiții, 
el poate constitui mediu de 
incubație pentru salmone-
loză, toxoplasmoză, febra Q, 
listerioză și multe alte boli, 
informează Libertatea.
Laptele crud, 
neapărat fiert!
Laptele crud este cunoscut pen-
tru anticorpii pe care îi conține 
și pentru efectele benefice asu-
pra sănătății. Dar, atunci când 
nu sunt respectate condițiile 
de igienă, laptele crud poate 
deveni o sursă de îmbolnăvire. 
Așadar, dacă optezi pentru lap-
tele crud, atunci, înainte de a-l 
consuma, trebuie să-l fierbi. 
Fierberea trebuie făcută la cel 
mult 20 de minute după ce a 
fost recoltat, la o temperatură 
de 95 de grade. Inclusiv laptele 
crud cumpărat din magazin 

trebuie fiert. Dar, din păcate, 
prin fierbere se pierd vitamina 
C și acidul folic, iar celelalte 
vitamine sunt de asemenea 
diminuate, în diferite proporții.
Pasteurizarea 
afectează enzimele
Pasteurizarea este un proces 
termic cu o largă utilizare în 
industria hranei, în special, în 
cea a lactatelor. Scopul aces-
tui proces este de a minimiza 
pericolul cauzat de microor-
ganismele patogenice și de a 
prelungi perioada de valabi-
litate a produselor pe raftul 
magazinelor. Pasteurizarea 
laptelui presupune tratarea 
acestuia prin încălzirea la 72-75 
grade Celsius, temperatură 

la care se menține 15-20 de 
secunde, după care este răcit. 
Potrivit unui cunoscut biolog 
canadian, prin încălzire, prin 
procesul de fabricație și chimi-
zare a alimentelor, enzimele, 
importante pentru organism, 
sunt total sau parțial distruse. 
Astfel, elemente precum cal-
ciul, fierul sau fosforul sunt 
primite doar în mică măsură 
de organism.
Tehnologia UHT 
prelungește durata 
de valabilitate
Pe unele ambalaje de lapte 
apare inscripția UHT. Este 
vorba o tehnologie modernă, 
și anume, de ultrapasteurizare, 
care prelungește viața lapte-
lui cu luni de zile. Practic, prin 
această metodă, laptele este 
adus la temperatura de 135-
140 de grade, pentru doar 2-4 
secunde, și apoi, este răcit brusc. 
Specialiștii confirmă faptul că, 
prin pasteurizare, se elimina 
99,99% din bacteriile inițiale, 
dar nu și sporii, care pot să 
germineze după desfacerea 
cutiei. În schimb, prin ultra-
pasteurizare, se distrug atât 
bacteriile, cât și sporii. Astfel, 

prin tratamentul termic de tem-
peratură ultraînaltă se înlătură 
orice pericol.
Care e locul laptelui 
în frigider?
O diferență cu iz practic între 
cele două tratamente termice 
constă în aceea că laptele UHT 
nu necesită refrigerare, de aceea 
se poate păstra la orice tempe-
ratură. Însă, după desfacerea 
cutiei, trebuie ținut la rece. În 
schimb, laptele pasteurizat tre-
buie păstrat în frigider, atât 
înainte, cât și după desfacerea 
cutiei. Laptele pasteurizat are 
termen de valabilitate de 5-15 
zile, dacă a fost păstrat la tem-
peratura optimă, în timp ce 
laptele UHT rezistă cel puțin 
6 luni, fără refrigerare și con-
servanți, timp în care nu își 
modifică textura, culoarea, gus-
tul sau valoarea nutrițională. 
Atenție! Nu depozita cutia de 
lapte pe ușa frigiderului, acolo 
unde temperaturile oscilează și 
unde laptele se poate acri mai 
repede. Pune-l undeva în zona 
de mijloc a frigiderului, unde 
temperatura rămâne constantă, 
chiar dacă deschizi frecvent 
ușa, mai spune sursa citată.

Sfaturi pentru consumul de lapte: Care-i mai 
sănătos? Laptele crud sau laptele pasteurizat?

Nu mai spală bine mașina? 
Trebuie să îi cureţi tartrul!

Dacă mașina ta a început să spele mai prost, să nu mai scoată 
rufe albe, curate și fără pete, e timpul să o cureţi. Nu e nevoie 
de produse scumpe pentru a scăpa de tartrul depus pe mașina 
ta de spălat. Multă lume cunoaște trucul cu oţet, dar există și 
altele, la fel de eficiente, spune Libertatea. Acid citric. Curăţă și 
detartrează mașina de spălat. Iată cum procedezi. De două ori 
pe an, pune în evacuare 8 linguri de acid citric (sare de lămâie), 
apoi acţionează mașina la un ciclu de 95 de grade. Bicarbonat 
de sodiu, sare și apă caldă. Curăţă conductele de depozitele de 
murdărie sau de detergent uscat, vărsând, o dată la trei luni, 
în evacuarea mașinii o lingură de bicarbonat de sodiu, una de 
sare fină de bucătărie și apoi, imediat, un litru de apă clocotită. 
Cristale de sodă. Lunar, varsă în evacuare o lingură de cris-
tale de sodă sub formă de fulgi și apoi, imediat, apă clocotită. 
Clătește după 5 minute. Apă clocotită. Dacă vrei să nu ai pro-
bleme cu tartrul și dacă speli de obicei la 30 sau 40 de grade, 
varsă o dată pe lună un litru de apă clocotită în tambur. Oţet 
alb. Pune mașina să spele în gol, la o temperatură cuprinsă 
între 40 și 60 de grade, vărsând direct în tambur 5 l de oţet alb. 
Această metodă se poate practica maximum de două ori pe 
an. Dacă însă apa din zona ta este foarte calcaroasă, folosești 
detergent pudră și speli mai mult cu apă rece, metodele de 
detartrare trebuie utilizate mai des, mai spune sursa citată.

Spitalul Universitar din Torre-
jón a înființat Departamentul 
de Consiliere pentru Pacienți 
cu scopul de a îmbunătăți rela-
ția pacienților și a familiilor 
acestora cu Spitalul Universitar 
din Torrejón. Departamentul 
va acționa ca o structură cu 
rolul de a crește calitatea ser-
viciilor de sănătate, încurajând 
participarea la diferite nive-
luri și facilitând pacienților și 
familiilor acestora informații 
în propriul interes.

Acest departament este for-
mat dintr-o serie de asociații 
și fundații, în baza semnării 
unui acord între acestea și spi-
tal, urmând, ca o dată la trei 
luni, spitalul să aibă întruniri 
cu acestea cu scopul de a actu-
aliza toate măsurile luate în 
cadrul reuniunilor anterioare.

Printre altele, funcțiile 
departamentului sunt: să 
informeze despre nevoile paci-
enților și a familiilor acestora, precum și despre 
programele existente în asociațiile de pacienți 
și de a propune și realiza noi activități, să dez-
volte împreună ghiduri de informare destinate 
pacienților, încurajarea participării asociați-
ilor de pacienți la cabinetele de sănătate ale 
spitalului și propunerea unor idei, cereri și 

reclamații, între asociații, dar și între asociații 
și spital. Dr. Martínez Jover, director general 
al Spitalului Universitar din Torrejón a decla-
rat următoarele: „suntem convinși de faptul 
că acest Departament de Consiliere pentru 
Pacienți este necesar asociațiilor și fundații-
lor, precum și spitalului, în favoarea pacienților 

noștri, dar și pentru îmbunătățirea calității de 
viață a acestora. Prin acest departament se vor 
stabili zone comune între spital și asociații și 
vom participa la programe, forumuri, grupuri 
de discuții și de lucru, toate cu scopul de a ne 
asigura un flux reciproc cu informații și for-
mare profesională specializată”.

Spitalul Universitar din Torrejón a înființat un 
Departament de Consiliere pentru Pacienți

Foto: libertatea.ro

Foto: libertatea.ro

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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Fotografie de nuntaFotografie de nunta
Momentele tale unice pot fi  măsurate în clipe.
Misiunea�mea�este arta�de a le da viaţă veșnică!

Ministerul Justiției a început consultările 
pentru implicarea instituțiilor publice, a 
mediului de afaceri și a societății civile în 
elaborarea noii Strategii Naționale Anti-
corupție 2016–2020 și estimează că în 
luna mai proiectul va fi pus în dezbatere 
publică, urmând ca în iunie să fie adop-
tat de Guvern, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Executi-
vului, Ministerul Justiției a prezentat 
Guvernului concluziile preliminare pri-
vind implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție 2012 — 2015, precum și sta-
diul și calendarul elaborării proiectului 
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 

— 2020. „În ceea ce privește Strategia 
Națională Anticorupție 2012 — 2015, bene-
ficiul major al aplicării a fost accentul 
pus pe implementarea standardelor de 

integritate. Aproximativ 2.500 de institu-
ții publice, respectiv ministere, primării, 
autorități independente, companii cu 
capital de stat, au lucrat împreună cu 
Ministerul Justiției pentru a găsi cele mai 
eficiente mecanisme de aplicare a măsu-
rilor preventive”.

Potrivit Executivului, un alt beneficiu al 
aplicării strategiei este stabilitatea cadru-
lui legislativ și instituțional anticorupție.

„Această stabilitate, inclusiv sub forma 
alocării resurselor bugetare pentru autori-
tățile specializate — DNA, ANI și Direcția 
Generală Anticorupție — contribuie la 
eficiența acestor autorități, îndeosebi în 
zona de combatere. Introducerea legis-
lației privind valorificarea bunurilor 
sechestrate și confiscarea extinsă este un 
alt progres înregistrat în cadrul acestei 

strategii, dublat de o creștere a indicato-
rilor înregistrați de procurori și instanțe 
în materia recuperării prejudiciului”, se 
mai arată în comunicatul citat. Guvernul 
remarcă și faptul că la nivelul administra-
ției publice centrale au fost identificate 
bune practici precum: formularea de către 
Curtea de Conturi a 341 de sesizări către 
organele de urmărire penală, prejudiciul 
total rezultat din acestea fiind de 1.340 
miliarde euro sau crearea modulului de 
licitații trucate.

Potrivit sursei citate, evaluările reci-
proce realizate între instituțiile publice 
au identificat și unele deficiențe cum ar 
fi: necesitatea consolidării structurilor de 
prevenire la nivelul instituțiilor publice, 
precum și a celor de control intern și audit 
sau necesitatea educației anticorupție.

Guvern: Strategia Națională Anticorupție 2016–2020 
ar putea fi pusă în dezbatere publică în luna mai

Foto: adevarulfinanciar.ro

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 Chinchon, nr. 409, 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
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•Locul ideal pentru a 
organiza nunta, botezul, 
întâlnirile și mesele de 
afaceri, aniversările sau 
orice alt eveniment special

•Atmosferă elegantă, dar 
în același timp romantică, 
îmbinată perfect cu 
meniul bogat în preparate 
delicioase

Finca El Manjar de Talamanca
Ctra de Alcalá a Torrelaguna km 22,600
Talamanca de Jarama
658763493 sau 918417282
www.elmanjardetalamanca.com
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Dacian Cioloș explică de ce a schimbat din funcţie 
mai mulţi prefecţi numiţi de Guvernul Ponta
Invitat în plenul Parlamen-
tului de către ALDE pentru 
a da explicații în legătură cu 
schimbarea prefecților, premi-
erul Dacian Cioloș a spus că 
inițal nu a dorit să participe la 
ședință și a afirmat că prefec-
ții au fost demiși fie pentru că 
nu au performat, fie pentru că 
nu au respectat „echidistanța 
politică”, informează EVZ.

„Vă mărturisesc că, văzând 
titlul de dezbatere politică pro-
pusă, am ezitat să vin în fața 
dumneavoastră astăzi pentru 
a participa la dezbaterea pro-
pusă. În lectura pe care eu o 
dau articolului 206 din Regu-
lamentul Camerei Deputaților 
nu văd în ce măsură criteri-
ile în desemnarea prefecților 
intră în categoria problemelor 
de interes major pentru viața 

politică, economică sau socială 
fiind o problemă administrativă 
a Guvernului, conform legis-
lației actuale”, a spus Cioloș.

El a subliniat că Guvernul 
are competența exclusivă în 
numirea și eliberarea din func-
ție a prefecților. „Numirea și 
eliberarea din funcție a pre-
fecților sunt de competența 

exclusivă a Guvernului, iar 
criteriile avute în vedere în 
numirea noilor prefecți sunt 
doar o componentă a unui pro-
ces de analiză realizat la nivelul 
Guvernului prin intermediul 
Ministerului de Interne. Nu 
înțeleg să detaliez de la caz 
la caz rezultatele analizei 
efectuate, care cade în sfera 

prerogativelor executive”, a 
arătat Cioloș. „Criteriile de 
schimbare a prefecților sunt 
o problemă administrativă. 
Urmare a unei analize per-
manente a MAI, am ajuns la 
concluzia că fie nu au perfor-
mat anterior, fie nu au respectat 
echidistanța politică. Inclusiv 
cei numiți recent ar putea fi 
schimbați în perioada urmă-
toare dacă nu performează”, 
a spus Cioloș, conform sursei 
citate. El a explicat și cum au 
fost numiți noii prefecți: „Ne-
am uitat atât la inspectori, cât 
și la cei cu experiență mana-
gerială. A avut loc o întâlnire 
de lucru cu aceștia pentru a 
putea fi selectați. Acolo unde am 
identificat funcționari publici 
ne-am îndreptat spre cei care 
să probeze și experiența”.

Monumentul Eroilor-Cruce de 
pe Masivul Caraiman a trecut 
în administrarea Ministeru-
lui Apărării Naționale pentru 
a fi reabilitat, informează un 
comunicat de presă al MApN, 
conform AGERPRES.

„Protocolul și procesul ver-
bal prin care imobilul a trecut 
din domeniul public al Orașu-
lui Bușteni în domeniul public 
al statului și în administrarea 
MApN au fost semnate luni, 14 
martie. Predarea s-a realizat 
în scopul reabilitării de către 
MApN a monumentului reper 
al unității naționale, construit 
în memoria militarilor români 
căzuți în luptele primei confla-
grații mondiale”. Sursa citată 
amintește că în Primul Război 

Mondial au murit aproxima-
tiv 985.000 de oameni, răpuși 
pe câmpul de luptă, în spa-
tele frontului, în spitale, din 
rândul răniților sau bolnavi-
lor și în teritoriile ocupate de 
armatele Puterilor Centrale. La 

aceștia se adaugă, conform ace-
leiași surse, 75.491 de invalizi 
de război, ca urmare a rănilor 
din cursul luptelor.

„În semn de omagiu adus 
sacrificiului suprem al celor 
căzuți în războiul de reîntregire 

a neamului, M.Ap.N. își pro-
pune finalizarea lucrărilor în 
anul celebrării centenarului 
Marii Uniri. Monumentul a 
fost construit între anii 1926 
și 1928 pe Muntele Caraiman, 
la altitudinea de 2291 metri, 
pentru a cinsti memoria celor 
căzuți în Primul Război Mon-
dial. La 14 septembrie 1928, a 
avut loc inaugurarea și sfinți-
rea monumentului”, precizează 
MApN. Potrivit datelor minis-
terului, crucea are o înălțime 
de 28 de metri și două brațe de 
câte șapte metri fiecare. Este 
executată din profile de oțel, 
fiind montată pe un soclu din 
beton armat placat cu piatră, 
înalt de 7,5 metri. În interio-
rul acestuia se află o încăpere 
care a adăpostit inițial gene-
ratorul de energie electrică ce 
alimenta cele 120 de becuri 
de 500 W de pe conturul cru-
cii, se mai arată în comunicat.

Foto: adevarulfinanciar.ro

Foto: iuliablaja.ro
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• Certifi cate de naştere, 
căsătorie, celibat, cazier judiciar
• Apostila de la Haga pe original
• Alte documente: livret de familie, sentinţe, 
cărţi de muncă, foi matricole, diplome etc.

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

• Pentru Consulat: NIE/Denunţ/Sentinţe de divorţ/ 
Certifi cate de naștere, deces, căsătorie cu apostilă
• Dosare pentru căsătorie și certifi cate medicale
• Pentru România: Traducem și legalizăm 
orice document cu / fără apostila de la Haga 
pentru România

Traduceri legalizate: toate limbileRO

• Traducem: diplome, adeverinţe,
foi matricole, suplimente de diploma 
în/din orice limbă
• Pregătim și depunem dosare pentu 
omologarea și recunoașterea studiilor

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

În limba spaniolă cu apostilă de la 
Haga și traducere în limba română 
pentru călătorie minori, obţinerea de 
alocaţii, pensii, vânzări/cumpărări, 
divorţuri, solicitări de documente 
(certifi cate de naştere, căsătorie, 
celibat, adeverinţe) etc.

Împuterniciri

* traducător autorizat pentru limba spaniolă în temeiul autorizaţiei nr. 29546 / 2010, eliberate de Ministerul Justiţiei din România
* traducători “jurados” recunoscuţi de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación din Spania

Ne găsiţi în:
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Crucea de pe Masivul Caraiman 
a trecut în administrarea MApN

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil ordo-
nanța de urgență privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal, a anunțat președintele Klaus Iohannis.

„Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil acest 
proiect și adoptarea lui de către Guvern va reprezenta în acest 
moment o soluție, fie ea și temporară, la o problemă care 
preocupă deopotrivă instituțiile statului și opinia publică”, a 
declarat șeful statului, conform AGERPRES.

Iohannis a explicat că acest proiect de act normativ este 
destinat să ofere, „într-o primă etapă”, o soluție pentru activi-
tatea organelor judiciare, urmând ca, ulterior, forul legislativ 
să poată avea în vedere și alte soluții pe care să le dezbată „cu 
toate instituțiile interesate și cu societatea civilă”.

„Sunt opinii potrivit cărora activitatea Parchetelor, în 
absența infrastructurii tehnice necesare pentru realizarea 
unor astfel de metode speciale de supraveghere, ar fi afectată 
atât din punct de vedere al operativității actului de urmărire 
penală, cât și sub aspectul administrării unui probatoriu com-
plet. Ordonanța de urgență vine să răspundă exact acestei 
preocupări”, a arătat președintele.

Acesta a spus că scopul pentru care a convocat „de urgență” 
CSAT a fost „pentru a analiza, dezbate și găsi soluții în timp real 
la situația creată de decizia Curții Constituționale privind con-
stituționalitatea interceptărilor telefonice, cum e cunoscută în 
spațiul public”, mai spune sursa citată.

În opinia sa, această problemă are două aspecte impor-
tante. „Primul ține de respectarea deciziei Curții și de nevoia de 
a pune în acord legislația cu această decizie. Al doilea aspect 
ține de nevoia de a asigura neîntrerupt cadrul legislativ pentru 
ca justiția să-și facă datoria, fie că e vorba de cazuri de securi-
tate națională, fie de cazuri de corupție. Ambele aspecte sunt 
esențiale pentru funcționarea statului de drept, iar eu, ca pre-
ședinte, m-am angajat să fiu garantul funcționării statului de 
drept în România”, a susținut Klaus Iohannis.

Iohannis: CSAT a avizat 
favorabil ordonanța de 
urgență privind interceptările

Foto: actualitati-arad.ro
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Ministerul Culturii începe să 
primească în cadrul Progra-
mului CultIN, dosarele cu 
proiectele culturale care pot 
primi bani nerambursabili.

Suma maximă acordată 
este de 100.000 de lei. Dori-
torii pot aplica până pe data 
de 14 aprilie. Rezultatele finale 
vor fi publicate pe 2 mai 2016, 
informează EVZ. Programul 
se adresează antreprenorilor 

„care își desfășoară activitatea 

în domeniul industriilor cul-
turale și creative, inițiativelor 
personale organizate în com-
panii, hub-uri, incubatoare de 
proiecte și afaceri, studiouri 
de creație, care au potențialul 
de a genera prosperitate prin 
valorificarea proprietății inte-
lectuale. Bugetul total alocat 
sesiunii de selecție a ofertelor 
culturale din cadrul Progra-
mului CultIN este de 500.000 
lei”, anunță Ministerul Culturii.

Cine poate aplica? Cei care 
au proiecte în arhitectură, meș-
teșuguri, de creație (de ex. grafic, 
vestimentar, de produs) și cei 
care vor să se organizeze în 
comunități creative (hub-uri 
culturale). „O atenție deosebită 
se va acorda acelor proiecte 
care identifică și se adresează 
industriilor culturale și creative 
dominante din localitățile și 
regiunile de unde provin soli-
citanții de finanțare și care vor 

valorifica cu precădere resursele 
creative locale”, arată minis-
terul, conform sursei citate.

Ce trebuie să conțină un 
dosar puteți afla de pe site-ul 
ministerului www.cultura.ro. 
Normele metodologice de apli-
care ale acestui program spun, 
printre altele: „Finanțările 
nerambursabile din cadrul Pro-
gramului CultIN se acordă din 
bugetul Ministerului Culturii, 
în conformitate cu prevede-
rile Ordonanței de Guvern nr. 
51/1998 privind îmbunătăți-
rea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor și acți-
unilor culturale, cu modificările 
și completările ulterioare, și cu 
prevederile prezentelor Norme 
metodologice. Art. 3 Finanța-
rea nerambursabilă se acordă 
numai în condițiile existenței 
unor surse de finanțare proprii 
sau atrase ale beneficiarului 
finanțării, în cuantum de cel 
puțin 20% din costul total al 
proiectului cultural”. Deși soli-
citantul poate depune maxim 
trei oferte culturale în cadrul 
unei sesiuni de selecție, doar 
una dintre ele va putea primi 
finanțare, dacă se califică.

Bani nerambursabili pentru proiecte culturale. 
Meșteșugurile sunt pe lista de priorități

ACTUALITATE

CON DIGI SOBRE RUEDAS
Dacia Duster poate � a ta

Activează ofertele DIGI de prepaid în punctul de vânzare și participă la 

…și multe alte 
premii 

fantastice 

Perioada de valabilitate: de la 1 martie până la 31 mai 2016
Condiții legale ale promoției în cdsr.digimobil.es

Mai multe informații în cdsr.digimobil.es

LO QUE VES, ES LO QUE HAY
SORTEAMOS UN COCHE

Foto: debanat.ro

Isărescu: BNR înăsprește 
politica monetară

BNR va înăspri politica monetară, deși Banca Centrală Euro-
peană a dus politica monetară la 0%, cel mai scăzut nivel din 
istorie. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, există 
posibilitatea înăspririi monetare mai devreme decât se anti-
cipase anterior, pe fondul revenirii inflației, informează 
amosnews.ro. Înăsprirea ar fi făcută în două etape, începând 
cu îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor 
la facilităţile permanen te în jurul ratei dobânzii-cheie și conti-
nuând cu majorarea dobânzii-cheie.

România, care are una dintre cele mai mari dobânzi cheie 
din regiune, de 1,75%, este deja pe o traiectorie „di vergentă” 
faţă de BCE din cauza accelerării inflaţiei și a sugerat trece-
rea la un ciclu de întărire a politicii monetare, chiar dacă BCE a 
intensificat rela xa rea monetară în zona euro, a explicat Lucian 
Croitoru, consilier al guvernatorului BNR. „BNR pare să se con-
centreze mai mult pe evoluţia inflaţiei decât pe contextul 
internaţional și din acest motiv cred că decizia de creștere a 
dobânzii va depinde de evoluţia preţurilor. Consider ca pro-
babilă o creștere a dobânzii-cheie în trimestrul IV din 2016 sau 
trimestrul I al anului viitor”, a intervenit și Radu Crăciun, eco-
nomistul șef al BCR, mai spune sursa citată.

Foto: vivafm.ro
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Fermierii europeni vor trebui 
să utilizeze mai puține antibio-
tice în crescătoriile de animale, 
pentru a contracara rezistența 
crescută a bacteriilor la aceste 
medicamente, potrivit unui 
act legislativ aprobat de Par-
lamentul European, informează 
AGERPRES.

Textul actului legislativ, care 
urmează să facă obiectul nego-
cierilor cu statele membre și 
care ar urma să fie aplicat abia 
din 2019 și chiar 2020, vizează 

„reducerea cantității de antibi-
otice care se găsesc în farfuriile 
consumatorilor”, a concluzio-
nat raportorul Parlamentului 

European, Françoise Grosse-
tête. Pentru a lupta împotriva 
rezistenței la antibiotice, depu-
tații europeni propun în special 
interzicerea, cu excepția cazu-
rilor prevăzute în mod clar de

Agenția europeană a medica-
mentelor, utilizării preventive 
a antibioticelor, în absența 

unor semnale clinice de 
infecție. Textul prevede, de 
asemenea, utilizarea veteri-
nară a anumitor antibiotice 
care sunt rezervate pentru 
medicina umană și interzicerea 
vânzării online de antibiotice, 
vaccinuri și substanțe psiho-
trope pentru animalele din 

crescătorii, notează sursa 
citată. Textul actului legislativ 
urmează acum să facă obiectul 
negocierilor între Parlamentul 
European și statele membre 
UE. Aceste negocieri ar urma 
să demareze abia la începutul 
anului următor și se anunță a 
fi dificile, în special având în 
vedere reticențele previzibile 
din partea țărilor unde agricul-
tura intensivă recurge frecvent 
la antibiotice.

În momentul în care statele 
membre și Parlamentul Euro-
pean vor ajunge la un acord, 
noile reglementări se vor aplica 
după un interval de doi ani.

Ultimele tendințe la Târgul 
de Nunți și Botezuri din 
Spania, nu trebuie să-l ratezi!

Salamul de Sibiu dobândește denumirea de Indicaţie 
Geografică Protejată. Ce produse mai umează?
Salamul de Sibiu va purta oficial 
denumirea de Indicație Geo-
grafică Protejată (IGP), după 
ce în urmă cu câteva de zile a 
fost publicat anunțul de înre-
gistrare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, informează 
AGERPRES.

În urma unei postări pe 
pagina sa de socializare, 
ministrul Agriculturii, Achim 
Irimescu, i-a felicitat pe cei care 
au promovat acest demers și 
vrea ca și alți producători 
români să le urmeze exemplul.

„Îmi face o deosebită plă-
cere să promovez producători 
și produse românești care au 
atins excelența și a căror seri-
ozitate, respectiv calitate, au 
depășit granițele țării și s-au 
făcut remarcate pretutin-
deni în lume! Felicit membrii 
Asociației Producătorilor de 
Salam de Sibiu care au apli-
cat și au obținut la data de 

19 februarie înregistrarea ca 
produs de Indicație Geogra-
fică Protejată (IGP) și-i asigur, 
ca și până acum, de întregul 
meu sprijin. În egală măsură, 
încurajez toți producătorii de 
produse de calitate să urmeze 
exemplul Asociației Producă-
torilor de Salam de Sibiu și-i 
asigur de totala deschidere și 
implicare a Ministerului Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale și 
a Reprezentanței Permanente 
a României la UE în susținerea 
acestora”, a mai spus Achim 
Irimescu.

Salamul de Sibiu este al 
doilea produs românesc care 
dobândește denumirea de Indi-
cație Geografică Protejată, după 
ce acest titlu a fost obținut în 
2011 de Magiunul de Prune de 
Topoloveni. „România are deja 
protejat „Salamul de Sibiu” la 
nivel european, dar protecția 
intră oficial în vigoare la 20 
de zile de la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, așa cum prevede 
regulamentul european. Este 
pe ultima linie și Telemeaua 
de Ibănești, care ar fi putut fi 

protejată mai repede pentru 
că, din punct de vedere crono-
logic, s-a depus documentația 
înaintea „Salamului de Sibiu”, 
dar a fost o contestație a Gre-
ciei ca să nu afecteze telemeaua 
lor. Am clarificat situația și 
cred că într-o lună cel mult 
vom primi și pentru aceasta. 
Urmează Novacul afumat”, pre-
ciza Irimescu la 19 februarie, 
conform sursei citate.

Demersurile pentru acor-
darea denumirii de Indicație 
Geografică Protejată au fost 
făcute încă din noiembrie 2014, 
când Asociația Producătorilor 
de Salam de Sibiu, formată din 
cinci producători români de 
mezeluri, respectiv Agricola 
Bacău, Aldis, H&E Reinert, 
Salsi și Scandia România, la 
care ulterior a aderat și CrisTim 
au înaintat Comisiei Europene 
cererea pentru a primi această 
denumire.

Foto: cristianchinabirta.ro

Parlamentul European vrea să limiteze utilizarea 
antibioticelor în crescătoriile de animale

Foto: expunere.com

Primul Târg de Nunți și Botezuri realizat în Spania este un eve-
niment dedicat special momentelor importante din viața 
voastră, fie că sunteți viitori miri sau proaspeți părinți. Eve-
nimentele importante din viața ta reprezintă un eveniment 
deosebit de important atât pentru organizatorul târgului, cât 
și pentru expozanții prezenți la târg care te așteaptă cu drag să 
îți prezinte ultimele tendințe în domeniu.

Târgul de Nunți și Botezuri va avea loc în perioada 2-3 apri-
lie 2016, în Saloanele Hotelului AC by Marriott din Alcalá de 
Henares, o locație deosebită și foarte primitoare, care va fi 
amenajată special pentru acest eveniment. Adresa hotelului 
este Calle Octavio Paz 25, Alcalá de Henares (Madrid).

Ca și vizitator, vei afla de la expozanții târgului toate infor-
mațiile importante pentru a-ți transforma evenimentul 
într-unul de succes și care să-ți rămână o frumoasă amintire 
peste ani. Vei fi consiliat în produse și servicii privind restau-
rante, cofetării, magazine specializate în rochii de mirese și 
accesorii, coafură, estetică și machiaj profesional, fotografie 
și video, formații de muzică și DJ, bijuterii, florării, ursitoare și 
multe altele. Vei avea oportunitatea să întâlnești toate tipu-
rile de oferte într-un singur loc. Foarte important și de reținut, 
este că expozanții au pregătite special pentru vizitatorii aces-
tui târg multe reduceri și oferte avantajoase de care se poate 
beneficia doar în zilele de 2 și 3 aprilie 2016. Mai mult de atât, 
organizatorul a pregătit o ambianță plăcută care va fi com-
pletată de concursuri și tombole organizate special pentru 
vizitatorii târgului. Cu siguranță, vei fi și tu acolo!

Ca și expozant, este foarte important ca vizitatorii târgului 
să te cunoască ca parte din acest eveniment dedicat lor și să 
știe, atunci când le este necesar, cu ce produse și servicii le poți 
fi de mare ajutor.

Au înțeles acest aspect și le mulțumim pentru participare 
următorilor expozanți:

Clinica de estetică Dcadiz & Co, Cofetăria și covrigăria 
Horno Artesano, Elen Boutique, Evenimentul Meu, Eventos 
Cristina, Floristería Hydria Arte Floral, Foto Video DJ nunti-
sibotezuri.com, Magazinul Valentina, Nails by Adina, Pro DJ, 
Restaurantul El Descanso, Restaurant Nunți Figaro.

Vrei și tu să participi ca și expozant la acest eveniment? 
Sună la următoarele numere de telefon: 695 159 919 sau 918 
771 012. ATENȚIE locurile sunt limitate, nu rata acest eveniment 
deosebit de important pentru afacerea ta!

Târgul de Nunți și Botezuri din Spania–Primul pas pentru 
un eveniment perfect! Acest eveniment va beneficia de o pro-
movare puternică în mediile de comunicare, ziar tipărit, post 
de radio, ziar și radio online, dar și pe rețelele sociale și pagi-
nile web ale organizatorilor și colaboratorilor. Parteneri media: 
Agenția Națională de Presă AGERPRES www.agerpres.ro, Radio 
Românul www.radioromanul.es (107,7 FM Spania) și Ziarul El 
Rumano en España www.periodicoelrumano.es.

Eveniment marca: Teia Media

ECONOMIE
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Organizator Colaboratori

Primul pas pentru un eveniment perfect!Primul pas pentru un eveniment perfect!Primul pas pentru un eveniment perfect!

• Formatii de
muzicã / DJ

• Fotografie /video
• Agentii de turism

• Restaurante
• Cofetãrii

• Coafurã si
esteticã

Primul pas pentru un eveniment perfect!

• Magazine
specializate în

rochii de mirese,
rochii de galã

• Accesorii pentru
nunti, botezuri
si comuniuni

• Florãrii

Târg de Nunti
Alcalá de Henares, Hotel AC, C/ Octavio Paz n° 25

2 – 3 aprilie 2016

,Si botezuri
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Un submarin nord-coreean a fost dat dispărut în timpul unor 
operațiuni în largul coastei de est a Coreii de Nord, conform 
unor informații ale unor surse americane.

Ministerul sud-coreean al Apărării a precizat că Seulul exa-
minează aceste informații. La Washington, reprezentanții 
Pentagonului au refuzat să comenteze, spune AGERPRES.

Potrivit unor responsabili americani sub acoperirea anoni-
matului, sateliți, avioane și nave ale SUA au observat vase ale 
marinei nord-coreene în operațiuni de căutare a submarinu-
lui dispărut.

SUA nu știu dacă submarinul este în derivă sau s-a scufun-
dat, însă responsabilii citați estimează că a acesta a suferit o 
avarie în timpul unui exercițiu.

„Estimăm că s-a scufundat”, a declarat un alt oficial Ameri-
can, mai spune sursa citată.

Forțele armate ale Coreii de Nord dispun de circa 70 de sub-
marine, din care majoritatea sunt submarine diesel învechite.

Deși au capacități ofensive limitate, aceste submarine pot 
constitui totuși un pericol pentru navele sud-coreene.

Președinta Braziliei, Dilma Rousseff, a respins apelurile de 
a demisiona din funcție, în contextul unei furtuni politice 
amplificate de scandalul masiv de corupție, și i-a acuzat pe 
oponenții săi că au provocat o criză ce a adus daune econo-
miei braziliene, informează AGERPRES.

„Nimeni nu are dreptul să-mi ceară să demisionez din func-
ția de președinte legitim ales”, a declarat Dilma Rousseff presei, 
precizând că nu are nici o intenție de a-și părăsi postul, în 
pofida celei mai grave recesiuni economice din Brazilia din 
ultimii 25 de ani.

Dilma Rousseff (de stânga), realeasă în 2014, i-a acuzat pe 
oponenții săi că au provocat o criză politică despre care ea sus-
ține că a adus daune economiei braziliene, ce a înregistrat un 
regres de 3,8 % anul trecut. Dilma Rousseff a precizat că pozi-
ția ministrului de finanțe Nelson Barbosa în cabinetul ei este 
sigură.

Partidele de opoziție încearcă s-o înlăture din funcție pe 
Dilma Rousseff sau să anuleze realegerea ei din cauza unei 
presupuse folosiri ilegale de bani din mita de la Petrobras 
(Petróleo Brasileiro S.A.), relansând scandalul privind finanța-
rea campaniei sale.

Ancheta amplă de corupție referitoare la compania petro-
lieră de stat Petrobras a determinat parlamentari importanți 
din cel mai mare partid al Braziliei să se întoarcă împotriva Dil-
mei Rousseff, amenințând cu ruperea coaliției ei, mai spune 
sursa citată.

Pesimismul columbienilor în 
legătură cu procesul de pace în 
curs cu gherila FARC (Forțele 
Armate Revoluționare–ghe-
rilă marxistă) a crescut la 66%, 
cu șase puncte mai mult ca la 
sfârșitul lui 2015, potrivit unui 
sondaj dat publicității recent.

În decembrie, 60% din-
tre columbieni nu credeau în 
posibilitatea de a se încheia 
pacea, față de 52% în octom-
brie, arată această anchetă 
intitulată „Colombia Opina” 
(Columbia își exprimă păre-
rea), publicată de presa locală, 
informează AGERPRES.

Potrivit institutului Ipsos 
Napoleon-Franco care a efec-
tuat sondajul, este pentru prima 
dată când pesimismul în legă-
tură cu procesul de pace este 
atât de ridicat după aprilie 2015, 
când 11 militari au fost uciși în 
Cuaca (sud-vest) într-un atac 
al Forțelor Armate Revoluți-
onare din Columbia (FARC, 

marxiști). Acest rezultat este 
„foarte posibil” influențat de 
percepția negativă pe care 
și-au exprimat-o 74% dintre 
cei chestionați privind actul 
politic desfășurat de liderii 
FARC, sub escorta luptători-
lor înarmați, la 18 februarie 
în localitatea Conejo, depar-
tamentul La Guajira (nord), și 
care a provocat un impas în 
negocierile de pace derulate de 

la sfârșitul lui 2012. Cu toate 
acestea, 55% dintre subiecți 
sunt de părere că guvernul 
președintelui Juan Manuel 
Santos trebuie să continue 
tratativele cu FARC, față de 
45% care consideră că tre-
buie „oprite și luptat” militar 
împotriva gherilei. În octom-
brie, 67% optau mai degrabă 
pentru dialog. Pe de altă parte, 
această anchetă arată o scădere 

a popularității șefului statului, 
care a făcut din instaurarea 
păcii principalul său obiectiv 
încă din timpul primului man-
dat început în 2010.

În total, 73% dintre persoa-
nele chestionate au o părere 
nefavorabilă despre președinte 
și numai 25% îl susțin, cel mai 
prost rezultat de la preluarea 
puterii. În plus, 70% dezaprobă 
modul în care președintele ges-
tionează procesul de pace.

Optimismul columbieni-
lor a scăzut, de asemenea, în 
ceea ce privește deschiderea 
negocierilor cu Armata de Eli-
berare Națională (Ejército de 
Liberación Nacional–ELN, gue-
varistă), cealaltă gherilă, la 52% 
față de 57% în octombrie, mai 
spune sursa citată. Acest sondaj 
a fost realizat pe un eșantion 
de 1.008 persoane în 13 orașe 
din Columbia, între 4 și 6 mar-
tie, având o marjă de eroare 
de 3,1 puncte.

Statele Unite și-au exprimat satisfacția că 
„acordul de încetare a focului în Siria este 
„în general” respectat, la două săptămâni 
după intrarea sa în vigoare”, condamnând 
în același timp unele „încălcări” ale acestui 
armistițiu de către armata siriană împo-
triva opoziției, informează AGERPRES.

„După două săptămâni, încetarea ostili-
tăților din Siria ține în continuare în mare 
parte”, a subliniat într-un comunicat pur-
tătorul de cuvânt al Departamentului de 
Stat, John Kirby, cu câteva zile înainte de 
împlinirea a cinci ani, pe 15 martie, de la 
declanșarea conflictului sirian. Guvernul 
american este împreună cu Rusia media-
tor al acestui armistițiu intrat în vigoare 

la 27 februarie între forțele armate siri-
ene sprijinite de aviația rusă, pe o parte, 
și grupuri rebele siriene moderate, de 
cealaltă parte. Organizațiile jihadiste ca 
Statul Islamic și Frontul Al-Nosra nu sunt 
avute în vedere în acordul de încetare 
a focului.

„În pofida unei reduceri a violenței 
pe teritoriul național al Siriei, rămâ-
nem extrem de preocupați de continuarea 
încălcărilor precizate de această încetare 
a ostilităților”, a protestat diplomația 
americană.

John Kirby a acuzat „atacurile împotriva 
civililor și a forțelor de opoziție comise 
de regim și susținătorii săi”. „Lansăm 

încă o dată un apel tuturor părților să 
își îndeplinească obligațiile și să înceteze 
imediat astfel de atacuri”, a continuat 
purtătorul de cuvânt.

În cursul unei conferințe de presă, John 
Kirby a condamnat explicit „loviturile 
aeriene ale regimului împotriva civili-
lor la Alep”, care constituie o „încălcare 
clară a încetării ostilităților”, conform 
sursei citate.

Cel puțin cinci civili au fost uciși, iar 
alte zece persoane au fost rănite recent 
în raiduri ale aviației Damascului asupra 
unui cartier rebel din orașul Alep (nord), 
a informat Observatorul Sirian pentru 
Drepturile Omului.

Un submarin nord-
coreean a fost dat dispărut

Brazilia: Președinta Dilma 
Rousseff nu va demisiona

Columbia: Pesimism în creștere legat de 
procesul de pace cu gherila FARC (sondaj)

Siria: Acordul de încetare a focului este „în 
general” respectat, în pofida unor încălcări

Foto: buengobierno.com
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U niunea Muncitorilor Români, 
alături de Ziarul El Rumano 
și Radio Românul (Spania) 

lansează „Programul de dezvoltare a 
antreprenoriatului românesc în spriji-
nul inițierii unei afaceri sau dezvoltării 
unei afaceri existente”.

„Prin acest program antrepreno-
rial se dorește promovarea spiritului 
antreprenorial, crearea de noi locuri de 
muncă, educarea spiritului antrepreno-
rial românesc, dezvoltarea mediului de 
afaceri în rândul comunității românești 
din Spania, creșterea competitivității, 
crearea unor programe de consultanță 
și finanțare pentru afacerile românești”, 
a declarat Președintele Uniunii Mun-
citorilor Români din Spania.
Cum poți afla dacă ți se 
potrivește acest program?
Analizează dacă te afli în aceste faze 
ale dezvoltării tale antreprenoriale:

• ai o idee de afacere la care te gân-
dești de ceva timp?

• ai un talent sau o îndemânare, dar nu ai 
găsit ocazia pentru a-ți transforma pasiunea 
într-o afacere?

• ai un plan de afacere, dar nu ai găsit oca-
zia să-l pui în practică?

• ai pornit o afacere de curând, dar nu ești 
mulțumit de rezultatele obținute?

• ai o afacere care dorești să meargă din 
bine în mai bine?

Dacă răspunsul la una dintre întrebările de 
mai sus este „DA”, atunci cu siguranță trebuie 
să te înscrii și tu în acest program la adresa 
de e-mail:

marketing@radioromanul.es sau la numă-
rul de telefon 691 324 599.

Ce se întâmplă după înscriere?
O echipă de specialiști vor analiza proiectele 
înscrise în acest program, iar la final, cele mai 
bune 5 idei și proiecte vor fi premiate.

În plus, se oferă șansa câștigării marelui 
premiu în valoare de 15.000 € în promovare 
pe durata unui an.

În timpul programului, ai o ocazie deosebită 

de a-ți îndeplini un vis antrepreno-
rial, obții șansa de a-ți depăși limitele 
și a câștiga mai mult, beneficiezi de 
formare, motivare, consiliere, antre-
nare pentru a găsi soluții de beneficiu 
maxim pentru ceea ce îți dorești, ai 
șansa ca ideea ta să fie premiată și chiar 
mai mult să câștige marele premiu 
sau chiar șansa transformării vieții 
tale și îndreptarea spre un viitor mai 
bun pentru tine și familia ta. Cheia 
spre succes!
Ce se întâmplă după 
câștigarea marelui premiu?
Ai acces la servicii complete de pro-
movare, îți poți planifica bugetul de 
promovare după bunul plac, fără să 
duci grija costurilor de promovare, 
ai acces la mai multe canale de pro-
movare în același timp, poți analiza 
detaliat unde, când și la cine ajunge 
mesajul tău, reclama ta, afacerea ta.
Nu mai ezita, înscrie-te acum!
Acest program este inițiat și susținut 

de Asociația Uniunea Muncitorilor Români, 
Ziarul El Rumano și Radio Românul.

Parteneri media: Agenția Națională de Presă 
AGERPRES www.agerpres.ro, Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM în Spania) 
și Ziarul El Rumano en España www.perio-
dicoelrumano.es.

Programul de dezvoltare a antreprenoriatului 
românesc pentru o afacere nouă sau existentă

L’ Alcazaba
RESTAURANT FINCA

R E S T A U R A N T  T I P I C  R O M Â N E S C

• Nunţi, botezuri, onomastice 
și alte evenimente

• Meniu evenimente 
de la 33€ până la 115€

• Pentru nunţi includem 
tortul, fântâna de ciocolată 
cu fructe, covor roșu 
și porumbei

• Pentru botezuri includem 
DJ, tortul, bar liber la bere 
și vinul alb și roșu

• Vinerea și duminica, 
evenimentele au o reducere 
de 10% la meniul ales

• Saloane individuale, exlusiv 
pentru un singur eveniment

• Ora fi nală eveniment: 
4.30-6.00 a.m. 
(în funcţie de meniul ales)

Carretera Burgos, salida 23,
direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23

www.fi ncalcazaba.es
www.facebook.com/fi nca.alcazaba
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La mejor oferta 
para tus viajes y vacaciones

Especialistas en hacer inolvidables 
tus vacaciones: vuelos, hoteles,  destinos 
nacionales e internacionales...

Tus  billetes de avión,  tren y autocar 
con las mejores tarifas disponibles.  

Alquiler de coches y furgonetas.

Y con la posibilidad de pago aplazado. 

Tendrás la mejor oferta con la 
garantía y confi anza de 
Viajes El Corte Inglés.

Las licitaciones para las obras 
de infraestructura, túneles, 
arquitectura y las correspon-
dientes instalaciones podrían 
convocarse antes de noviem-
bre. Se dispone ya de un cuarto 
de la financiación necesaria a 
través de un préstamo bilate-
ral de Japón.

Según ha declarado el minis-
tro rumano de transportes Dan 
Costescu, en la cadena de tele-
visión Pro Tv, la línea de metro 
entre Bucarest y Otopeni podría 
estar finalizada antes del 2020 
sólo en un escenario muy opti-
mista, pero “empezaremos el 
proyecto este año, puesto que 
todo el mundo da por hecho 
este proyecto dado, cuando ni 
siquiera ha arrancado”.

El ministro mencionó que 
se dispone de un cuarto de la 
financiación necesaria para el 
proyecto con cargo a un prés-
tamo del gobierno japonés, 
haciendo no obstante hincapié 
en que el préstamo está sin uti-
lizar desde hace más de 5 años 
y que “todos esperamos que la 
línea de metro esté en servicio 
en 2020”. Después de haber 
transcurrido 5 años, continuó 

el ministro, “hay también pena-
lizaciones que el estado debe 
pagar por no haber utilizado el 
préstamo, y que son de apro-
ximadamente 300.000 euros 
al año. Al tener también en 
cuenta la evolución del tipo 
de cambio del yen frente al 
dólar, solo queda un 72% del 
valor inicial del crédito.

Después de analizar en el 
gobierno todos los aspectos, 
se ha decidido que el proyecto 
debe empezar inmediatamente 
y hemos organizado práctica-
mente este proyecto este año. 

Empezaremos este proyecto 
ahora y lo haremos por tra-
mos para que no se paralice. 
Hemos hecho una planificación 
y a lo largo del mes de marzo 
tendremos los análisis de las 
diputaciones provinciales.

Mi meta es convocar las 
licitaciones para las obras de 
infraestructura, túneles, arqu-
itectura y las correspondientes 
instalaciones antes de que ter-
mine mi mandato, en el mes de 
noviembre”, declaró también 
el ministro, según la edición 
del 28 de febrero de la agencia 

de noticias Agerpres, señala 
icex.es. El ministro añadió que 
hay también una alternativa 
por vía férrea entre Bucarest y 
Otopeni, que tiene más acep-
tación desde la perspectiva del 
tiempo necesario para finali-
zar el proyecto.

Asimismo, destacó que lo 
importante es “concentrar-
nos en este proyecto y tener 
claro nuestro interés a largo 
plazo” para no realizar inversi-
ones arriesgadas con objetivos 
efímeros, como el “campeo-
nato de futbol” y al mismo 
tiempo “respetando las pro-
mesas hechas por nuestro país”. 
Por este motivo, comenta el 
ministro “estamos estudiando 
empezar la construcción de 
una línea férrea que recorra 
el itinerario entre la capital y 
el aeropuerto”… “con la ven-
taja que no invertiremos mucho 
en este proyecto, al tener ya 
construida una línea férrea”. 
De esta manera… “tendríamos 
una línea férrea que recorrería 
en 15-20 minutos el recorrido 
aeropuerto – Bucarest y este 
proyecto podría ser finalizado 
antes del 2020”.

Se estima que en 2020, el metro conectará 
Bucarest con el aeropuerto Otopeni La 6ª Muestra de Cine 

Rumano en Valencia
La 6ª Muestra de Cine Rumano, que tuvo lugar en Madrid del 
10 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016, sigue en Valen-
cia, a partir de jueves, el 31 de marzo. El ciclo de cine está 
organizado por el Instituto Cultural Rumano y la Filmoteca de 
la Generalitat Valenciana.

PROGRAMACIÓN/ INAUGURACION:
Jueves, 31 de marzo
18:00 h–Aferim! (Radu Jude, 2015)
20:15 h–Un piso más abajo (Radu Muntean, 2015)
Viernes, 1 de abril
20:00 h–Aferim! (Radu Jude, 2015, premio Oso de Plata, Fes-

tival internacional de Cine de Berlín de 2015)
Sábado, 2 de abril
22:30 h–Un piso más abajo (Radu Muntean, 2015, Premio 

Mejor Guion y Premio al Mejor Actor, Festival del Cine Europeo 
de Sevilla.)

Martes, 5 de abril
Lumea e a mea / El mundo es mio (Nicolae Constantin 

Tănase, 2015)–Horario por definir
Miércoles, 6 de abril
Muntele magic / The Magic Mountain (Anca Damian, 2015)–

Horario por definir
Viernes, 8 de abril
¿Por qué yo? (Tudor Giurgiu, 2015)–Horario por definir
Sábado, 9 de abril
Muntele magic / The Magic Mountain (Anca Damian, 2015)–

Horario por definir
Entradas: 2 € (detalles sobre tarifas, descuentos y condici-

ones de venta en la página de la Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana). Todas las películas serán proyectadas en la Sala 
Luis G. Berlanga, La Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 
Edificio Rialto–Plaza del l'Ayuntamiento, 17, 46002 Valencia.
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Los rumanos podrán revivir amar-
gos y dolorosos recuerdos sobre el 
pasado socialista de su país cuando 
visiten la lujosa residencia privada de 
los dictadores Nicolae y Elena Ceau-
șescu, abierta al público después de 
estar cerrado durante más de un 
cuarto de siglo, publica La Vangu-
ardia, que recoge un reportaje de la 
agencia EFE, según la pagina web 
espanol.hotnews.ro.

Unas 300 personas decidieron acer-
carse al palacio ya este pasado sábado 
para visitarlo de forma gratuita, antes 
de que se abra oficialmente al público 
el próximo 19 de marzo a un precio 
de 30 lei (unos 7 euros). Con sorna 
y rechazo muchos visitantes excla-
maban un “¿y esto era el socialismo?” 
al contemplar boquiabiertos la osten-
tosa villa del autoproclamado “Genio 
de los Cárpatos”, con su exquisito 
inmobiliario adornado con regalos de 
diferentes jefes de Estado a lo largo 
de la segunda parte del siglo pasado.

“Se supone que la riqueza debería 
haber sido compartida entre la pobla-
ción en lugar de martirizar y castigar 
al pueblo hasta la miseria, al borde 
de la hambruna”, dijo en declaraci-
ones a Efe Răzvan, un profesor de 
escuela de unos 60 años, que deci-
dió ser uno de los primeros en ver 
cómo vivían los Ceaușescu.

Sobre una superficie de más de 
4.000 metros cuadrados se distri-
buyen unas 80 habitaciones en esta 

residencia, construida a mediados de 
los años 1960 y conocida desde enton-
ces como el “Palacio de la Primavera”, 
situado en el distrito Primăverii de 
Bucarest.

Aparte de las habitaciones, hay una 
sala de cine, una piscina ensalzada 
de mosaicos con distintas figuras 
decorativas, un jardín de invierno 
con palmeras y mandarinos, hasta 
un salón de belleza y masajes, sala 
de música, un edén al aire libre y una 
bodega donde el llamado “Conducător” 
degustaba los vinos. La residencia 
destaca por las lámparas de cristal 

de Murano, reconocibles por su gro-
sor, la madera y la porcelana locales, 
pero también por el mármol natu-
ral puro.

El que se hacía llamar “hijo amado” 
de los rumanos apostaba por los 
materiales naturales, ya que le tenía 
pánico a un posible envenenamiento 
con sustancias químicas por parte 
de sus enemigos políticos dentro y 
fuera del país.

En la piscina se ha habilitado ahora 
un espacio de exposición fotográfica 
permanente sobre la vida familiar en 
este palacio. El dictador rumano y 

su esposa residieron aquí junto a sus 
tres hijos desde 1965 hasta la revo-
lución que acabó con el fusilamiento 
de ambos el Día de Navidad de 1989.

“La historia se vengará de nosotros 
repitiéndose”, advirtió el viceprimer 
ministro Vasile Dîncu durante el acto 
oficial de apertura de la residencia 
de los Ceaușescu y exigió que los 
rumanos nunca deberían olvidarse 
de su doloroso pasado. “Debemos 
asumir nuestra propia historia, a 
pesar de ser un recuerdo duro desde 
el punto de vista emocional”, recono-
ció Dîncu. Una de las salas que mayor 

expectación creó entre los primeros 
visitantes del palacete es el pasillo 
con un holgado tresillo donde solían 
tirarse Corbu y Șarona, los dos perros 
labradores de la familia Ceaușescu, 
que vivían mucho mejor que cualqu-
ier ciudadano común en la Rumanía 
comunista.

Sin embargo, más de un cuarto de 
siglo tras el fin de las extravagancias 
de la dictadura comunista sigue habi-
endo cada vez más nostálgicos que 
reivindican la figura de Ceaușescu.

Según encuestas de opinión del 
año pasado, más de un 40% de 
los rumanos dicen que votarían al 

“Conducător” en unas elecciones pre-
sidenciales, mientras que más de la 
mitad de los rumanos dicen que bajo el 
comunismo se vivía mejor que ahora.

“Pese a la mejora de los datos macro-
económicos, el país sigue sufriendo 
una pobreza extrema, lo que genera 
desesperanza, incluso entre los jóvenes 
que no vivieron durante el régimen de 
los Ceaușescu”, explicó a Efe el his-
toriador rumano Mihai Burcea. “La 
añoranza comunista viene asociada a 
puestos de trabajo seguros, condici-
ones asequibles a la hora de comprar 
un apartamento y a que antes uno 
podía permitirse ir de vacaciones al 
litoral del Mar Negro con más faci-
lidad que en la actualidad”, agregó.

De hecho, la restauración de la 
residencia de los Ceaușescu es solo la 
última de una extensa lista de sitios 
emblemáticos de esa época, a los que 
los rumanos y también los turistas 
pueden acceder para conocer mejor el 
pasado comunista del país balcánico.

“La nostalgia (por este período) 
desaparecerá cuando se conozca bien 
nuestra historia”, concluyó Dîncu.

ESPAÑOL

Los excesos del “Genio de los Cárpatos” 
despierta la curiosidad de los rumanos

A l cumplirse 12 años desde los 
trágicos atentados terroristas 
perpetrados el 11 de marzo 

de 2004 en Madrid, la Embajada de 
Rumanía en España recordó a las víc-
timas realizando una ofrenda floral 
en la placa conmemorativa instalada 
en la entrada del edificio de la misión 
diplomática.

El personal de la Embajada, de la 
Sección Consular y del Instituto Cul-
tural Rumano de Madrid ha guardado 
un minuto de silencio en memoria de 
las 193 víctimas, de entre los cuales 16 
fueron ciudadanos rumano (siendo la 
comunidad rumana la segunda más 
afectada después de la española).

Asimismo, el embajador de 
Rumanía ha participado también 
en la tradicional ofrenda floral del 
Bosque del Recuerdo del Parque del 
Retiro, organizada cada año por la 
Asociación de las Víctimas del Terro-
rismo (AVT), según una nota de prensa 
remitida al Periódico El Rumano.
Fotos: madrid.mae.es

12 años desde los trágicos atentados terroristas 
perpetrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid

Foto: palatulprimaverii.ro
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Casi nueve de cada diez empre-
sas (87%) incrementarán los 
salarios de este año -el 81% 
para promover las inversiones-, 
mientras que el 71% ampliará el 
número de empleados durante 
el presente ejercicio, de acuerdo 
con una encuesta realizada por 
la consultora Ernst & Young, 
señala icex.es.

Los resultados del estudio 
“Una visión para el crecimiento” 
indican que el 41% de las socie-
dades encuestadas prevé un 
importante crecimiento, de 
entre el 10% y el 30%, de la 
facturación en 2016, mientras 
que el 32% espera una tasa de 

crecimiento de entre el 5% y 
un 10% en 2016.

El informe de EY se basa 
en una encuesta de 421 eje-
cutivos que proporcionan una 
perspectiva sobre la percep-
ción del entorno empresarial 
nacional en 2016.

“Nuestro análisis refleja el 
aumento de la preocupación 
de las compañías por el cre-
cimiento sostenible en un 
entorno empresarial que, a 
pesar de tener perspectivas 
de una evolución económica 
positiva, trae desafíos y opor-
tunidades”, señaló Bogdan Ion, 
socio gerente de EY Rumanía, 

en declaraciones recogidas en 
la edición del 25 de febrero 
del diario económico Ziarul 
Financiar.

Al mismo tiempo, el 35% 
de las empresas espera que 
su personal aumente entre un 
1% y un 5% este año, mientras 
que el 36% de los encuestados 
confía en que su plantilla labo-
ral crezca entre el 5% y más 
del 30%.

En 2016, la mayoría de las 
empresas (44%) espera que 
los salarios suban entre un 1% 
y un 5%, seguido por el 31% 
de las firmas que apuntan una 
subida salarial de entre el 5% 

y el 10%. Por su parte, 12% 
de empresas señala mayores 
incrementos, de un 10% a más 
del 20%. Aun así, el 13% de 
las entidades no espera nin-
gún cambio en el nivel salarial 
durante el ejercicio.

Este año, las empresas 
parecen medir su éxito por 
la evolución de la satisfac-
ción de sus clientes, que ha 
sido positiva: subió del 78% 
en 2014 y un 72% en 2015, al 
83% en 2016. Al mismo tiempo, 
el factor del “conocimiento de 
marca” dibuja una trayecto-
ria al alza, pasando del 41% el 
pasado curso al 51% en 2016.

El 90% de las empresas aumentará 
los salarios en Rumanía en 2016

El presidente del grupo 
Renault en Rumania 
liderará AutoVaz

El hasta ahora presidente del Grupo Renault en Rumanía y CEO 
de Dacia liderará el fabricante ruso, sustituyendo a Bo Ander-
sson, según la pagina web expansion.com.

El fabricante automovilístico ruso AutoVAZ tiene nuevo 
consejero delegado: Nicolas Maure, presidente del Grupo 
Renault en Rumanía.

Maure, de 55 años, también CEO de Dacia, asumirá el cargo 
el próximo 4 de abril, según informó el holding que controla 
la compañía, Alliance Rostec Auto BV, en el que Alianza Rena-
ult-Nissan mantiene una participación mayoritaria (67%).

Reemplazará al sueco Bo Andersson, quien se convirtió en 
2013 en el primer extranjero en liderar AutoVAZ. Bajo el man-
dato de Andersson, AutoVAZ, que construye entre otros los 
coches Lada, presentó una línea de nuevos modelos y llevó a 
cabo varias reducciones de presonal.

Con este nombramiento, la Alianza Renault-Nissan pone a 
un hombre fuerte para reforzar su apuesta por una compañía 
que el año pasado registró una caída de ventas del 19%. Nico-
las Maure será el responsable de liderar la reorganización de la 
empresa en la siguiente fase de las operaciones. En la actuali-
dad, Renault, Nissan y Lada fabrican vehículos en Toliatti y en 
otras factorías de Rusia.

“AutoVAZ ha modernizado sus procesos de fabricación y ha 
mejorado significativamente la calidad del producto”, declaró 
el presidente de la alianza Carlos Ghosn, quien espera que 
este nombramiento ayude a reforzar la posición de AutoVAZ al 
frente del mercado ruso.

Foto: expansion.com
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Comitetul de candidatură al 
orașului Los Angeles la orga-
nizarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 2024 a inclus-o pe 
marea gimnastă română Nadia 
Comăneci în comisia sportivi-
lor, alături de legendarul atlet 
american Carl Lewis și două 
foste glorii ale tenisului, Andre 
Agassi și Steffi Graf, informează 
AGERPRES.

„Această comisie a sporti-
vilor își va aduce contribuția 
în toate aspectele dosaru-
lui nostru de candidatură”, a 

explicat Janet Evans, unul din-
tre vicepreședinții Comitetului 
de candidatură, care se ocupă 
de relația cu sportivii. „Dorim 

să le dăm sportivilor o voce, 
scopul nostru este să le oferim 
Jocuri mai personalizate, iar 
rolul acestei comisii este de a 
ajuta să atingem acest obiec-
tiv”, a adăugat Evans, cvadruplă 
campioană olimpică la natație.

Comisia sportivilor va fi 
compusă în total din 53 de 
sportivi, în activitate sau 
retrași, care au cumulat 216 
medalii la Jocurile Olimpice 
și Paralimpice, dintre care 
142 de aur. Ea include mari 
nume ale sportului american și 

internațional, precum Allyson 
Felix, Carl Lewis, Michael Joh-
nson, Andre Agassi, Michael 
Phelps, Venus Williams, Greg 
Louganis, Steffi Graf, Thiago 
Pereira și Nadia Comăneci, con-
form sursei citate. Orașul Los 
Angeles, care a mai organizat 
Jocurile Olimpice în 1932 și 
1984, se află la concurență 
cu Budapesta, Paris și Roma. 
Numele orașului gazdă al JO 
2024 va fi dezvăluit de Comi-
tetul Internațional Olimpic în 
septembrie 2017, la Lima.

SPORT

Șah: New York va fi gazda 
pentru titlul mondial masculin

Squash: Campionatul 
Balcanic din 2016 în România

Fostul campion național de 
raliuri Mihai Leu a anunțat 
că intenționează să organi-
zeze în câțiva ani o etapă de 
Campionat Mondial de raliuri 
în România, el organizând în 
prezent Raliul Sibiului și Raliul 
Aradului.

„Eu personal organizez Raliul 
Aradului și vă spun sincer că așa 
visez eu. La Arad anul acesta 
va fi a opta ediție, este un raliu 
care a crescut de la an la an, 
anul acesta este o etapă inter-
națională, în Trofeul Europei, 
și eu cred că în câțiva ani vom 
putea organiza o etapă de Cam-
pionat Mondial de raliuri”, a 
spus Mihai Leu, într-o con-
ferință de presă, informează 
AGERPRES. Mihai Leu orga-
nizează pentru prima dată, în 
acest an, Raliul Sibiului.

„Raliul Sibiului a fost dintot-
deauna un raliu foarte frumos, 
dar macadamul, deși este foarte 
frumos, este extrem de dur. 
Raliul Sibiului ar trebui să se 

țină pe asfalt, cu Super Spe-
ciala în centrul orașului și cu 
Transalpina. Cred că va fi un 
raliu extrem de frumos”, a pre-
cizat Mihai Leu.

Peste 70 de echipaje din 
România și Bulgaria sunt 
așteptate la start pe 15 apri-
lie, la Raliul Sibiului, a doua 
etapă din Campionatul Națio-
nal de Raliuri Dunlop și prima 
etapă din Campionatul Națio-
nal al Bulgariei, o competiție 
care în acest an se va desfă-
șura în premieră, integral pe 
asfalt și pe Transalpina. Orga-
nizatorii nu au ales în acest an 

Transfăgărășanul, din motive 
de securitate pentru piloți și 
spectatori, acest drum fiind 
considerat foarte periculos, 
față de Transalpina.

Tot o premieră, Super Spe-
ciala va fi organizată în centrul 
Sibiului, dând posibilitatea la 
câteva mii de spectatori să se 
bucure de spectacolul sportiv.

„Raliul Sibiului aduce multe 
schimbări în acest an. Consi-
derat în trecut cea mai dificilă 
etapă de macadam din cam-
pionatul intern, începând din 
acest an, competiția se va des-
fășura integral pe asfalt. Pentru 
a îmbunătăți calitatea competi-
ției, traseele au fost schimbate 
în proporție de 90 la sută, echi-
pajele având de parcurs zeci 
de kilometri de probe speciale 
în zona Jina, Poiana Sibiului 
și Șugag, Oașa (județul Alba). 
În plus, proba care va încheia 
raliul, Super Speciala va fi orga-
nizată în centrul Sibiului, pe 
un traseu spectaculos amenajat 

în zona Piața Unirii”, se arată 
într-un comunicat.

Competiția va avea 12 probe 
speciale, însumând peste 110 
kilometri. Acțiunea va începe 
miercuri, 13 aprilie, când se 
va deschide parcul de ser-
vice amplasat în Piața Mare 
din centrul Sibiului. Startul 
festiv este programat joi, 14 
aprilie, iar competiția pro-
priu-zisă va începe vineri, 15 
aprilie, când vor avea loc două 
probe speciale. Sâmbătă, 16 
aprilie se vor desfășura cele-
lalte 10 probe speciale, mai 
spune sursa citată.

Raliul Sibiului este cel mai 
important eveniment automo-
bilistic desfășurat în județul 
Sibiu, care în acest an este 
organizat în premieră de către 
Clubul Sportiv Aria pentru 
Sport, în parteneriat cu AMC 
Racing, cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Sibiu, Consiliu-
lui Județean Sibiu, Consiliului 
Județean Alba și Centrului Aria.

Orașul american New York a fost desemnat gazda meciului 
care dă viitorul campion mondial de șah, informează site-ul 
oficial al federației internaționale de specialitate (FIDE–World 
Chess Federation).

Marele maestru român Tiberiu Georgescu s-a declarat con-
vins că americanii îl vor trata excelent pe campionul mondial, 
indiferent cine va fi adversarul acestuia, spune AGERPRES.

În continuare, Tiberiu Georgescu a menționat: „Magnus 
Carlsen este mereu deschis pentru astfel de provocări. În anul 
2013 a câștigat titlul mondial chiar în India, la Vishy Anand 
acasă, iar în 2015 el a declarat că este dispus să renunțe la titlul 
de campion mondial și să participe într-un nou format de 
campionat mondial, în care ar trebui să treacă prin toate eta-
pele de calificare, nu doar să joace meciul final”.

Magnus Carlsen este campion mondial din anul 2013, după 
meciul câștigat împotriva indianului Viswanathan Anand, fos-
tul deținător al titlului suprem, mai spune sursa citată.

Federația Europeană de Squash a acordat României dreptul de 
a organiza Campionatul Balcanic din 2016, ce va avea loc între 
23-24 septembrie, anunță forul național pe site-ul său oficial.

Aceasta este a doua competiție de anvergură ce va fi orga-
nizată de țara noastră în acest an, după Campionatul European 
din aprilie, informează AGERPRES. Inițial, Slovenia, campioană 
în 2012 și 2013, a fost desemnată să fie gazda Campionatului 
Balcanic. Din păcate, câteva probleme logistice i-au determi-
nat pe sloveni să renunțe la organizare. Conducerea federației 
europene a mutat turneul în România, Timișoara fiind varianta 
de rezervă. Competiția se va desfășura la Squash Sport Arena, 
un complex cu trei terenuri, unde a avut loc și primul Campio-
nat Național pe echipe, în decembrie 2015.

Este a doua ediție a Campionatului Balcanic pe care Româ-
nia o va organiza, după cea din 2014, mai spune sursa citată.

Foto: en.wikipedia.org
Foto: ziuadeconstanta.ro

Foto: promoter.ro

Auto: Mihai Leu vrea să organizeze în România 
o etapă de Campionat Mondial de raliuri

JO 2024/Los Angeles: Nadia Comăneci, 
inclusă în comisia sportivilor

www.facebook.com/RiaSpain

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Reducere de 1€ la primul transfer realizat, numai pentru noii 
clienți !  Ofertă valabilă până la 30 Iunie.

Cod Promoţie: RIAHUELVA
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Buceo Alcalá®Escuela de Buceo

Cursos PADI/IAHD
W W W . B U C E O A L C A L A . E S

C/Divino Valles n. 4 izq. 1 Planta. Alcalá de Henares. Madrid.
Tlf: 910 116 775 / 680 196 232

MUNCĂ

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

MATRIMONIALE

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.

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 – Ion.

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

Domn de 42 de ani doresc să cunosc o femeie de 
vârstă apropiată care să știe ce vrea de la viaţă. Cer 
și ofer sinceritate. Tel: 642145016.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră și simpatică, 
ți-e dor să iubești și să fii iubită, caută-mă la 
telefon 642758257.  
Eu am 56 de ani și sunt divorțat.

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

Busco una mujer extranjera para amistad y posible 
relación de pareja. Soltero, 52 años, comunidad de 
Madrid. Tel: 687858760 – Ángel Luis.

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

Se traspasa finca–restaurante rumano con opción 
a compra en condiciones muy ventajosas. Tel: 
642667795.

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: 642002521.

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. Mai 
multe informații la tel: 642607784 (preț negociabil).

Vând casă în Mediaș, cartierul Baznei, curte mare 
și livadă cu pomi fructiferi. Preț 55.000€ mai multe 
informații la tel: 0040756223370 – Viorica.

• Laboral
• Societăţi

• Autonomi (P.F.A.)
• Contabilitate

• Avocaţi
• Transfer vehicule

• Imobiliare
• Declaraţie renta

Tlfno.: 91 830 73 00 Tlfno.: 949 10 18 28

OFERTĂ: Preţuri începând cu 30€ pentru AUTONOMI
*Consultaţi condiţii la tel. 91 830 73 00 / 949 10 18 28

Se vende o traspasa Finca de Bodas y Eventos 
rumanos y españoles, con tres salones, dos cocinas, 

5.000 metros de jardines, nave-almacén de 120 
metros y chalet con 4 habitaciones para entrar a 

vivir. Tel: 642 667 795.

Se vende o traspasa un Hostal–Restaurante con 
30 habitaciones, salón para 300 comensales, 
dos terrazas–una cerrada y acondicionada y 

otra al aire libre. Tel: 642 667 795.
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Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

100%carne
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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 
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condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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)

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


