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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 8

Când prin chibzuiala ta se 
face o bunătate de zacuscă.
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Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

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

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte

de

Vino duminică, 27 noiembrie 2016, să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, pe muzica 
artiștilor Sofia Vicoveanca, Alexandru Brădățan, Petrică Mîțu Stoian, Paul Ananie, Adi Neamțu și 
Sînziana Ștefan, între orele 12:00-22:00, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz (Av/ Luna s/n).

Sărbătorește Ziua Națională a 
României în Torrejón de Ardoz!

Foto: www.lifebehavior.net

ESPAÑOL 16

El segundo hombre más 
rico del mundo, el español 
Amancio Ortega gana 
millones en Rumanía

9

http://www.lifebehavior.net
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Municipiile Alba Iulia, Roman, 
Focșani, Făgăraș și Roșiorii De 
Vede s-au angajat să ia măsuri 
pentru reducerea emisiilor de 
CO2 cu procente cuprinse între 
20 și 40%, până în anul 2030, 
prin intermediul proiectului 

„Orașe Verzi–Regiuni Verzi”, 
a anunțat într-un comuni-
cat de presă, Terra Mileniul 
III, organizația care, de altfel, 
implementează acest program, 
informează AGERPRES. Ora-
șele Alba Iulia, Roman, Focșani 
și Făgăraș și-au asumat ținta 
de reducere a GES (Gaze cu 
Efect de Seră, n.r.) până în anul 
2020, în timp ce Roșiorii de 
Vede până în 2030.

În ceea ce privește domeniile 
în care municipalitățile au iden-
tificat posibilități de reducere 
a emisiilor prin implementa-
rea unor politici de eficiență 

energetică acestea sunt: clă-
dirile municipale, clădirile 
rezidențiale, iluminatul public, 
flota de transport proprie, 
transportul public și trans-
portul privat sau comercial.

„Măsurile propuse țin de 
modernizarea și eficientizarea 
iluminatului public, îmbună-
tățirea și modernizarea flotei 
auto, reabilitarea termică a 
clădirilor, utilizarea surselor 
regenerabile de energie, lucrări 
de infrastructură pentru flui-
dizarea traficului, achiziția de 
mijloace de transport cu con-
sumuri reduse de carburanți 
sau creșterea spațiilor verzi. La 
aceste măsuri se adaugă promo-
varea achizițiilor verzi, activități 
de sensibilizare și conștienti-
zare în comunitate, activități 
de instruire și pregătire profe-
sională în domeniul energiei”, 

notează organizația de mediu. 
Municipiile care semnează Con-
venția Primarilor începând 
din 2015 trebuie să urmeze o 
procedură extinsă, în condi-
țiile în care acest document 
a fost completat și cu cerințe 
de adaptare la schimbările cli-
matice. Astfel, noua Convenție 
a Primarilor privind Clima și 

Energia presupune un anga-
jament voluntar de reducere 
a emisiilor GES cu cel puțin 
40%, până în 2030 și integrarea 
aspectelor privind adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice.

Cele 5 municipii au benefi-
ciat de asistență în elaborarea 
documentației necesare pen-
tru aderarea la Convenția 

Primarilor prin proiectul 
„Orașe Verzi — Regiuni Verzi” 
(Green Cities — Green Regions), 
co-finanțat printr-un grant din 
partea Elveției, prin intermediul 
Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă și 
implementat de Fundația Terra 
Mileniul III în parteneriat cu 
organizația R 20 — Regions 
of Climate Action din Elveția 
și Asociația Municipiilor din 
România.

„Orașe Verzi — Regiuni Verzi” 
(Green Cities — Green Regi-
ons) a debutat în luna aprilie 
2015 și se desfășoară la nivel 
național pe o perioadă de 24 de 
luni, iar valoarea totală a pro-
iectului se ridică la 277.565 de 
franci elvețieni, din care 28.116 
franci elvețieni reprezintă con-
tribuție proprie a partenerilor, 
mai spune sursa citată.

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

Cinci orașe din România vor să-și reducă 
emisiile de CO2 cu până la 40%, până în 2030

Foto: youtube.com
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INTERVIU CU EL MAGO DE LOS MEGAS DE LA DIGI MOBIL

„Am îmbunătățit toată oferta de internet de la DIGI mobil”

De câteva zile, un personaj 
simpatic și-a făcut apariția 
pe internet, rețele sociale și 
puncte de vânzare DIGI mobil. 
Este vorba despre El Mago de 
los Megas care a îmbunătățit 
ofertele de internet ale 
companiei cu ajutorul 
baghetei sale fermecate.

Am trecut pe la DIGI mobil 
pentru a-l cunoște și pentru 
a-l întreba câte ceva despre 
secretele magiei sale.

Bună ziua, Mago! În primul 
rând vrem să te întrebăm cum 
te simți. Am auzit ca ai avut 
multă treabă în ultimele zile.
Așa este, am avut foarte multă treabă 
în ultima vreme, dar a fost cu folos, 
deoarece clienții noștri sunt foarte 
mulțumiți cu magia pe care am 
făcut-o asupra megabiților.

Ne poți explica în ce constă exact 
magia despre care vorbești?
Desigur! Am îmbunătățit toată oferta 
de internet de la DIGI mobil și, dacă 
vă uitați în partea dreaptă a paginii, 
veți vedea cum arată acum.

Ia te uită! Magia aceasta pare 
de neegalat. Cum ai reușit?
Așa este! Sunt oferte de internet difi-
cil de depășit. Pentru a crea aceste 
oferte am ascultat clienții de prepaid 
DIGI mobil, am înțeles ce nevoi au și....
Abracadabra...magia a fost posibilă! Și 
cu ajutorul baghetei mele fermecate, 
bineînțeles!

Urmărește DIGI mobil pe:
www.facebook.com/digimobil.es
Mai multe informații pe:
www.digimobil.es
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?

Nivelul de nicotină poate 
influența fumatul (studiu)

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

Țigările cu un nivel scăzut de nicotină ar putea avea benefi-
cii imense pentru reducerea numărului de fumători, potrivit 
unui studiu efectuat în Noua Zeelandă, ale cărui concluzii au 
fost publicate recent. De asemenea, cercetarea realizată la Uni-
versitatea din Auckland demontează temerile potrivit cărora 
persoanele care fumează țigări cu mai puțină nicotină vor 
fuma mai intens decât ceilalți, informează AGERPRES.

Reducerea conținutului de nicotină din țigări are beneficii 
imense și dezavantaje minime prin faptul că le permite actua-
lilor fumători să se lase de fumat și să îi împiedice pe tineri să 
devină dependenți de țigări, susțin autorii studiului.

„Fumatul continuă să afecteze sănătatea și viețile fumători-
lor, existând o nevoie stringentă de a reducere rata fumatului 
în Noua Zeelandă și în multe locuri ale lumii”, susține pro-
fesor Chris Bullen, co-autor al studiului. Țigările cu un nivel 
scăzut de nicotină s-au dovedit benefice pentru actualii fumă-
tori — consumul total de nicotină a scăzut, la fel și gradul de 
dependență de fumat și numărul de țigări fumate pe zi. De 
asemenea, studiul subliniază că s-a observat o creștere a șan-
selor de renunțare la acest obicei, potrivit sursei citate.

M inisterul Sănătății 
a pus în dezbatere 
publică un proiect 

de ordin care prevede o serie 
de noi reglementări pentru 
pacienți, precum consimță-
mântul pentru fotografiere 
sau filmare în unitățile sani-
tare, pentru participarea la 
învățământul medical clinic 
și la cercetarea științifică, dar 
și accesul neîngrădit la datele 
medicale personale, informează 
AGERPRES. „Necesitatea ini-
țierii unui astfel de demers 
este determinată de numărul 

însemnat de sesizări primite 
din partea reprezentanților 
asociațiilor de pacienți, pre-
cum și ale unor pacienți în 
nume personal, referitoare 
la acordul pacientului privind 
furnizarea de informații cu pri-
vire la starea sa de sănătate, 
evoluția investigațiilor, dia-
gnosticului, pronosticului și 
al tratamentului acestuia”, se 
arată în referatul de aprobare 
a proiectului.

Potrivit proiectului, în 
situația în care intervenți-
ile medicale sunt refuzate de 

către pacienți care își asumă în 
scris răspunderea pentru deci-
zia lor, acestora trebuie să li se 
explice consecințele refuzului 
sau opririi actelor medicale, iar 
în situația în care este nece-
sară efectuarea unei intervenții 
medicale unui pacient care nu 
își poate exprima voința, per-
sonalul medical poate deduce 
acordul acestuia dintr-o expri-
mare anterioară a voinței, dacă 
aceasta este cunoscută.

„În situația în care furnizorii 
de servicii medicale consideră 
că intervenția este în interesul 

pacientului, iar reprezentantul 
legal refuză să își dea consim-
țământul, unitățile au obligația 
efectuării în cel mai scurt timp 
posibil a demersurilor pentru 
constituirea comisiei de arbitraj 
de specialitate, în conformitate 
cu dispozițiile legale în vigoare”, 
precizează aceeași sursă.

Fotografierea sau filma-
rea pacienților în unități, în 
cazurile în care imaginile sunt 
necesare pentru stabilirea dia-
gnosticului și a tratamentului 
sau pentru evitarea suspectării 
unei culpe medicale, se efec-
tuează fără consimțământul 
acestora. În restul situații-
lor, unitățile sunt obligate să 
asigure obținerea consimță-
mântului scris al pacientului.

Un articol din proiect pre-
vede că la internare sau pe 
parcursul furnizării servi-
ciilor de sănătate, după caz, 
medicul curant are obligația 
să aducă la cunoștința pacien-
tului faptul că are dreptul de a 
cere să nu fie informat în cazul 
în care informațiile medicale 
prezentate i-ar cauza suferință, 
precum și dreptul de a alege o 
altă persoană care să fie infor-
mată în locul său.

Pacienții vor avea acces la datele medicale personale; e 
nevoie de consimțământ pentru fotografiere (proiect)

Spitalul Universitar din Torre-
jón, centru public integrat în 
rețeaua de spitale a Comunită-
ții Madrid, a primit acreditarea 
QH (Quality Health Care) din 
partea Fundației IDIS. Această 
acreditare recunoaște diferi-
tele atribute ale sistemelor 
de sănătate de calitate exis-
tente și unifică într-un singur 
indicator eforturile realizate 
de către organizațiile de asis-
tență medicală pentru calitatea 
serviciilor oferite.

Comitetul de audit QH a 
evaluat 73 de cereri de la orga-
nizații de asistență medicală din 
toate domeniile de activitate și 
a alocat acreditarea QH la 21 
de organizații de sănătate, în 
oricare dintre cele patru cate-
gorii, care sunt Acreditare QH 
sau Acreditare QH + 1, 2 sau 3 
stele. Pe parcursul a trei ediții 
au fost recunoscute 80 de orga-
nizații dintr-un total de 178.

Ignacio Martínez Jover, director al Spita-
lului Universitar din Torrejón spune că „toți 
angajații spitalului lucrează zilnic pentru a oferi 
pacientului o calitate excelentă de îngrijire, din 
momentul când solicită serviciile noastre până 
este externat. Prin urmare, suntem foarte mân-
dri că am primit această acreditare care este 

o mare recunoaștere a eforturilor depuse din 
toate domeniile și serviciile oferite de spitalul 
nostru. Vom continua cu toată energia noastră 
pentru ca anul viitor să îmbunătățim nivelul 
nostru de acreditare”.

Spitalul Universitar din Torrejón benefici-
ază și de alte certificări de calitate, cum ar fi 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 1700012 
și ISO 140641; acreditarea BFHI și nivelul de 
aur al Acreditării Rețele de Spitalele fără Fum 
a Comunității de Madrid. De asemenea, spita-
lul colaborează cu mai mult de 30 de asociații 
de pacienți, îmbunătățind calitatea medicală 
oferită pacienților săi.

Spitalul Universitar din Torrejón primește 
Acreditarea QH din partea Fundației IDIS

Foto: arq.ro

Foto: byrev.space.com

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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SÚPER OFERTA
COLCHÓN135x190 cms.
Nucleo HR 30kg de densidad  
+ 3 cm de viscoelastica, antiacaros  
5 zonas de descanso, transpirable  
y cara de verano  
tejido 3D.

CANAPÉ DE MADERA 
ABATIBLE 135x190 cms.
Tapa tapizada 3d traspirable. 
3 colores a elegir.

239 € 215 €
BANNER HELY_OCTUBRE.indd   1 5/10/16   19:52

A legătorii din diaspora 
trebuie să trimită pli-
curile cu votul prin 

corespondență, astfel încât 
acestea să ajungă la Biroul 
electoral pentru străinătate 
cu până la trei zile înainte de 
data alegerilor, inclusiv ziua 
de 11 decembrie, informează 
Biroul electoral de circumscrip-
ție nr. 43 într-un comunicat, 
potrivit AGERPRES.

„Conform dispozițiilor 
art. 14 alin. (5) din Legea nr. 
288/2015, plicurile exterioare 
sigilate trebuie expediate cu 
suficient timp înaintea datei 
votării, pentru a asigura livrarea 
acestora până cu 3 zile înain-
tea datei votării, inclusiv, la 
sediul biroului electoral pen-
tru votul prin corespondență. 
Plicul exterior sigilat poate fi 

depus la orice oficiu poștal sau 
în orice cutie poștală. Plicul 
exterior sigilat poate fi depus 
de către alegător la orice ope-
rator de curierat pe cheltuiala 
sa”, precizează Biroul electoral 
de circumscripție nr. 43 pentru 
cetățenii români cu domiciliul 

sau reședința în afara țării.
Aceste precizări vin ca 

urmare a „informațiilor ero-
nate” vehiculate în mediul 
online cu privire la termenul 
și modalitatea de trimitere a 
plicurilor exterioare cu votu-
rile prin corespondență pentru 

alegerile parlamentare, arată 
sursa citată. Potrivit comuni-
catului, „mențiunea privind 
termenul limită de 48 de ore 
de la data primirii coresponden-
ței, până la care trebuie depus 
în cutia poștală sau la oficiul 
poștal, plicul exterior sigilat, 
reprezintă o recomandare”.

În diaspora a început deja 
votul, deoarece cetățenii români 
cu reședința sau domiciliul în 
străinătate și care s-au înscris 
în Registrul electoral au primit 
buletinele de vot prin Poșta 
Română și, astfel, ei pot să 
voteze la alegerile parlamen-
tare. Plicurile cu voturile 
prin corespondență se cen-
tralizează la Biroul Electoral 
de Circumscripție 43 pentru 
cetățenii români cu domici-
liul sau reședința în afara țării.

Președintele PNL, Alina Gor-
ghiu, a declarat că liberalii 
susțin familia tradițională, 
însă cred în egală măsură în 
forme de protecție juridică 
pentru minorități, informează 
AGERPRES. Ea a anunțat că în 
cadrul ședinței de conducere a 
partidului, se va lua o decizie 
cu privire la proiectul care se 
află la Senat și care propune 
introducerea definiției fami-
liei tradiționale în Constituție.

„PNL susține familia tradi-
țională, este un punct cheie 
din programul de guver-
nare — familia, măsurile care 
încurajează natalitatea, care 
încurajează demografia din 
România, însă evident credem 
în egală măsură în forme de pro-
tecție juridică pentru minorități, 
așa cum Constituția prevede. 

Vom discuta și despre proiec-
tul care se află în Parlament în 
acest moment, pentru că orice 
inițiativă legislativă făcută la 
inițiativa cetățenilor care reu-
șește să coaguleze un număr de 

peste 3 milioane de semnături 
este legitimă, își urmează calea 
parlamentară. Este în Senat la 
momentul acesta, blocată în 
plen din lipsă de cvorum, dar, 
în opinia mea, în primăvară 

poate fi deja o inițiativă care 
să poată să fie supusă refe-
rendumului național”, a spus 
Gorghiu într-o conferință de 
presă. Conform sursei citate, 
Gorghiu a adăugat că în urmă 
cu doi ani PNL a făcut propu-
nerea ca familia tradițională 
să fie introdusă în Legea fun-
damentală, dar PSD s-a opus 
reglementării. „A fost o pro-
punere în cadrul Comisiei de 
revizuire, acum doi ani, făcută 
de PNL prin liderul partidu-
lui la acel moment, știți foarte 
bine că la momentul respec-
tiv colegii din PSD au fost cei 
care s-au opus reglementării în 
Constituție a familiei ca uniune 
dintre un bărbat și o femeie, 
așa cum prevede Codul civil 
în acest moment”, a încheiat 
liderul liberal.

BEC diaspora: Plicurile cu votul prin corespondență 
trebuie trimise cu până la 3 zile înaintea alegerilor

Gorghiu: PNL susține familia tradițională, însă crede 
și în forme de protecție juridică pentru minorități

Foto: rfi.ro

Foto: cronicaromana.net

Foto: nineoclock.ro

Interesul onest pentru 
dezvoltarea sănătoasă a 
României trebuie să fie reperul 
oricărei majorități electorale

Președintele Klaus Iohannis a declarat că „interesul onest pen-
tru dezvoltarea sănătoasă a României” trebuie să fie reperul 
acțiunii politice și al oricărei majorități electorale, precizând că 
statul român poate miza „inteligent” pe dezvoltarea capitalului 
autohton și, în același timp, să atragă cât mai multe investiții 
străine directe, informează AGERPRES.

„Interesul onest pentru dezvoltarea sănătoasă a României 
trebuie să fie reperul acțiunii politice și al oricărei majorități 
electorale. Ne aflăm în prezent într-o situație cumva para-
doxală. Pe de-o parte, oamenii de afaceri au devenit sceptici în 
legătură cu politicienii și aș spune că pe bună dreptate. Pe de 
altă parte, performanța economică necesită încredere în politi-
cile guvernamentale. Avem cu toții datoria de a reclădi această 
legătură bazată pe încredere, transparență și onestitate între 
politică și afaceri, între stat și economie”, a afirmat Iohannis, 
într-un discurs susținut la gala „Topul Național al Firmelor”.

El a subliniat importanța continuării reformelor în zona 
economiei reale, arătând că România trebuie să urmărească în 
perioada următoare două obiective majore: modernizarea și 
extinderea infrastructurii, pe de-o parte, îmbunătățirea calită-
ții mediului de afaceri și reducerea evaziunii fiscale, pe de altă 
parte. „Îi asigur pe români că voi discuta despre aceste obiec-
tive concrete atunci când va veni momentul să desemnez 
viitorul prim-ministru al României”, a adăugat șeful statu-
lui. Conform sursei citate, președintele a arătat că firmele cu 
capital românesc și cele cu capital străin „se pot consolida reci-
proc”. „Putem să mizăm inteligent pe dezvoltarea capitalului 
românesc și să atragem în același timp cât mai multe inves-
tiții străine directe. Firmele autohtone și capitalul extern se 
pot consolida reciproc și pot genera împreună performanțe și 
prosperitate”, a susținut președintele Iohannis.
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666 193 611

Gustare Rece
Toba
Soric
Aspic

Duo De Salami
Salata Boeuf

Cosulet Cu Icre
Chiftelute Speciale

Rulou De Castravete
Castravete Cu Crema De Branza

Cosulet Cu Pate De Casa
Si Ou De Prepelita

Frigaruie De Rosii Cherry Cu Branza
Frigaruie De Masline Negre Si Verzi

Tort Aperitiv

Peste La Cuptor Cu Duo De Piure De Morcov,
Mazare Si Sos De Sampanie

Sarmalute Cu Mamaliguta Si Smantana
Rulada De Pui Cu Gorgonzola, Masline Si Ardei, Muschiulet

De Porc In Bacon Cu Graten De Cartofi Si Salata De Iarna
Tort Festiv

La Miezul Noptii Intampinam Impreuna
Noul An Cu O Cupa De Sampanie

Si Focuri De Artificii

Program Artistic Cu Muzica De Petrecere

Bara Libera
Feteasca Alba, Beciul Domnesc, 

Castel Huniade Recas, Red Label, 
Gin Tonic, Campari Orange, Martini, 

Apa Plata, Apa Minerala, Coca-Cola, Fanta, Cafea

Preț 120€
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Majoritatea românilor își pla-
nifică vacanța de iarnă cu două, 
trei luni înainte, unii chiar cu 
o jumătate de an înainte dacă 
aceasta implică o deplasare în 
străinătate pe o durată de cel 
puțin o săptămână, pentru a 
profita de prețuri mai mici, a 
declarat Răzvan Pascu, con-
sultant în marketing turistic, 
conform AGERPRES.

„Românii au învățat că pot 
profita cât mai mult de promoții 
și oferte și, implicit, de a obține 
cel mai bun preț pentru sejur. 
Apreciez că nu vor fi mulți cei 
care așteaptă târgul de turism 
de la București pentru a rezerva 
vacanța de iarnă, mai ales că 
anul acesta târgul se va des-
fășura foarte târziu. Probabil 
că la târgul de turism, româ-
nii vor fi interesați de agențiile 
care vor vinde pachete pentru 
vara anului 2017”, spune Răz-
van Pascu.

Acesta apreciază că românii 
sunt obișnuiți să petreacă săr-
bătoarea de Crăciun în familie, 
acasă sau la o pensiune dintr-o 
stațiune montană, dintre care 
preferate sunt cele de pe Valea 
Prahovei, Bran-Moieciu, Buco-
vina sau Maramureș. „Dintre 
cei care aleg să plece din țară 
înainte de Crăciun, majoritatea 
aleg vacanțe destinate exclusiv 
târgurilor de iarnă, unde pot să 
socializeze la un pahar de vin 
fiert în aer liber, să se bucure de 
atmosfera festivă și, eventual, să 
testeze pârtiile de schi din zonă. 
Cele mai frecventate târguri 

de acest gen sunt în Praga, 
Viena, Budapesta, precum 
și în orașele germane Mün-
chen, Nürnberg și Rothenburg”, 
spune Răzvan Pascu.

În ceea ce privește vacan-
țele de Revelion, lucrurile se 
schimbă, destinațiile europene 
fiind uneori înlocuite cu cele 
intercontinentale, cum ar fi 
Dubai, Thailanda, Mauritius, 
Maldive, Republica Domini-
cană sau Bali. „Este normal 
să fie așa pentru că românii 
nu asociază neapărat Reveli-
onul cu zăpada și atmosfera 
de familie, cum se întâmplă 
cu Crăciunul, ci cu relaxarea 
și destinderea, iar destinațiile 
exotice sunt foarte potrivite 
pentru asta și prețurile au scă-
zut față de anii trecuți. În plus, 

apar tot mai multe destinații 
la ofertă”, apreciază Răzvan 
Pascu.

„Când vine vorba de vacanțe 
exotice, opțiunile turiști-
lor români diferă în funcție 
de vârstă, interese și veni-
turi. Spre exemplu, din ce în 
ce mai mulți români optează 
pentru vacanțe personalizate 
pe tematici (sport și aventură, 
circuite culturale, parcuri de 
distracții și SPA), ce le permit 
să combine activități diverse și 
le oferă flexibilitate în alegerea 
hotelului. Totodată, am obser-
vat o creștere a cererii pentru 
vacanțe în destinații din Asia și 
Oceanul Indian. Am văzut că 
tot mai mulți români apreci-
ază circuitele gândite bine, cu 
posibilități bune de cazare și 

totul inclus în preț încă de la 
început”, spune Răzvan Pascu.

De regulă, cei care își petrec 
sărbătorile de iarnă în țară 
își planifică singuri vacan-
țele, bazându-se pe sugestiile 
prietenilor sau pe propriile 
experiențe în destinații similare 
din România. Pentru sejururi 
în străinătate, Răzvan Pascu 
spune că românii preferă să se 
documenteze pe internet, să 
solicite prețuri și opțiuni de 
cazare la agențiile de turism, 
după care să încheie tranzacția 
direct la agenție. Există însă și 
români care își rezervă vacanța 
de iarnă în România prin agen-
ții de turism, așa cum sunt și 
români care aleg să facă rezer-
vări pe internet pentru cazare, 
mai spune sursa citată.

Majoritatea românilor își planifică vacanța 
de iarnă cu 2, 3 sau chiar și cu 6 luni înainte

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

M inistrul Sănătății, 
Vlad Voiculescu, 
și omologul său 

bulgar, Petar Moskov, au 
semnat recent un acord de 
cooperare care are ca scop asi-
gurarea accesului pacienților 
la medicamente, informează 
AGERPRES. În acest fel, paci-
enții din ambele țări vor putea 
beneficia de medicamentele 
care lipsesc, din diferite motive, 
dintr-o țară, dar se găsesc în 
cealaltă. Potrivit acordului, 
România și Bulgaria pot con-
veni asupra unor soluții comune 
pentru a depăși lipsa unor medi-
camente când se constată o 
astfel de situație.

De asemenea, ca semna-
tare ale acordului de cooperare 
pentru asigurarea accesului la 
medicamente, cele două țări 

vor putea încheia acorduri 
comune cu producătorii în 
vederea obținerii unor redu-
ceri de preț, vor agrea lista de 
medicamente cărora li se aplică 
procedura, precum și o pozi-
ție comună cu privire la prețul 
confidențial sau, după caz, la 
reducerile de preț care vor fi 
cerute pentru medicamentele 
respective.

Procedura privind acor-
durile comune încheiate cu 
producătorii de medicamente 
ar urma să fie aplicată pen-
tru acele tratamente care nu 
sunt rambursate din fondu-
rile publice în niciuna dintre 
țările semnatare ale acordului 
de cooperare, pentru medica-
mentele cu denumiri comune 
internaționale noi și pentru 
așa-numitele medicamente 

orfane, utilizate în tratarea 
bolilor foarte rare. Deciziile 
privind implementarea acor-
dului vor fi luate, prin consens, 
de către Comitetul de Coordo-
nare pentru Acțiuni Comune 
ce urmează să fie creat în acest 
scop. „Având probleme comune, 
soluția credem noi că trebuie 
să fie, de asemenea, comună. 
Ceea ce vedem acum este pri-
mul pas concret cu un acord 
care se semnează între Minis-
terul Sănătății din România și 
cel din Bulgaria. Între 2013 și 
2016, costurile noastre cu chel-
tuielile cu medicamentele au 
crescut în medie cu 12%. Pen-
tru medicamentele citostatice 
pentru diagnostice oncologice 
între 2014 și 2016, sumele chel-
tuite au crescut cu 26%. Avem 
probleme cu discontinuități ale 

unor medicamente în România, 
așa cum există și în alte state. 
Vorbim mai ales despre medi-
camente ieftine care dispar de 
pe piață sau care nu sunt apro-
vizionate la timp. Tocmai aceste 
două probleme ne-au dus către 
cei doi piloni ai acestui acord. 
Unul este despre negocierea 
comună pentru medicamen-
tele scumpe, cele inovative, pe 
care le vrem disponibile pen-
tru pacienții noștri. Al doilea 
pilon se referă la discontinuită-
țile de pe piață atunci când un 
medicament dispare”, a expli-
cat ministrul Sănătății, Vlad 
Voiculescu, într-o conferință 
de presă.

El a dat drept exemplu un 
caz în care un pacient cu boală 
rară avea nevoie de un medi-
cament și acesta i-a fost adus 

din Bulgaria, dar și momentul 
în care, în urmă cu câteva zile, 
în România, era nevoie de ser 
antirabic și acesta a fost adus 
din țara vecină. Voiculescu a 
menționat că pentru bolile rare 
costul unui medicament ajunge 
la 97.117 lei pe lună.

„Avem alte medicamente 
oncologice pentru care trata-
mentul costă 67.500 pe lună 
de lei. O negociere comună 
cu siguranță aduce avantaje 
pentru un motiv foarte simplu: 
dacă ai o putere de negociere 
mai mare, dacă cumperi mai 
multe medicamente, atunci cu 
siguranță poți trata mai mulți 
pacienți. Pe de altă parte, poți 
obține un preț mai mic. Acordul 
este deschis, este pentru orice 
țară din Europa Centrală și de 
Est”, a mai afirmat ministrul 

român. La rândul său, minis-
trul bulgar al Sănătății, Petar 
Moskov, a precizat că până la 
finalul anului vor fi finalizate 
procedurile operative pentru 
aplicarea acordului. Conform 
sursei citate, „România va fi 
primul stat care o să conducă 
negocierile cu producătorii de 
medicamente. De la începutul 
anului viitor vom fi în stare să 
începem și din punct de vedere 
tehnic, și din punct de vedere 
operativ negocierile. Am văzut 
că avem probleme comune și 
de aceea am făcut acest pas. 
În fiecare an, fondul de sănă-
tate bulgăresc plătește din ce 
în ce mai mult pentru medi-
camente. Pentru anul trecut, 
în Bulgaria, costurile au cres-
cut cu 16%”, a spus ministrul 
Petar Moskov.

Ministrul Sănătății și omologul său bulgar: Acord româno-
bulgar privind accesul pacienților la medicamente
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2016

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

Kronoplast
Cubregota

7,95€

Pasta
de agarre

5,80€

Vat porcelánico
fl ex Propamsa

6,63€

Cemento gris 35kg 
Portland Valderrivas

2,64€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Pintura
Valentine V-30

14,99€

În Primăria Capitalei ar putea 
fi înființată o direcție de 
integritate, care urmează să 
coordoneze activitățile PMB 
pentru prevenirea și comba-
terea corupției și a abuzurilor 
profesionale, conform unui pro-
iect, informează AGERPRES.

Direcția ar urma să aibă 25 
de angajați, ceea ce ar însemna 
o creștere a numărul de posturi 
din aparatul de specialitate al 
Primarului General de la 1.085 
la 1.110. Direcția de integritate 
urmează să fie formată din: Ser-
viciul analiza informațiilor și 
cooperare interinstituțională; 
Serviciul metodologii, studii 
și proiecții anticorupție/abu-
zuri profesionale; Serviciul de 
monitorizare/verificare a acti-
vității structurilor din cadrul 
PMB și subordonate. Serviciul 
analiza informațiilor va avea 
printre atribuții înființarea 
unui call center, unde cetățe-
nii vor putea sesiza fapte de 
corupție, datele urmând să fie 
centralizate și puse la dispozi-
ția primarului general. Același 
serviciu va analiza și verifica 
datele și informațiile referitoare 
la potențiale conflicte de inte-
rese și stări de incompatibilitate 

în care se află personalul PMB 
și al serviciilor și instituțiilor 
publice de interes local al Muni-
cipiului București.

Serviciul metodologii, stu-
dii și proiecții anticorupție va 
desfășura activități de instruire 
anticorupție adresate în spe-
cial personalului nou încadrat 
în PMB, celui care activează 
în domenii expuse în mod 
deosebit riscurilor de corup-
ție, precum și personalului cu 
funcții de conducere. Întregul 
personal al PMB și al institu-
țiilor și serviciilor publice de 
interes local va avea obligația 
de a participa cel puțin o dată 
pe an la astfel de activități de 

instruire. Serviciul de moni-
torizare va urmări și analiza: 
contactele frecvente cu exte-
riorul instituției; gestionarea 
fondurilor externe ori a progra-
melor/proiectelor; gestionarea 
mijloacelor financiare; achiziți-
onarea/gestionarea de bunuri, 
servicii și lucrări; activitățile de 
recrutare a personalului și de 
eliberarea a unor documente.

Direcția de integritate va 
avea datoria de a coordona 
metodologic, a îndruma servici-
ile din subordine și supraveghea 
implementarea managemen-
tului riscurilor de corupție de 
către compartimentele de spe-
cialitate din cadrul PMB și al 

serviciilor și instituțiilor publice 
de interes local al Municipiu-
lui București. De asemenea, va 
întocmi periodic raportări și 
informări cu privire la incidente 
legate de eventuale fapte de 
corupție și încălcare a integri-
tății profesionale, declanșând 
acțiuni în vederea înlăturării 
acestora. Direcția va propune 
primarului general sesizarea 
organelor competente, pentru 
activitățile ce intră în sfera de 
competență a direcției. De ase-
menea, Direcția de integritate 
va avea dreptul de a solicita 
informații și documente, în 
îndeplinirea atribuțiilor de 
serviciu, mai spune sursa citată.

În Primăria Capitalei ar putea fi înființată o direcție de 
integritate; fapte de corupție, sesizate prin call center

Foto: privesc.eu
Cu excepția Ucrainei, toți vecinii imediați ai României sunt sau 
sunt pe cale să intre sub sfera de influență a Rusiei, consideră 
fostul ministru de Externe Mircea Geoană, președinte PSRO, 
referindu-se la rezultatul alegerilor din Republica Moldova și 
Bulgaria, informează AGERPRES. „Alegeri cu miză geostrate-
gică în R. Moldova și Bulgaria, ambele câștigate de candidații 
pro-Moscova. Cu excepția Ucrainei, toți vecinii imediați ai Româ-
niei sunt sau sunt pe cale să intre în sfera de influență a Rusiei. 
Turcia, un aliat strategic, este în plină reașezare în plan intern și 
extern. Rămân Polonia și statele baltice, la fel de preocupate ca 
și noi de „spargerea frontului” transatlantic în regiune. Dacă mai 
adăugăm și o Europă divizată pe acest subiect, ne întoarcem la 
aliatul de prim și ultim resort — Statele Unite ale Americii. Vre-
muri complicate, unde certitudinile de până mai ieri fac locul 
unui peisaj îngrijorător”, a spus Geoană. Candidatul prorus Igor 
Dodon a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, 
fostă republică sovietică ce traversează o profundă criză poli-
tică, învingând-o în cel de-al doilea tur de scrutin pe candidata 
proeuropeană Maia Sandu. Rumen Radev, candidat susținut de 
Partidul Socialist și favorabil relațiilor cu Rusia, a câștigat alege-
rile prezidențiale din Bulgaria, mai spune sursa citată.

Geoană: „Vecinii României, 
sub influența Rusiei”

Foto: alchetron.com
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MENIU
21:00h Întâmpinarea invitaților și servirea aperitivului

APERITIV: 
Salată boeuf, Pincho de roșii cherry, mozzarela și măsline, 

chifteluțe, foietaj cu crema de salmon, rulou de mușchi țărănesc, 
salamuri variate, telemea, cașcaval, cabanos și caltaboș.

Felul 1: Sărmăluțe cu mămăliguță, smântână și ardei iuți.
00:00h Șampanie, focuri de arti�cii și tombolă. 

Felul 2: Somon cu sos de usturoi și garnitură. Sorbete de limón.
Felul 3: Friptură de porc cu carto� la cuptor, cârnați de casă și 

salată de varză și murături.    
Desert:

Cozonac și dulciuri tradiționale.
Spre dimineață:
Ciorbă de perișoare.

Băutura inclusă: sucuri, apă Borsec, Cotnari, Busuioacă, vin roșu, 
Angeli, Brugal, Barcelo, J&B, Ballantines.

O noapte de anul nou de neuitat, într-un ambient tradițional, 
alături de Formația Cromatic, Nicoleta Zan�r și George Cristi.

Vă urăm un 2017 prosper, fericire și multă sănătate!

• Rezervă în luna
noiembrie cu doar 90€ 

• Participi la tombola dintre ani 
cu premii: televizor, laptop și tabletă.

• Transport gratuit cu autobuze speciale 
din diferite zone ale Madridului.
• Prețuri speciale pentru grupuri.

• Foc de arti�cii, șampanie și struguri 
la miezul nopții.

• Parc de joacă foarte bine amenajat 
și monitor pentru copii.

20172017

20172017
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La alegerile parlamentare din 
11 decembrie se vor utiliza în 
premieră camere video în sec-
țiile de votare și va fi folosit în 
continuare sistemul informa-
tic de monitorizare a prezenței 
la urne, care a fost implemen-
tat la scrutinul local din iunie, 
informează AGERPRES.

Guvernul a hotărât ca aplica-
ția existentă să aibă și o cameră 
video ce va filma procesul de 
numărare a voturilor, iar com-
pletarea proceselor verbale se 
va face fără a se întrerupe înre-
gistrarea, a explicat directorul 
general al Serviciului pentru 
Telecomunicații Speciale, Mar-
cel Opriș. În ziua alegerilor 
parlamentare nu se suprave-
ghează video votul ca atare, 
între deschiderea și închide-
rea urnelor, ci doar perioada în 
care sunt numărate buletinele 
de vot, a subliniat ministrul 
Afacerilor Interne, Dragoș 
Tudorache.

La alegerile locale de anul 
acesta din iunie s-a utilizat 
pentru prima oară un sistem 
informatic de monitorizare 
a prezenței la vot și de evi-
tare a votului multiplu. Acest 
sistem a fost implementat 

Autoritatea Electorală Per-
manentă împreună cu STS. În 
acest fel, alegătorii nu vor mai 
fi obligați să semneze pe pro-
prie răspundere că nu și-au mai 
exprimat opțiunea electorală 
și în altă secție de votare. Acest 
sistem va fi introdus la alege-
rile legislative din 11 decembrie 
și în secțiile de votare din stră-
inătate, după cum a precizat 
directorul Direcției pentru 

organizarea proceselor elec-
torale în străinătate din cadrul 
AEP, Iulian Ivan.

„În alegerile locale s-a intro-
dus pentru prima dată un 
sistem informatic de moni-
torizare a prezenței la vot și 
de evitare a votului multiplu, 
proiect care a fost un succes. 
Împreună cu STS, AEP a imple-
mentat acest sistem, astfel încât 
în fiecare secție de votare a 

existat un terminal informa-
tic, o tabletă prin care fiecare 
alegător care se prezenta la vot 
era identificat în sistem că a 
votat, nemaiputând astfel să 
se ducă să voteze în altă parte. 
La fel, va fi extins pe secțiile 
de votare din străinătate”, a 
detaliat reprezentantul AEP, 
conform sursei citate.

Orice român din diaspora 
poate solicita să devină ope-
rator pentru o secție de votare 
care se înființează în locali-
tatea unde este rezident sau 
domiciliază, urmând să fie 
remunerat pentru activitatea 
prestată. Guvernul a adoptat, 
în octombrie, o hotărâre pri-
vind obligativitatea înregistrării 
video a procesului de numă-
rare a voturilor în secțiile de 
votare din țară și din străină-
tate la alegerile parlamentare. 
Tabletele aflate în dotarea tutu-
ror secțiilor de votare vor fi 
folosite pentru a înregistra 
video desfășurarea procesu-
lui de numărare a voturilor. 
Înregistrările vor fi realizate de 
operatorii tabletelor, iar prin 
intermediul acestora nu este 
vizată constituirea de probe 
în instanță.

Timiș: Municipiul Bacău, 
Capitala Tineretului din 
România în perioada 2017-2018

M unicipiul Bacău va fi viitoarea Capitală a Tineretu-
lui din România (2 mai 2017- 1 mai 2018), anunțul 
fiind făcut duminică seara, în cadrul Galei Tinere-

tului din România, care a avut loc la Opera Națională Română 
din Timișoara, oraș care deține în prezent acest titlu, infor-
mează AGERPRES.

Câștigătorul va primi și un premiu de 50.000 de euro, 
acordat de Consiliul Tineretului din România (CTR), Federa-
ția SHARE Cluj-Napoca, Grupul PONT și Banca Comercială 
Română (BCR). Contracandidata Bacăului a fost Constanța, 
ambele orașe îndeplinind criteriile de înscriere în concurs și 
fiind declarate candidaturi eligibile.

La ediția 2016 a Galei Tineretului din România, desfășu-
rată sub motto-ul „Tinerii. Acum!”, au fost înscrise în cadrul 
competiției 124 de proiecte implementate în perioada 2015-
2016, în cadrul cărora au fost implicați 80.647 de tineri sprijiniți 
de peste 2.100 de lucrători de tineret. La eveniment au fost 
prezenți în jur de o mie de tineri din întreaga țară care au par-
ticipat la premierea unor proiecte depuse de colegii lor pe 
diverse secțiuni, de la învățare nonformală și cultură până la 
sănătate, sport, voluntariat, antreprenoriat, muncă și angaja-
bilitate, internațional, includere socială și participarea tinerilor 
în comunitate.

„Proiectele depuse demonstrează că tinerii reprezintă în 
primul rând o resursă importantă care contribuie activ în 
comunitate. Cele mai multe proiecte au abordat teme legate 
de participarea activă a tinerilor în comunitate și aspecte 
legate de învățarea nonformală și formarea personală și pro-
fesională”, au afirmat organizatorii evenimentului. Conform 
sursei citate, pentru fiecare dintre cele zece secțiuni au fost 
selectați trei finaliști și s-au oferit o serie de premii speciale.

Parlamentare 2016: Monitorizare video în secțiile de votare 
și sistem informatic pentru prezența la vot în diaspora

Foto: click.ro
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C reșterea economică potențială este în medie de 4,2% 
în 2017–2020 fiind peste dublul mediei europene, a 
declarat Anca Dragu, ministrul Finanțelor Publice, în 

cadrul unei conferințe referitoare la parteneriatul dintre stat și 
antreprenori, conform AGERPRES.

„Îndatorarea este scăzută iar accesul la finanțare este unul 
facil. Am avut anul acesta rate ale dobânzii record de scă-
zute la finanțarea datoriei publice. Este un semn de încredere 
a mediului intern și extern în economia românească. Aces-
tea reprezintă premise pentru o dezvoltarea sustenabilă, 
dar potențialul trebuie să fie orientat în viitor către dome-
nii strategice care prin competitivitate să permită creșterea 
potențialului, adică a resurselor de muncă și a investițiilor de 
capital care să asigure aceste rezultate bune și sustenabile an 
de an. Potențialul de creștere puternic afectat în perioada cri-
zei s-a redresat aproape în totalitate. Creșterea economică 
potențială este în medie de 4,2% în perioada 2017 — 2020 și 
este peste dublul mediei europene”, a spus Dragu. Potrivit 
acesteia în perioada de precriză și preaderare potențialul a fost 
de 4,6%.

„Creșterea potențială programată are ca principal motor un 
factor calitativ și anume productivitatea totală a factorilor. Din 
acest punct de vedere domeniile strategice ale României sunt 
cele în care dispunem de avantaje competitive. România și-a 
redus decalajul față de media UE îmbunătățind convergența 
reală cu 22 puncte procentuale față de media UE — 28. De la 
34% în 2005 la 56,6% în 2015. Dacă politicile economice se vor 
înscrie în strategia România Competitivă și se va înregistra pe 
termen mediu un ritm de creștere de 5% sau mai mult, este 
posibil ca România să-și îmbunătățească convergența reală la 
circa 70% din media UE în 2020”, a mai afirmat ministrul Finan-
țelor în cadrul unei conferințe.

În previziunile economice de toamnă, Comisia Europeană 
a revizuit în urcare cu un punct procentual, la 5,2%, estimă-
rile referitoare la creșterea economiei românești în acest an, 
avansul urmând să încetinească la 3,9% în 2017 și să ajungă la 
3,6% în 2018. Estimările au fost revizuite în urcare față de pre-
viziunile din primăvară, când Executivul comunitar estima că 
economia românească va înregistra un avans de 4,2% în 2016 
și unul de 3,7% în 2017, mai spune sursa citată.

Indicele prețurilor produselor 
alimentare la nivel mondial a 
crescut ușor în octombrie, con-
tinuând tendința înregistrată 
din ianuarie, iar perspectivele 
pentru producția globală de 
cereale s-au îmbunătățit, a 
anunțat recent Organizația 
Națiunilor Unite pentru Ali-
mentație și Agricultură (FAO), 
informează AGERPRES.

FAO publică lunar pro-
priul său Index de prețuri, 

care măsoară modificările de 
prețuri înregistrate de un coș 
de alimente format din cere-
ale, uleiuri vegetale, lactate, 
carne și zahăr. În octombrie, 
acest indice a crescut cu 0,7% 
comparativ cu luna precedentă, 
până la un nivel de 172,6 puncte. 
Comparativ octombrie 2015, 
indicele a urcat cu 9,1%.

Cererea ridicată pentru 
brânză și unt în UE a majo-
rat prețul produselor lactate cu 

3,9%, în timp ce prețul zahă-
rului a urcat cu 3,4%, în urma 
informațiilor privind produc-
ția sub așteptări în Brazilia și 
India.

Economistul FAO, Abdolreza 
Abbassian, a apreciat că esti-
mările privind producția 
alimentelor de bază, cum ar 
fi cerealele, arată că în vii-
tor creșterea prețurilor va fi 
probabil atenuată, dar volatili-
tatea valutară și incertitudinile 

determinate de alegerea noului 
președinte ale SUA limitează 
prognozele, mai spune sursa 
citată.

În octombrie, prețurile 
cerealelor au urcat cu 01% 
comparativ cu septembrie, iar 
FAO și-a îmbunătățit estimă-
rile privind recolta mondială 
de cereale în sezonul 2016 — 
2017, la 2,571 miliarde tone, cu 
1,5,% mai mare decât produc-
ția record înregistrată în 2015.

Creșterea economică 
potențială în 2017–2020 este 
la dublul mediei europene

Prețul global al alimentelor a urcat cu 0,7% în octombrie

Contribuabilii care nu și-au 
încasat la timp creanțele comer-
ciale de la instituții ale statului 
vor fi protejați de executare 
silită, regula urmând a fi imple-
mentată prin aprobarea unui 
ordin de procedură, potrivit 
unui comunicat al Agenției 
Naționale de Administrare 
Fiscală (ANAF), informează 
AGERPRES.

Instituția precizează că, prin 
articolul 230 din Codul de 
procedură fiscală, a fost regle-
mentată o procedură specială 
de executare silită aplicabilă 
doar contribuabililor care, con-
comitent cu obligațiile fiscale 
pe care le au de plătit statului, 
dețin și creanțe asupra statu-
lui, concretizate în sume certe, 
lichide și exigibile pe care le 
au de încasat de la instituții 
sau autorități publice.

„Pentru a asigura o bună 
implementare a acestei noi 
reguli, ANAF propune apro-
barea unui ordin de procedură 
prin care contribuabilii care 
nu și-au putut încasa la timp 
creanțele comerciale de la insti-
tuții sau autorități ale statului 

vor fi protejați de măsurile de 
executare pe care tot statul, 
prin administrația fiscală, le 
putea lua asupra lor cu toate 
că neplata obligațiilor fiscale 
ale acestora era determinată 
tocmai de neîncasarea la ter-
men a acestor creanțe de la alte 

instituții ale statului”, se spune 
în comunicat. Conform ANAF, 
noua procedură limitează prac-
tic aplicarea executării silite, 
în limita creanței pe care con-
tribuabilul o are de încasat de 
la o instituție sau autoritate a 
statului, la poprirea pe care 
administrația fiscală o înfi-
ințează la acea instituție sau 
autoritate publică debitoare în 
raport cu contribuabilul.

„Astfel, rezultă că, în această 
situație, fiscul suspendă cele-
lalte măsuri de executare 
(poprirea conturilor ban-
care, sechestrarea bunurilor 
sau poprirea altor terți debi-
tori ai contribuabilului) până la 
încasarea creanțelor sale de la 
instituțiile debitoare, asigurân-
du-se astfel o echitate deplină 
în raportul fiscului cu contribu-
abilul”, mai spune sursa citată.

Contribuabilii care nu și-au încasat la timp 
creanțele comerciale, protejați de executare silită

Foto: click.ro
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Canada și Mexicul sunt gata să 
redeschidă subiectul Tratatului 
de liber schimb nord-american 
(NAFTA), așa cum dorește pre-
ședintele ales Donald Trump, 
care evocase, pe timpul campa-
niei electorale americane, chiar 
abrogarea acestuia, informează 
AGERPRES.

„Dacă americanii vor să 
vorbim de NAFTA sau orice 
alt acord comercial, Canada 
este întotdeauna deschisă pen-
tru a discuta cu ei”, a indicat 
recent premierul canadian, Jus-
tin Trudeau, apărător fervent 
al comerțului liber.

Cu o zi înainte, ministrul 
mexican de externe, Claudia 
Ruiz Massieu, relevase că ascen-
siunea lui Donald Trump la 
Casa Albă reprezintă „ocazia 
de a reflecta dacă trebuie să 
modernizăm” tratatul econo-
mic „de o manieră care să fie 
și mai avantajoasă pentru cele 
trei țări semnatare”.

Donald Trump a pledat 
de-a lungul campaniei pentru 
o reîntoarcere a SUA către mai 
mult protecționism, evocând 
de numeroase ori o renegoci-
ere, chiar o abrogare a NAFTA. 

Acest tratat a fost semnat de 
Washington și Ottawa în 1989, 
fiind cinci ani mai târziu extins 
cu Mexic.

Dar, pentru șeful guvernului 
liberal canadian, o eventuală 
renegociere trebuie să permită: 

„să vedem cum pot să obțină 
mai multe avantaje lucrătorii 
și cetățenii celor două țări și 
cum să mărim creșterea econo-
mică”. „Guvernele trebuie să se 

asigure că mai multe persoane 
resimt în cele trei țări benefici-
ile acestui acord de integrare”, 
a arătat și Ruiz Massieu.

Justin Trudeau a indicat tot-
odată că a discutat cu Donald 
Trump. „Apelul a fost scurt, 
dar este un început puternic 
pentru ceea ce va fi o relație 
constructivă”, a relevat pre-
mierul canadian. Viitorului 
președinte american „i-am spus 

cât de importantă este relația 
(între cele două țări nord-ame-
ricane), cât de nerăbdător sunt 
să continui să muncesc pentru 
promovarea intereselor canadi-
ene și a oportunităților pentru 
toți și că ambele noastre țări au 
multe de realizat împreună”, 
a continuat Trudeau.

Și președintele mexican, 
Enrique Peña Nieto, a anun-
țat că a discutat, prin telefon, 
cu Donald Trump, cu care se 
va întâlni înainte de prelua-
rea mandatului de către acesta, 
prevăzută pentru 20 ianuarie, 
urmând să stabilească un pro-
gram de lucru comun. Conform 
sursei citate, Mexicul dorește să 
discute fără întârziere despre 
NAFTA cu echipa de tranzi-
ție a lui Trump, chiar înainte 
de preluarea funcției, a notat 
ministrul mexican de externe. 
Parteneri comerciali privile-
giați, cu economii profund 
integrate datorită în special 
NAFTA, Canada și SUA au 
realizat schimburi de 670 de 
miliarde de dolari americani în 
2015. Comerțul bilateral între 
Mexic și SUA s-a ridicat la 531 
miliarde de dolari anul trecut.

Întărirea prezenței militare 
americane în Europa continuă

Întărirea prezenței militare americane în Europa, aflată în curs 
de desfășurare, continuă așa cum este prevăzut, indiferent de 
intențiile viitorului președinte Donald Trump în această chesti-
une, a indicat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Peter Cook, 
informează AGERPRES. Președintele american ales Donald 
Trump, care își va prelua funcția în ianuarie 2017, a provocat neli-
niște în Europa indicând, în timpul campaniei sale electorale, 
că angajarea SUA în cadrul NATO se va face cu unele condiții. 
SUA urmează să desfășoare în februarie 2017 o brigadă de luptă 
suplimentară în Europa, sporind la trei numărul unor astfel de 
brigăzi pe bătrânul continent. „Executăm planurile” de întărire 
a prezenței militare americane în Europa „așa cum au fost con-
cepute cu aliații noștri din NATO, în strânsă consultare cu ei”, a 
declarat Peter Cook, adăugând: „Lăsăm viitoarei administrații 
grija de a-și defini politica” în acest domeniu. Brigada americană 
își va începe desfășurarea printr-un exercițiu în Polonia, după 
care vor fi trimise companii în Bulgaria, România și republi-
cile baltice, potrivit Pentagonului. Întrebat despre o eventuală 
posibilitate ca actualul șef al Pentagonului să rămână în postul 
său după preluarea puterii de către Trump, Cook a refuzat orice 
comentariu referitor la situații „ipotetice”. Ministrul apărării „se 
concentrează pe responsabilitățile actuale și dorește să-l slu-
jească pe președintele Obama până la încheierea mandatului 
său”, s-a limitat să spună Peter Cook, conform sursei citate.

Canada și Mexicul, gata să redeschidă cu Trump 
subiectul Tratatului de liber schimb nord-american

Foto: dedline.com

Foto: gnovisjournal.com
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El segundo hombre más rico 
del mundo gana millones de 
RON en Rumanía con uno de los 
mayores márgenes de negocio 
que hay en el mercado, cuenta 
el diario Ziarul Financiar. El 
millonario español Amancio 
Ortega, el segundo hombre 
más rico del mundo, según el 
índice de Bloomberg, realiza 
en Rumanía negocios anuales 
de 1000 millones de RON (225 
millones de euros) y un mar-
gen de negocio del 14%, uno 
de los mejores de su sector. La 
facturación anual de los españo-
les de Inditex en el mercado 
local creció el año pasado con 
un 18%, gracias a la expansión, 
por un lado, y al aumento del 
consumo, por otro lado.

A nivel global, el grupo de 
moda Inditex, dirigido por el 
empresario español, obtiene 
de sus negocios un beneficio 
anual de casi 21.000 millones 
de euros, con aproximadamente 
7000 tiendas en más de 90 paí-
ses. Así, Rumanía aporta un 
1,1% al beneficio total del nego-
cio de una de las piezas clave 
en el mundo de la moda, un 
gigante que agrupa marcas 
como Zara, Massimo, Dutti 
y Bershka.

El millonario español Aman-
cio Ortega, el fundador del 
grupo Inditex, alcanza una 
fortuna de 79.500 millones de 
dólares (70.900 millones de 
euros), después de revalorizarse 
un 2,5% las acciones de la com-
pañía. Ortega (80 años) es uno 
de los millonarios más discretos 
del mundo, y su grupo Indi-
tex ha sido percibido durante 
largo tiempo como un imperio 
cerrado. Éste nunca ha dado 
ninguna entrevista para la 
prensa e hizo su última apa-
rición pública hace más de una 
década, antes de que el grupo 
se hiciera conocido.

Ortega dejó el cargo de direc-
tor de Inditex a los 75 años y 
le cedió el timón a Pablo Isla, 
que adopta el mismo modelo 
de dirección que su antecesor. 
De este modo, el único medio 
que el grupo utiliza para comu-
nicarse es el departamento 
especializado para la comu-
nicación. Sin embargo, todos 
los empleados conocen a Ortega, 
sobre quien se decía hacía unos 
años que pasaba a diario por 
la sede, es más, comía en la 
cantina junto con los emplea-
dos. Pero no muchos pueden 
describirlo, porque pocos han 
conversado con él. Es una pre-
sencia tan discreta dentro de 
la compañía como lo es en las 
afueras de ella.

No puedes acecharlo y 
encontrarlo a cierta hora en 
la sede, pero puedes tener la 
suerte de entreverlo a tra-
vés de los cristales tintados 
de su coche cuando espera el 
semáforo. Los que lo han visto 
dicen que fácilmente puede 
pasar desapercibido porque 
lleva siempre el mismo traje 
modesto de colores atonales, 
vive en una casa a la orilla del 
océano, no tiene guardaespal-
das y tampoco se da aires de 
millonario. Aunque tiene fama 
de imperio cerrado, Inditex ha 
logrado subir de manera lenta, 
pero segura, en el mundo de 
la moda rápida que hoy dirige 
desde su cómoda butaca, admi-
nistrando casi 7000 tiendas en 
más de 90 países y registrando 
ventas de 21.000 millones de 
euros el año pasado.

Los negocios del gigante 
español han ido creciendo cada 
año independientemente de las 
condiciones económicas y de la 
cantidad de dinero que llevan 
en los bolsillos los europeos, los 
asiáticos o los americanos. La 
buena evolución de las ventas 

hace que los detallistas sigan 
adelante con el plan de expan-
sión que apunta cada año hacia 
centenas de tiendas nuevas. En 
el mercado local Inditex está 
presente con siete marcas, es 
decir, Zara, Zara Home, Ber-
shka, Pull&Bear, Massimo 
Dutti, Oysho y Stradivarius, 
con un total de más de 120 
tiendas físicas.

En el mundo virtual la 
compañía conserva todas sus 
marcas, las de las tiendas físicas, 
más Uterque, que pertenece 
al segmento Premium. Teni-
endo en cuenta que el negocio 
no deja de extenderse en el 
mercado local, los españoles 
han traído a Rumanía todas 
las marcas del grupo.

Según la facturación anual 
a nivel de grupo, Inditex es 
el líder del mercado local de 
moda, pero los suecos de H&M 
son los líderes a nivel de mar-
cas, con ventas de más de 650 
millones de RON en el 2015. 
En el caso de las marcas Indi-
tex, cada una disfruta de su 
propia personalidad jurídica.

El grupo fue construido por 
Amancio Ortega, un magnate 
que empezó desde abajo. Sus 
biógrafos dicen que dejó los 
estudios a los 12 años para 
hacer envíos para un sastre. 
Después se familiarizó rápi-
damente con la confección 
de la ropa y empezó a hacer 
vestidos y ropa interior en su 
propio comedor, al lado de su 
primera esposa, Rosalía Mera. 
De hecho, ésta fue junto con 
él la cofundadora de Inditex, 
la compañía que está detrás 
de Zara. Ortega abrió su pri-
mera tienda Zara en La Coruña 
en 1975.

Inditex cuenta ahora con 
tiendas por todo el mundo, 
desde New York hasta Lon-
dres o Milano. Las fábricas de 

Rumanía aseguran un 1% de los 
productos de Inditex. El grupo 
produce cada año en Rumanía 
11,2 millones de vestimentas y 
calzados, el equivalente a un 
1% de la producción mundial. 
Si el coeficiente de ponderación 
se mantiene en las ventas tam-
bién, la ropa cuya etiqueta pone 

“made in Romania” le trae al 
grupo español ingresos de más 
de 200 millones de euros, según 
estimaciones del ZF.

Rumanía es, sin embargo, en 
función del número de provee-
dores y del número de unidades 
producidas para el grupo, un 
peón modesto en el esquema 
de Inditex, grupo que posee 
ocho marcas, a saber Zara, Ber-
shka, Pull&Bear, Stradivarius, 
Massimo Dutti, Oysho, Zara 
Home y Uterque. Los españoles 
cuentan con un total de más de 
7000 tiendas en todo el mundo. 
El grupo Inditex contaba en 
el 2015 con un total de 1725 
compañías que le servían de 
proveedores.

La mayoría de los proveedo-
res se localizan en proximidad 
a la sede de España (inclusive 
las fábricas que pertenecen 
al grupo), Portugal, Marru-
ecos, Turquía y otros países 
de Europa, que representan 
un 60% de la producción total 
del grupo.

Inditex es de los pocos 
grupos de moda que no han 
centrado su producción en 
China y otros estados asiáticos 
conocidos por sus precios muy 
bajos. Según datos de que se 
dispone, en el mercado local los 
españoles producen mediante 
fábricas socias, especialmente 
para las marcas que están en 
los primeros puestos, Zara y 
Massimo Dutti. Rumanía per-
tenece a un grupo de 50 países 
en los que Inditex cuenta con 
proveedores.

La Asociación de Empresarioos Espaoñles en Rumanía (ASE-
MER), junto con Misiones Comerciales, Cámaras de Comercio 
y Asociaciones Extranjeras en Rumanía, partició con sus socios 
en el evento JOINT INTERNATIONAL TRADE NETWORKING que 
tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en el Hotel Radission Blu 
de Bucarest, explica hotnews.ro.

El objetivo de este evento pasaba por fortalecer la comu-
nidad internacional de profesionales que desarrollan sus 
actividades laborales en Rumanía y encontrar posibilidades 
conjuntas de cooperación. ASEMER se presentó con un stand 
para promover su actividad y de las empresas socias.

Foto: mundoeconomia.es

Foto: Pro Tv Chisinau

El segundo hombre más rico del mundo, el español 
Amancio Ortega gana millones en Rumanía

ESPAÑOL

El prorruso Igor 
Dodon gana en 
Moldavia, Maia Sandu 
recurre el resultado

El prorruso Igor Dodon es el nuevo presidente de Moldavia. La 
segunda vuelta presentó grandes problemas en la diáspora, 
donde hubo enormes colas y se agotaron rápidamente las 
papeletas. Igor Dodon, el candidato de la izquierda prorrusa, 
es el nuevo presidente de Moldavia, según los resultados preli-
minares (Dodon obtuvo el 54,11% de los votos, y Maia Sandu el 
45,89%, tras el escrutinio del 98,41% de las papeletas emitidas). 
Éste le ganó en la segunda vuelta de las presidenciales a Maia 
Sandu, la candidata proeuropea del Partido Acción y Solidari-
dad (PAS), según hotnews.ro.

La segunda vuelta registró una masiva movilización de la 
diáspora, que aportó más de 8% al porcentaje de 53% de mol-
davos que votaron. Las votaciones en el extranjero se vieron 
perjudicadas por las enormes colas, pero también por haberse 
agotado las papeletas. Se acusó, además, que para votar se 
hubiesen llevado en bus a numerosos ciudadanos de Transnis-
tria. Los jóvenes de Chisinau protestaron enfrente de la sede 
de la Comisión Electoral Central, tras haber sido anunciados 
los resultados, y acusaron que se hubiese impedido que los 
moldavos de la diáspora votasen. El 53% de los habitantes de 
la capital de Moldavia votaron por la candidata proeuropea 
Maia Sandu, y el 46,51% eligieron al líder PSRM, Igor Dodon, 
según Unimedia. Dodon es el primer presidente que en los 
últimos 20 años se elige mediante elección directa, después 
del cambio de reglas electorales que hizo la Corte Constitu-
cional. La constitución del país indica que el presidente tiene 
poderes limitados, mucho más que su homólogo rumano, por 
ejemplo. La victoria de Dodon tiene, sin embargo, una compo-
nente simbólica muy importante, él siendo el vector de Rusia 
en la lucha contra los defensores de los valores europeos.

El prorruso tendrá que ejercer en un gobierno dirigido 
por el oligarca Vlad Plahotniuc, el que declaró públicamente 
que apoyaba a Maia Sandu, pero a quien atacó fuertemente 
durante la campaña mediante su trust de prensa. El Gobierno 
es apoyado por una coalición parlamentaria formada por 
miembros que Plahotniuc reclutó de varios partidos.

ASEMER participa en 
el Joint International 
Trade Networking
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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!
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Steaua CSM Eximbank s-a impus categoric în 
derby-ul de tradiție cu CS Dinamo București, 
cu scorul de 96-73 (28-17, 28-18, 17-21, 23-17) 
chiar în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare, în 
etapa a opta a Ligii Naționale de baschet mas-
culin, informează AGERPRES.

Cei mai buni oameni ai steliștilor au fost 
Cameron Long, cu 25 puncte, 2 recuperări, 
4 pase decisive, și David Dudzinski, 23 p, 5 

rec, 4 pd. De la Dinamo s-a remarcat Marko 
Sutalo, cu 24 p, 5 rec, 2 pd. Vicecampioana BC 
Mureș Tg Mureș a pierdut neașteptat pe teren 
propriu cu BC CSU Sibiu, scor 68-74, Kevin 
Hardy fiind MVP-ul oaspeților, cu 25 p, 10 
rec, 4 pd, în timp ce de la gazde s-a remarcat 
Alhajji Mohammed 24 p, 3 rec, 5 pd. Campi-
oana CSM CSU Oradea a învins-o pe BC SCM 
Timișoara cu 84-82, după un final foarte strâns.

Conform sursei citate, Steaua CSM Exim-
bank ocupă primul loc în clasament, cu 13 
puncte (7 jocuri), urmată de CSM CSU Ora-
dea, 12 p (7 j), BC SCM Timișoara, 12 p (8 j), 
U-Banca Transilvania Cluj, 11 p (6 j), BC CSU 
Sibiu, 11 p (7 j), etc.

Naționala de rugby a României 
a învins cu scorul de 23-10 (20-
0) reprezentativa SUA, într-un 
meci-test care a avut loc pe 
Stadionul național „Arcul de 
Triumf” din Capitală, infor-
mează AGERPRES. Partida 
a avut două reprize diame-
tral opuse, tricolorii dominând 
clar în primul mitan, „vultu-
rii” conducând ostilitățile în 
partea a doua a confruntării.

După ce în minutul 3, Flo-
rin Vlaicu a ratat o lovitură de 
pedeapsă dintr-o poziție des-
tul de favorabilă, patru minute 
mai târziu, după o fază colectivă 
foarte bine lucrată, neozeelan-
dezul Johan Van Heerden, care evoluează la 
CSM Știința Baia Mare, a deschis scorul prin-
tr-un eseu, transformat de Vlaicu. După alte 
trei minute, Cătălin Fercu a recuperat o minge 
lansată foarte bine peste apărarea oaspeților 
de același Vlaicu și a înscris cel de-al doilea 
eseu, netransformat însă. Continuând presi-
unea, în minutul 16, Florin Vlaicu, cel poreclit 
Americanu’, a izbutit fructificarea unei lovituri 
de penalitate de la mijlocul terenului, aducând 
alte trei puncte pentru „Stejari”.

Deși în ultimele minute ale primei părți 
oaspeții au revenit în joc, cei care au închis 
tabela de marcaj la pauză au fost tot româ-
nii, căpitanul Stelei, Viorel Lucaci, marcând 

cel de-al treilea eseu, netransformat de Vlaicu, 
scorul după primele 40 de minute fiind 20-0 
pentru naționala pregătită de galezul Lynn 
Howells. După pauză situația s-a schimbat 
radical, americanii atacând în valuri pentru 
a recupera diferența, în timp ce „stejarii” au 
fost obligați să se apere cu tot efectivul, fără a 
mai reuși să pună în pericol buturile adverse.

Pe fondul acestei presiuni, „vulturii” au reu-
șit un eseu, în minutul 52, prin Will Holder, 
transformat tot de el. În minutul 69, Holder 
a mai adus alte trei puncte pentru echipa sa, 
transformând o lovitură de penalitate obținută 
după o greșeală făcută de înaintarea noastră. 
Deși jocul a curs aproape exclusiv spre buturile 

românilor, „stejarii” au reușit 
să facă față ofensivei, iar Flo-
rin Vlaicu a stabilit scorul final 
prin concretizarea unei lovi-
turi de penalitate în minutul 
74. S-a încheiat 23-10 pentru 
tricolori care intră astfel și în 
posesia Cupei Pershing, tro-
feul pus în joc de Federația 
Română de Rugby începând 
cu anul 2014, între echipele 
României și a Statelor Unite ale 
Americii în amintirea partidei 
disputate la Olimpiada Militară, 

„Jocurile InterAliate”, organi-
zată în 1919 de comandantul șef 
al Forței Expediționare Ame-
ricane, generalul John Joseph 

Pershing, pentru a marca sfârșitul Primului 
Război Mondial. Trofeul se afla în posesia „vul-
turilor”, care câștigaseră, în urmă cu doi ani, 
la București, cu 27-17. Conform sursei citate, 
ultima partidă jucată a consemnat și un nou 
record, Vlaicu devenind cel mai selecționat 
jucător român din istorie, cu 94 de apariții 
în tricoul „frunzei de stejar”.

În urmă cu o săptămână, americanii pier-
duseră într-o partidă de pregătire, pe propriul 
teren, în fața Maori All Blacks, cu scorul de 
7-54. Următorul meci de pregătire al „Stejarilor” 
va avea loc sâmbăta viitoare, contra Canadei 
(locul 18 mondial), tot pe Stadionul național 

„Arcul de Triumf”.

SPORT

Baschet masculin: Steaua a 
câștigat derby-ul cu Dinamo

Tenis: Marius Copil a urcat 
cinci locuri în clasamentul 
ATP, cu 475 puncte
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Tenismanul român Marius Copil, care a dis-
putat recent finala turneului challenger de 
la Bratislava, a făcut un salt de cinci pozi-
ții în clasamentul ATP și ocupă în această 
săptămână locul 133, cu 475 puncte, infor-
mează AGERPRES. În schimb, Dragoș Dima 
și Adrian Ungur au coborât câte două pozi-
ții în ierarhia tenisului profesionist masculin, 
aflându-se acum pe locurile 305 (158 pct.), 
respectiv 309 (155 pct.). Partea superioară 
a clasamentului a rămas nemodificată, cu 
britanicul Andy Murray în fotoliul de lider, 
urmat de sârbul Novak Djokovic și elveția-
nul Stanislas Wawrinka. În ierarhia probei de 
dublu, Horia Tecău se află pe 19, în timp ce 
Florin Mergea ocupă locul 26, ambii păstrân-
du-și astfel pozițiile de săptămâna trecută, 
mai spune sursa citată.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 11.185 
puncte

2 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.780
3 (3). Stanislas Wawrinka (Elveția) 5.115
4 (4). Milos Raonic (Canada) 5.050
5 (5). Kei Nishikori (Japonia) 4.705
6 (6). Gael Monfils (Franța) 3.625
7 (7). Marin Cilic (Croația) 3.450
8 (8). Rafael Nadal (Spania) 3.300
9 (9). Dominic Thiem (Austria) 3.215
10 (10). Tomas Berdych (Cehia) 3.060
..............................................................
135 (138). Marius Copil 457
305 (303). Dragoș Dima 158
309 (307). Adrian Ungur 155
484 (489). Petru-Alexandru Luncanu 78
580 (581). Nicolae Frunză 54
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Nicolas Mahut (Franța) 8.550
2 (2). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 

7.935
3 (3). Bruno Soares (Brazilia) 7.250
4 (4). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.165
5 (5). Bob Bryan (SUA) 6.340
5 (5). Mike Bryan (SUA) 6.340
7 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 5.350
8 (8). Marc Lopez (Spania) 4.593
9 (9). Feliciano Lopez (Spania) 4.440
10 (10). Henri Kontinen (Finlanda) 4.270
..................................................................
19 (19). Horia Tecău 3.650
26 (26). Florin Mergea 3.070

Naționala de rugby a României a învins 
reprezentativa SUA cu 23-10, în meci-test
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MUNCĂ

Ría-Money Transfer busca analista para el 
departamento de Soporte al Agente, con rumano 
o ruso, en Alcobendas – Madrid. Tareas: trabajar 
con clientes rusos o rumanos para ayudar a 
los agentes a realizar transacciones; resolver 
problemas y transmitir recomendaciones a los 
agentes para que puedan aumentar su negocio 
con Ría. Requisitos: español hablado y escrito, 
excelente nivel de Rumano o Ruso. Ideal si el 
candidato habla además inglés. Manejo del MS 
Office. Capacidad de comunicación efectiva. 
Ideal si el candidato tiene previa experiencia con 
Foreign Exchange. Interesados enviar CV al e-mail: 
ES_HR@riafinancial.com

Restaurant cu specific românesc caută bucătar/
bucătăreasă cu experiență. Mai multe informații la 
telefon 626908316.

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

Domn de 57 de ani, divorțat, fără obligații, 
prezentabil, elegant, căruia îi place să iubească și 
să fie iubit, caut doamnă cu aceleași calități pentru 
prietenie și mai departe căsătorie. Rog persoanele 
neinteresate să nu sune. Tel: 643682274.

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.

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită. Tel: 
697726258.

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.

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

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.

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

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. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

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

ANUNȚURI ȘI SERVICII
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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo No21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

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

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

ALCALÁ
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Getafe Ora 1400

Auditorio Polideportivo Juan de la Cierva
Metro Juan de la Cierva – Linia 12

Intersecţia Avenida de España cu Avenida de las Ciudades

Alcalá de Henares
Ora 1900

Auditorio Paco de Lucía
Calle Nuestra Señora del Pilar, 26

Preţ

7,5€
Tel. in

fo:

691 324 599

Fuego
Concert Colinde
FuegoAcasă de Crăciun cu

Organizator

Colaboratori

Sponsor

Parteneri Media

J&L
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