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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 3

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

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a început expedierea materialelor necesare votării către 
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, urmând ca acestea să fie puse la 
dispoziția birourilor secțiilor de votare din străinătate organizate pentru alegerile parlamentare 
din 11 decembrie 2016. Vezi în interior lista completă a secțiilor de vot din Spania.

MAE: 

Aproximativ 2 milioane de buletine de 
vot vor fi trimise la secțiile din străinătate

Foto: icr.ro

ESPAÑOL 16

Rumanía participa por 
primera vez con stand 
nacional en la FIL de 
Guadalajara, México

Duminică 4 decembr ie 2016

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

Fuego
Concert Colinde
FuegoAcasă de Crăciun cu

Preţ

7,5€
Tel. in

fo:

691 324 599
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În 14 județe din țară nu există 
servicii de suport, în special 
centre de cazare, unde femeile–
victime ale violenței domestice 
să poată apela, susțin reprezen-
tanții unor ONG-uri prezenți 
la o dezbatere organizată de 
Crucea Roșie, informează 
AGERPRES.

„În momentul de față, în 14 
județe, femeile nu au la dispozi-
ție servicii de suport, în special 
partea de cazare. Nu mai vor-
bim despre ce se întâmplă în 
sate și comune, în comunită-
țile mici, pentru că serviciile 
sunt concentrate în marile 
orașe. Practic, acolo femeia 
ar trebui să meargă și să ceară 
ajutor. Dacă este să ne uităm 
la comunitatea în care trăiește 
ea, distanțele între localitățile 
mici și marile centre și faptul 
că este posibil ca locuri să nu 
existe în centrele respective 

— asta face ca femeia dintr-o 
comunitate mică să rămână 
practic fără protecție”, a decla-
rat reprezentantul Fundației 
Sensiblu, Cristina Horia, în 
cadrul unei dezbateri privind 
violența domestică.

Potrivit acesteia, mai ales 
în comunitățile mici, femeile 
nu știu ce au de făcut în cazul 
în care sunt agresate. „Dis-
cutăm și despre probleme de 
natură legislativă, pentru că 
unei femei, în special dacă este 
dintr-o comunitate mică, îi este 
greu să știe ce are de făcut, nu 
își cunoaște drepturile, nu știe 
care sunt măsurile la care ar 
putea să recurgă. Nu știe efec-
tiv unde să se ducă. Ea este 
neprotejată, ordinul de pro-
tecție pe care îl poate solicita 
s-ar putea să fie un instru-
ment total necunoscut pentru 
ea. În plus, pentru obținerea 

unui ordin de protecție, are 
nevoie de timp, de dovezi, de 
cineva care să o îndrume”, a 
spus Cristina Horia.

În opinia sa, o altă pro-
blemă ar fi legată de ceea ce 
se întâmplă după plecarea 
femeilor din adăposturi. „Cu 
cât crește perioada de ședere 
în adăpost, cu atât recupera-
rea lor este mai bună. Statistic 
vorbind, 85% dintre femeile 

care au stat minim șase luni 
au fost independente la pleca-
rea din adăpost. 15% din cele 
care au stat undeva la șase săp-
tămâni s-au întors la agresor. 
Nu avem servicii pe termen 
lung și foarte lung. 90% dintre 
femeile care vin la adăpost au 
loc de muncă”, a arătat Horia.

Ea a susținut necesitatea 
înăspririi pedepselor pentru 
agresor și monitorizarea mai 

bună a ordinelor de protec-
ție, pentru că sunt situații în 
care acestea sunt încălcate. 

„2% dintre plângerile penale 
ajung la nivelul instanțelor, prin 
urmare agresorii nu sunt sanc-
ționați”, a mai spus ea. Prezent 
la dezbatere, Aurelian Bocan, 
reprezentant al Poliției Capi-
talei, a precizat că în București 
sunt depuse anual aproxima-
tiv 1.000 de plângeri penale în 
ceea ce privește violența domes-
tică, mai spune sursa citată.

„Conform unor statistici, la 
nivelul organizațiilor interna-
ționale, cel puțin în România 
se vehiculează o cifră mult mai 
mare — una din trei femei este 
victima violenței în familie 
într-un anume fel, de la agresi-
vitate verbală până la cea fizică. 
Peste 60% dintre agresori sunt 
consumatori de alcool”, a expli-
cat Bocan.

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

În 14 județe, nu există servicii de suport pentru femeile 
agresate. 1 din 3 femei este victima violenței în familie

Foto: cugetliber.ro
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Cioloș: România nu are partide populiste sau extremiste 
în Parlament; sper să nu aibă nici după alegeri

Ofertă de prepaid lunară. Pentru apelurile efectuate în afara ofertei DIGI Combo se vor aplica tarifele Planului Renove. 
Consultă destinațiile incluse și Condițiile Serviciului pe www.digimobil.es

ABRACADABRA!!!
AM ÎMBUNĂTĂȚIT
DIGI COMBO
Mai multe informații www.digimobil.es

+

@@

3GB 
PENTRU A NAVIGA 
LA VITEZĂ MAXIMĂ

200 
MINUTE 

NAȚIONALE 
ȘI INTERNAȚIONALE

NOU
“Pentru că
tu ai cerut”

Pe data de 4 martie 2016, „Ansamblul Mândrii Românași” a dat 
startul cursurilor de dansuri populare românești pentru copii 
și adulți din Spania.

Pentru a ajuta la păstrarea valorilor și tradițiilor culturale 
românești este nevoie ca și tu să te implici în acest proiect al 
Grupului „Mândrii Românași”. Prin desfășurarea acestor cursuri 
de dans se dorește întărirea relațiilor între românii aparținători 
ai comunității românești din Spania și realizarea unei strânse 
legături sufletești între românii aceleiași țări, dar din regiuni 
diferite ale României.

Dacă te vei alătura, vei face și tu parte din „Ansamblul 
Mândrii Românași” care cuprinde grupe formate din copii de 
diferite vârste și grupe pentru adulți. Vârsta minimă pentru 
copii este de 3 ani.

Pentru început, cursurile vor avea loc în orașul Alcalá de 
Henares, adresa Calle Camino de Santiago, nr. 3, provincia 
Madrid, programate în ziua de vineri, între orele 17:00–20:00. 
Costul cursurilor de dans este de 20 euro/pe lună/persoană.

„Ansamblul Mândrii Românași” îi invită și îi așteaptă pe toți 
românii pasionați de muzica și dansul popular românesc să se 
alăture acestui proiect sub sloganul „Haideți în pași de dans, să 
fim Mândrii Românași!”

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail:
mandriiromanasi@gmail.com sau la telefon 633307958.

De asemenea, așteptăm mesajele tale pe pagina oficială de 
Facebook Mândrii Românași.

Vă așteptăm cu drag!

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în SpaniaRomânia nu are partide 

populiste sau extremiste în 
Parlament, a declarat premi-
erul Dacian Cioloș, precizând 
că speră ca situația să rămână 
la fel și după alegerile parla-
mentare, conform AGERPRES. 

„În continuare, România este 
una din rarele țări din această 
zonă care nu are încă partide 
populiste sau extremiste în 
Parlament și sper să nici nu 
fie cazul chiar și după aceste 
alegeri. Asta nu înseamnă că 
anumite formațiuni politice 
nu folosesc abordări populiste, 
mai ales în campanii electo-
rale”, a afirmat Dacian Cioloș, 
la Forumul Societății Civile din 
Europa Centrală și de Est, orga-
nizat la București.

Potrivit lui Cioloș, în Româ-
nia, se speculează diferențele de 
așteptări între diferite categorii 
sociale din partea instituțiilor 
statului și din partea deciden-
ților. „Anumite neajunsuri în 
reforma unor instituții sau poli-
tici ale statului sunt compensate 
în discursul populist cu pro-
vocarea fricii, provocarea de 
teamă, de ură, care duce apoi 
la manipulare. De multe ori 
se folosește această teamă și 

ură chiar împotriva străinilor, 
făcând această paralelă între 
noi, acasă, și ei, dincolo, uitân-
du-se faptul că avem câteva 
milioane de români care 
lucrează în străinătate, care 
au contact cu această străină-
tate și care de fapt în viața lor 
de zi cu zi integrează ceea ce, 
din păcate, unii lideri politici 
speculează în mod simplist”, 
a spus Cioloș.

Premierul Cioloș a mai afir-
mat că populismul câștigă „tot 
mai mult teren” în Uniunea 
Europeană. „Trecem printr-o 
perioadă un pic aparte aș spune 
pentru Uniunea Europeană, 
pentru că, după o perioadă 
de prosperitate, de creștere, 
care a permis și masiva extin-
dere de la 15 la 28 de state 
membre, astăzi, cunoaștem 
un fenomen de populism care 
prinde și câștigă din păcate 
tot mai mult teren. Trebuie 
să privim într-un mod foarte 
pragmatic și realist acest feno-
men și să nu cădem în capcana 
aceasta a negativismului și anta-
gonizării societății din cauza 
acestui fenomen. Acest curent 
populist care prinde, iată, nu 
doar în Uniunea Europeană, 

ci și în alte părți din lume și 
nu în orice părți din lume, ci 
în acele părți care au o istorie 
democratică foarte consistentă. 
Trebuie să ne punem întrebarea 
într-un mod foarte pragmatic 
și realist unde își au rădăci-
nile aceste curente populiste 
și cum le putem trata pentru a 
nu slăbi democrația, ci pentru 
a ieși întăriți în ceea ce pri-
vește procesul democratic în 
urma acestui fenomen”, a pre-
cizat Cioloș.

„Se concentrează în populism 
foarte multă energie pentru 
a explica ce nu merge și a 
explica într-un mod simplist 
și nu simplu și inteligibil ceea 
ce nu merge, fără însă a pro-
pune soluții și alternative”, a 
subliniat Cioloș. Conform sur-
sei citate, premierul a precizat 

că Uniunea Europeană este în 
măsură să depășească aceste 
momente dificile. „Probabil că 
n-am acordat suficient timp și 
suficientă consistență acestui 
proces de integrare după ce a 
avut loc extinderea, probabil 
și din motive obiective, pentru 
că am înregistrat imediat după 
finalizarea procesului de extin-
dere criza financiară, urmată 
apoi de probleme legate de tero-
rism, de migrație, cărora n-am 
fost întotdeauna în măsură să 
le aducem răspunsuri suficient 
de consistente. Și-atunci am 
înregistrat această tendință de 
repliere naționalistă și popu-
listă. Cred cu tărie că Uniunea 
Europeană este în măsură să 
depășească și aceste momente 
dificile și să iasă întărită din 
acest proces, însă găsind noi 
soluții și noi forme de demo-
crație participativă, care în 
momentul de față nu sunt 
suficient consolidate în struc-
turarea instituțională pe care o 
cunoaște Uniunea Europeană. 
Cred că avem nevoie și de mai 
multă onestitate din partea sta-
telor membre vizavi de această 
construcție care este Uniunea 
Europeană”, a mai spus Cioloș.

Foto: realitateaoltului.ro
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

M inisterul Sănătății a lansat campa-
nia „Nu antibiotice la întâmplare!”, 
care are rolul de a informa asupra 

riscului consumului inutil de antibiotice, infor-
mează AGERPRES. „Încercăm să ne adresăm 
cât mai multor categorii: medicilor, pacienți-
lor, producătorilor. Încercăm să îi facem pe 
toți să înțeleagă că, pentru a conserva efici-
ența antibioticelor, acestea trebuie utilizate 
doar atunci când sunt necesare. Utilizate atunci 
când nu este nevoie de ele, nu au cum să aibă 
eficiența dorită, dar au riscuri foarte mari”, a 
explicat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, 
într-o conferință de presă.

Campania constă în difuzarea unui spot TV 
produs sub coordonarea Ministerului Sănătății 
și în distribuirea de cutii de pseudo-medica-
mente pe care este scris „Nu antibiotice la 
întâmplare!” și în care sunt inserate bilete 
de informare.

Potrivit ministrului, cu cât antibioticele sunt 
folosite mai frecvent, cu atât rezistența bacte-
riană la antibiotice este accelerată și astfel s-a 
ajuns ca în ultimele decenii acest lucru să se 
amplifice. Vlad Voiculescu a mai explicat că 
sunt boli și intervenții medicale majore care 
afectează apărarea anti-infecțioasă a organis-
mului, imunitatea, și fac ca viața pacientului 
să depindă de antibiotice. Boli grave cum ar fi 
marile arsuri, tratamente pentru transplantul 
de organe, chimioterapia sau îngrijirea pre-
maturilor riscă să devină fie greu de tratat, fie 
imposibil de tratat din cauza creșterii rezistenței 

la antibiotice a bacteriilor periculoase care pot 
infecta acești pacienți, a susținut el. Voiculescu 
a afirmat că peste 90% din consumul de antibi-
otice are loc în afara spitalului, pentru infecții 
tratate la domiciliu. „Pe de o parte, pacienții și 
familiile lor solicită în mod expres medicilor 
să le prescrie antibiotice sau farmacistului să 
li se elibereze aceste antibiotice fără prescrip-
ție medicală. Pe de altă parte, prescriptorii 

recomandă antibiotice inutile din mai multe 
motive: fie din lipsa informațiilor medicale 
actualizate, fie la presiunea pacientului sau a 
familiei, fie din cauza persuasiunii compani-
ilor farmaceutice, fie din teama de a nu greși, 
teama de a fi culpabil dacă nu le prescriu. Dacă 
nu se vor lua măsuri energice, estimările arată 
că în anul 2050 în toată lumea se vor înregis-
tra cel puțin 10 milioane de decese produse 

de infecții cu germeni rezistenți”, a atențio-
nat ministrul Sănătății, conform sursei citate.

Gabriel Popescu, consilierul ministrului 
Sănătății, a spus că România a atins al doi-
lea nivel de consum de antibiotice la mia de 
locuitori între statele UE. „Asta înseamnă în 
termeni mai simpli că peste 600.000 de români 
iau în fiecare zi antibiotice sau, altfel spus, că 
într-un an de zile media este de cam 12 zile 
de tratament antibiotic pentru fiecare conce-
tățean al nostru”, a declarat medicul.

Președintele Asociației Colectiv GTG 3010, 
Eugen Iancu, a vorbit la conferința de presă 
despre fiul său, care a decedat în urma incen-
diului din clubul Colectiv de acum un an și care 

„după trei săptămâni de spitalizare a murit cu 
cinci bacterii”.

„Între timp am aflat că aceste bacterii se dez-
voltă și din cauza unei neadministrări corecte 
a antibioticelor. Copilul meu a fost tratat din 
primele săptămâni de internare cu antibio-
tice date preventiv, pentru că nu erau analize 
făcute. Odată ajunși în străinătate, pacienții nu 
au mai beneficiat de același tratament. Acolo 
de bază era igiena, izolarea și de-abia la urmă 
antibioticul. Atât eu, personal, cât și asociația 
pe care o conduc dorim să ne implicăm în ast-
fel de programe de atenționare a populației, 
de schimbare în bine a ceea ce nu se întâmplă 
bine în sistemul medical. Aceste antibiotice 
luate în abuz, din păcate, nu sunt cea mai bună 
cale”, a afirmat președintele Asociației Colec-
tiv GTG 3010.

Ministerul Sănătății a lansat campania „Nu antibiotice la întâmplare!” 
Peste 90% din consumul de antibiotice, în afara spitalului

Un spital public integrat în 
rețeaua Centrului de la Madrid, 
Spitalul Universitar din Torre-
jón l-a tratat cu succes pe 
Jamlick Mwangi, un băiat de 
13 ani din Kenya, care prezenta 
pietre la ambii rinichi și la vezica 
urinară. În probele realizate în 
țara lui se puteau observa o 
piatră la vezica urinară și pie-
tre mari la ambii rinichi, lucru 
foarte rar întâlnit la copii.

Spitalul Universitar din 
Torrejón are un acord de cola-
borare cu ONG-ul Solidaritate 
pentru Copilărie. Această orga-
nizație cunoaște cazul micuțului 
încă din luna aprilie a acestui 
an când acesta s-a prezentat la 
Spitalul Pedro Horstmann de 
Lamu (Kenya) pentru durere 
lombară. Mulțumită acordu-
lui s-a putut realiza transferul 
lui Jamlick pentru a fi tratat 
corespunzător.

Dr. Luis Llanes, șef de ser-
viciu al Secției de Urologie și 
responsabil de intervențiile 
chirurgicale ale micuțului, constată că „l-am 
putut trata pe Jamlick cu succes, putând eli-
mina calculii prezenți. Ambele intervenții au 
fost realizate prin tăieturi foarte mici, motiv 
pentru care timpul de recuperare a micuțului 
a fost foarte scurt și cu puțină durere, permi-
țându-i să-și recupereze viața de zi cu zi mult 

mai repede”. Spitalul Universitar din Torrejón 
și Asociația ONG Solidaritate pentru Copilărie 
au un acord de colaborare de acum patru ani, 
prin intermediul căruia au fost tratați mai mulți 
copii. Dr. Jesús de Castro, director al Departa-
mentului Chirurgical al Spitalului Universitar 
din Torrejón ne spune că „spitalul este mândru 

de colaborarea cu ONG-ul Solidaritate pentru 
Copilărie. Mulțumită activității sale în țări aflate 
în curs de dezvoltare am putut trata mai mulți 
copii care trebuiau să fie transferați pentru că 
nu beneficiau de mijloacele necesare în țările 
lor de origine, putând, în acest fel, să le resta-
bilim sănătatea pe care orice copil o merită”.

Spitalul din Torrejón a tratat un copil din Kenya prin acordul 
pe care îl are cu ONG-ul Solidaritate pentru Copilărie

Foto: ziaruloval.ro

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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Românii din Comunitatea Madrid au petrecut 
la un festival dedicat Zilei Naționale a României

Uniunea Muncitorilor Români din Spania 
a adus România aproape de români în 
cadrul festivalului dedicat Zilei Naționale a 
României de pe 27 noiembrie din Torrejón 
de Ardoz, Madrid. 

Uniunea Muncitorilor Români din Spania 
a desfășurat, pe data de 27 noiembrie 2016, 
un festival dedicat Zilei Naționale a României 
care a avut loc în Recinto Ferial din Torrejón 
de Ardoz (provincia Madrid), programat între 
orele 12:00 și 22:00.

În cadrul festivalului, pe lângă atmosfera de 
joc și voie bună, românii s-au putut delecta cu 
cele mai gustoase preparate prezentate la Târ-
gul de produse tradiționale românești. Astfel, 
românii au putut consuma produse cu specific 
românesc, printre care preparate din carne rume-
nite la grătar, șorici prăjit, frigărui și legume 
la grătar, cartofi copți, porumb fiert și copt, 
dar și preparate dulci și deserturi tradiționale 
românești, gogoși, turtă dulce, miere, produse 
de artizanat și multe altele.

Ca o noutate, la Târgul de produse tradițio-
nale românești din cadrul festivalului, românii 
au putut degusta produse autentice românești 
aduse pentru prima dată în Spania de Valeputna 
Povestea Păstrăvului Desăvârșit. La standul 
lor, românii au găsit diverse feluri de păstrăv 
afumat, creme de păstrăv, zacuscă de hribi, 
gălbiori și ghebe, precum și multe alte bună-
tăți culinare.

Mâncarea gustoasă a fost completată de 
vinuri românești fierte și frumos înmiresmate, 
țuică fiartă, dar și multe alte băuturi menite să 
întrețină atmosfera de petrecere. Muzica de 
petrecere a făcut cinste folclorului românesc cu 
artiști deosebiți ca și Sofia Vicoveanca, Petrică 
Mîțu Stoian, Paul Ananie, Adrian Neamțu și 
Sînziana Ștefan. Intrarea la acest eveniment 
a fost gratuită.

Deși vremea nu a fost frumoasă și ploaia 
și-a făcut apariția, românii nu s-au dat ple-
cați. Petrecerea a continuat pe muzica marilor 
valori ale folclorului românesc. Umbrelele s-au 
înmulțit ca niște ciupercuțe colorate sub care 
românii cântau piese dragi sufletului lor, iar 
alții cântau și dansau.

Românii din străinătate, în cazul acesta româ-
nii din Spania, așteaptă cu mult dor evenimente 
culturale românești. Muzica românească îi leagă 
sufletește de cei de acasă și le mai alină un 

pic din dorul depărtării de țară. Adevăratele 
petreceri ale românilor din străinătate nu pot 
fi decât pe muzica artiștilor români.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și organi-
zatoare a acestui festival dedicat Zilei Naționale 
a României, dorește să mulțumească tuturor 
celor care au contribuit la realizarea acestui eve-
niment. Dorește să mulțumească sponsorului 
DIGI mobil, colaboratorului special Money-
Gram și colaboratorilor: Primăria din Torejón 
de Ardoz, Napolact, Vale Putna – povestea 
păstrăvului desăvârșit, Azulejos y Materiales 
de construcción J&L, Nunți și botezuri.com, 
Carmangeria Românească, Materiale de con-
strucții Silviu, Autos Motoreta.

Mulțumește, de asemenea, partene-
rilor 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.

Adrian Neamțu și Sînziana Ștefan / FACEBOOK SÎNZIANA ȘTEFAN

Paul Ananie alături de români în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz, Madrid

Foto: Facebook Petrică Mîțu Stoian

Foto: Facebook Sofia Vicoveanca Oficial
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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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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€

Î n zilele de 19 și 20 noiembrie 
2016, între orele 12-22, a avut 
loc a 2-a ediție a Târgului româ-

nesc de Nunți și Botezuri realizat în 
Spania dedicat special viitorilor miri, 
proaspeților părinți, dar și pentru cei 
care vor avea de organizat un eveni-
ment important în viața lor. Târgul 
de Nunți și Botezuri s-a desfășurat în 
Saloanele Hotelului AC by Marriott 
din Alcalá de Henares, o locație deo-
sebită și foarte primitoare, amenajată 
special pentru acest eveniment, cu 
adresa pe Calle Octavio Paz, nr. 25, 
Alcalá de Henares (Madrid).

Târgul de Nunți și Botezuri se 
poate descrie în cuvintele – 
eleganță, stil, profesionalism.
Într-o atmosferă elegantă și romantică, 
în același timp, în Saloanele Hotelului 
AC by Marriott, standurile expozițio-
nale erau pregătite până la cel mai mic 
detaliu și puteai descoperi ultimele 
tendințe în rochii de mireasă, rochii și 
ținute de gală, decorațiuni interioare 
pentru săli de restaurante, meniuri 
culinare personalizate, aranjamente 
florale, machiaj, diverse tratamente 
faciale și corporale de înfrumusețare, 
ținute speciale de botez pentru copii, 

lumânări de nuntă sau botez, tor-
turi și prăjituri, servicii foto-video 
și sonorizare.

Expozanții au pregătit oferte 
și reduceri speciale pentru acest 

eveniment, putându-se achiziționa 
produsele expuse la vânzare, dar și 
subcontracta servicii de organizare 
nunți, botezuri sau alte evenimente. 
Organizatorul a pregătit o ambianță 

plăcută completată în cele două zile 
de târg de un spectacol de magie rea-
lizat de Alberto Montalvo, pe lângă 
o tombolă organizată special pentru 
vizitatorii târgului.

Magazinul Elen Boutique a pre-
gătit prezentări de modă cu rochii 
de mireasă și ținute de gală, machiaj 
ADINA Beauty Center și coafură Elena 
Estilistas. Magazinul Iris Arganda 
a pregătit o prezentare de modă cu 
rochii de seară. Intrarea la acest eve-
niment a fost gratuită.

Prezentăm în continuare expozan-
ții care au participat la a 2-a ediție a 
Târgului românesc de Nunți și Bote-
zuri realizat în Spania:
ADINA Beauty Center pune arta în 
mâinile tale prin oferirea de servi-
cii profesionale în ceea ce privește 
îngrijire mâini și piele, manichiură cu 
gel, manichiură și pedichiură, trata-
mente faciale și corporale, tratamente 
și vopsire păr, masaje, extensii gene, 
depilare și machiaj profesional. În 
munca noastră ne ghidăm după prin-
cipiul de a-ți oferi cele mai bune 
servicii și atenția personalizată. Te 
vei convinge doar dacă ne vei vizita 
la adresa Calle Perú, nr. 2, Coslada 
(Madrid). Informații suplimentare la 
tel. 642 714 001. Facebook: ADINA 
Beauty Center.
Agenția de Traduceri ATIRE este o 
agenție de traducere și interpretare 
care realizează traduceri autorizate 
din română, spaniolă, engleză și fran-
ceză. Agenția de Traduceri ATIRE 
îți oferă servicii de calitate la cele 
mai bune prețuri în toată Spania. În 
plus, îți oferă orice tip de informații 
(gratuite) și sprijin pentru obține-
rea tuturor tipurilor de documente 

Pe 19 și 20 noiembrie a avut loc a 2-a ediție 
a Târgului de Nunți și Botezuri din Spania
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necesare pe teritoriul Spaniei și 
al României. Adresa: Calle de San 
Antonio, nr. 2, Móstoles (Madrid). 
Informații suplimentare la tel. 911 
102 690 sau WhatsApp 670 555 865, 
e-mail info@atire.es.
Asociația ProVita Lex a oferit o deo-
sebită expoziție de costume populare 
românești, ii, ștergare, costume de 
mire și mireasă tradiționale româ-
nești. Adresă: Centrul Cultural Las 
Fronteras, Calle Salvador Allende, nr. 
7, Torrejón de Ardoz, tel. 677 387 
641, e-mail provitalex@yahoo.com.
Bijuteria Gutiérrez te așteaptă cu 
modele unicate, special create pentru 
tine. Cu o experiență în timp în reali-
zarea diferitelor bijuterii la comandă, 
te invită să le prezinți exact ce model te 
interesează, iar rezultatul te va încânta. 
La Bijuteria Gutiérrez găsești modele 
deosebite de verighete, inele, cercei, 
coliere, pandantive cu sau fără pietre 
prețioase. Adresa este Calle Teniente 
Ruiz, nr. 9, 28805 Alcalá de Hena-
res (Madrid), tel. 918 895 801 sau 
649 078 747.
Centrul de estetică M&M oferă 
următoarele tratamente: cavitație, 
radiofrecvență facială și corporală, 
fotoepilare, epilare și design sprân-
cene, microblading (tatuaj sprâncene 
fir cu fir în 3D), fotosculptură cu IPL, 
fotorejuvenare cu IPL, tratamentul de 
întinerire – curenți galvanici, trata-
mente anti-acnee, foto curățare pori 
(tratamente cu LED), manichiură cla-
sică braziliană sau semi-permanentă, 

pedichiură clasică braziliană sau 
semi-permanentă, unghii în acryl 
sau gel, extensie gene, mască pentru 
gene permanentă – 21 de zile durată, 
curățare facială, ciocoterapie facială, 
diverse tipuri de măști, tratament 
împotriva căderii părului, presote-
rapie, masaje, nutriție personalizată, 
auriculoterapie (pentru controlul 
anxietății) și machiaj. Adresa: Calle 
Medinaceli, nr. 3, 28850, Torrejon 
de Ardoz (Madrid), tel. 910 837 512, 
e-mail centroesteticamym@gmail.com, 
web: www.mymcentroestetica.com 
Facebook: M&M Centro de Estética 
y Bienestar.
Cofetăria și covrigăria Horno Arte-
sano, cu o experiență de 3 ani în 
servirea clienților noi, dar și fideli, 
te așteaptă să vii să cunoști și tu pro-
dusele artizanale de înaltă calitate 
de patiserie și cofetărie realizate în 
laboratorul propriu din ingrediente 
naturale și fără amelioratori. Oferim, 
de asemenea, garanția realizării ori-
cărui model de tort întocmai până cel 
mai mic detaliu. Te așteptăm, zilnic, 
între orele 6-22 la adresa Plaza de 
España, nr. 12, local comercial 1 în 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Infor-
mații suplimentare la tel. 626 314 522, 
Facebook: Covrigaria HORNO Arte-
sano, e-mail valentinatarus@yahoo.es.
Dormiré bien. Cu saltelele Dormiré 
bien te vei trezi odihnit și fără dureri 
de spate. Îți oferim cele mai bune pro-
moții și reduceri! Informații la tel. 
615 186 006. Web: dormirebien.es, 

Facebook: Dormire Bien, e-mail: 
comercial@dormirebien.es.
Elen Boutique vine în sprijinul tău și 
al românilor din Spania care doresc să 
se căsătorească, să își boteze copii sau 
urmează să participe la un eveniment 
important în viața lor. Elen Boutique 
te așteaptă cu haine și accesorii pentru 
momentele tale importante! Adresa 
noastră este Calle Tajo, nr. 1, Coslada 
(Madrid). Informații suplimentare 
la tel. 910 296 076 sau 642 789 772, 
web: elenboutique.com, Facebook: 
Elen Boutique.
Finca El Manjar de Talamanca este 
un complex turistic la douăzeci de 
minute de Madrid, aflat în mijlocul 
naturii potrivit pentru evenimentele 
tale importante, nunți, botezuri și 
alte petreceri de neuitat. Te invi-
tăm să ne vizitezi pe pagina www.
elmanjardetalamanca.com și să afli 
detalii despre ofertele noastre speci-
ale. Adresa noastră este Ctra. Alcalá 
de Henares a Torrelaguna (M-103), 
km 22,600, Talamanca del Jarama 
(Madrid). Informații suplimentare la 
tel. 918 417 282 sau 629 176 532, e-mail 
info@elmanjardetalamanca.com, 
Facebook: El Manjar de Talamanca 

– Eventos.
Finca L’Alcazaba este un restaurant cu 
tipic românesc în care găsești saloane 
individuale pregătite special pentru 
evenimentele tale, nunți, botezuri și 
alte petreceri. Vino să te convingi la 
adresa Ctra. Burgos (A1) ieșirea 23 în 
direcția Algete, San Sebastián de los 

Reyes (Madrid). Informații suplimen-
tare la tel. 916 236 579 sau 689 823 
735, e-mail fincalcazaba@hotmail.com, 
Facebook: Finca Alcazaba restaurant 
romanesc.
Floristería Elena îți oferă pentru 
toate momentele tale importante 
buchete și aranjamente florale rea-
lizate cu multă atenție, ținând cont 
de preferințele tale. Pentru decorul 
perfect și în culori care atrag privirea 
vizitează-ne pe Calle Sollana, nr. 6, 
local 3 în Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Informații suplimentare la tel. sau 
WhatsApp 642 959 262. Facebook: 
Lumanari NuntaBotez Spania.
Hotel Restaurant Siglo XXI pune la 
dispoziție un spațiu frumos amenajat 
pentru evenimentele tale importante, 
nunți, botezuri și alte petreceri sau 
reuniuni. Ne găsești la adresa: Ctra. 
Daganzo, nr. 2, Ajalvir (Madrid). 
Informații suplimentare la tel. 918 
844 013 sau 615 450 691, e-mail 
info@hostalasadorsiglo21.es, web: 
hostalasadorsiglo21.es, Facebook: 
Asador Siglo XXI – Colmao Flamenco.
Magazin Diamante Fashion oferă 
rochii de mireasă și de seară. Face-
book: Diamante Fashion, tel. 666 254 
772. Adresă: Paseo de los Curas, nr. 
11, Alcalá de Henares (Madrid).
Magazin Iris Arganda oferă rochii 
de mireasă și de seară. Facebook: 
Iris arganda del rey, tel. 661 160 073.
Magazin Paco Araque oferă cos-
tume bărbați la comandă, costume 
de mire, accesorii și pantofi. Web: 

www.pacoaraque.com. Facebook: 
#PacoAraqueHombres. Adresă: 
Calle Ramón y Cajal, nr. 4, 28801, 
Alcalá de Henares (Madrid), e-mail 
consultas@pacoaraque.com, tel. 918 
821 723 și fax 918 825 341.
Monica Popa – Organizator de 
Evenimente îți oferă servicii de 
organizare nunți, botezuri, eveni-
mente, decorare restaurant, baloane 
cu heliu, candy bar. Informații supli-
mentare la tel. 622 311 518, e-mail 
monicapopa75@yahoo.com.
Nunti si Botezuri.com-Foto-Vi-
deo-DJ vine în ajutorul tău cu un 
pachet complet de servicii profesi-
onale potrivite pentru evenimentele 
tale, nunți, botezuri sau alte petreceri. 
Pentru noi, amintirile tale contează! 
Convinge-te de profesionalismul 
nostru, îți oferim informații supli-
mentare în Madrid la tel. 642 870 
870, e-mail mail@nuntisibotezuri.com, 
web: www.nuntisibotezuri.com, Face-
book: Foto Video Dj Nunti si Botezuri.
Restaurantul Los Girasoles este un 
loc perfect pentru evenimentele tale. 
Adresa: Ctra, N-II km 52, Guadala-
jara (Guadalajara), tel. 949 040 024. 
Web: grupolino.com/los-girasoles. 
Facebook: Grupo Lino.

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

mailto:provitalex@yahoo.com
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 
a început expedierea materiale-
lor necesare votării către misiunile 
diplomatice și oficiile consulare ale 
României, urmând ca acestea să fie 
puse la dispoziția birourilor secțiilor 
de votare din străinătate organi-
zate pentru alegerile parlamentare, 
informează un comunicat de presă 
al instituției, conform AGERPRES.

Pentru cele 417 secții de votare din 
străinătate, MAE trimite 1.993.930 
buletine de vot (996.965 de buletine 
pentru alegerea Senatului și 996.965 
de buletine pentru alegerea Camerei 
Deputaților). Numărul buletinelor de 
vot a fost stabilit ca urmare a estimări-
lor realizate de misiunile diplomatice, 
ținând cont de prezența la vot de la 
procesele electorale anterioare și 
dispersia teritorială a comunită-
ților românești, precizează MAE. 
Odată cu buletinele de vot, Minis-
terul Afacerilor Externe expediază 
și celelalte materiale necesare votă-
rii: timbre autocolante, ștampile cu 
mențiunea votat, ștampile de con-
trol, plicuri transparente, tușiere, 
tuș, formulare tipizate, mai spune 
sursa citată.

Legea 208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților 
prevede că Biroul electoral de circum-
scripție nr. 43 pentru cetățenii români 
cu domiciliul sau reședința în afara 
țării distribuie birourilor electorale 
ale secțiilor de votare din străinătate, 
cu sprijinul logistic al Ministerului 
Afacerilor Externe, buletinele de vot, 
ștampila de control și ștampilele cu 
mențiunea „Votat”, formularele pentru 
încheierea proceselor-verbale, pre-
cum și celelalte materiale necesare 
procesului electoral.

Lista completă a secţiilor 
de vot din Spania:
Madrid 1, Avda. Alfonso XIII, nr. 157, 
28016, Madrid, Ambasadă.

Madrid 2, Avda. Alfonso XIII, nr. 

157, 28016, Madrid, Ambasadă.
Madrid 3, Av. de la Albufera, nr. 

319, 28031, Madrid, Secția Consulară.
Madrid 4, Av. de la Albufera, nr. 

319, 28031, Madrid, Secția Consulară.
Madrid 5, Plaza de la Lealtad, nr. 

3 entreplanta dcha., 28014, Madrid, 
Institutul Cultural Român.

Coslada 1, Ayuntamiento de 
Coslada, Avda. de la Constitución, 
nr. 47, 28821, Coslada.

Coslada 2, Centro Cultural „La 
Jaramilla”, Avda. de la Constitución, 
nr. 47, 28821, Coslada.

Alcalá de Henares, Junta Municipal 
del Distrito II, Avda. Reyes Católi-
cos, nr. 9, 28802, Alcalá de Henares.

Cuenca, Asociacion Hispano 
Rumana de la Provincia de Cuenca, 
C/ Pedro Almodovar, s/n, 16002, 
Cuenca.

Torrejón de Ardoz, Colegio „El 
Buen Gobernador”, Avda. de la Con-
stitución, nr. 9, 28850, Torrejón de 
Ardoz.

Getafe, Centro Cívico „Juan de la 
Cierva”, Plaza de las Provincias, s/n, 
28903, Getafe.

Arganda del Rey, Ciudad depor-
tiva „Príncipe Felipe” Sala de usos 
múltiples, C/ San Sebastian, nr. 6–8, 
28500, Arganda del Rey.

Móstoles, Centro de Participación 
Ciudadana, C/ San Antonio, nr. 2, 
28934, Móstoles.

Fuenlabrada, Centro Cultural „La 
Serna”, Av. de las Comarcas, nr. 2, 
28941, Fuenlabrada.

Burgos, C/ Eduardo Martínez del 
Campo, nr. 8, 09003, Burgos.

Las Palmas de Gran Canaria, Ofi-
cinas Municipales Ayuntamiento, C/ 
León y Castillo, nr. 270, 35005, Las 
Palmas de Gran Canaria.

Barcelona 1, Calle San Juan de la 
Salle 35 bis, 08022, Barcelona, Con-
sulat General.

Barcelona 2, Calle San Juan de la 
Salle 35 bis, 08022, Barcelona, Con-
sulat General.

Lleida, Centro Civico del Centro 
Historico, Plaça Ereta, s/n, 3era planta, 
25002, Lleida.

Tarragona, Palau Municipal de 
Tarragona, Plaça de la Font, nr. 1, 
43003, Tarragona.

Reus, Centro Civico Ponent, Avda. 
dels Paisos Catalans, nr. 106, 43205, 
Reus.

Girona, Centro Civico Pla de Palau, 
C/ Saragossa, nr. 27, 17003, Girona.

Palma de Mallorca, Cultural Santa 
Catalina, C/ dels Sobreposats, nr. 3, 
07014, Palma de Mallorca.

Bilbao 1, Plaza Circular 4, 48001, 
Bilbao, Consulat General.

Bilbao 2, Plaza Circular 4, 48001, 
Bilbao, Consulat General.

Logroño 1, Colegio Los Boscos, C/ 
Doctor Múgica, nr. 9, 26002, Logroño.

Logroño 2, Colegio Los Boscos, C/ 
Doctor Múgica, nr. 9, 26002, Logroño.

Pamplona, C/ General Chinchi-
lla, nr. 4, 31002, Pamplona.

Gijón, Centro Municipal Integrado 
Pumarin Gijón–Sur, C/Ramon Are-
ces, nr.7, 33210, Gijón.

Santiago de Compostela, Pazo 
de Raxoi, s/n, 15701, Santiago de 
Compostela.

Sevilla, Avenida Manuel Siurot, 
nr.30, 41013, Sevilla, Consulat General.

Huelva, Centro Social „La Orden”, 
C/ San Bartolomé de la Torre, s/n, 
21510, Huelva.

Málaga, Centro Ciudadano La 
Virreina Málaga, etaj 2, Camino de 
la Virreina, nr.7, 29011, Málaga.

Motril, Centro Intercultural Motril, 
C/ Motril Galicia, s/n, Edificio Ver-
salles, bajo 1, 18600, Motril.

Murcia, Sediul Consulatului ono-
rific al României, Edificio Paraninfo, 
Espinardo, Avda. de los Rectores, nr.3, 
30100, Murcia.

Castellón de la Plana 1, Avenida 
de Valencia, nr. 144 (esq. con Rambla 
de la Viuda), Castellón de la Plana, 

Consulat.
Castellón de la Plana 2, Avenida 

de Valencia, nr. 144 (esq. con Rambla 
de la Viuda), Castellón de la Plana, 
Consulat.

Valencia, C/ del Doctor Marañon, 
nr. 4/6, 4601, Valencia.

Gandia, Sediul Primăriei–Oficina 
de Empadronamiento, Plaça Major, 
nr. 1, 46701, Gandia.

Alicante, Sediu „Negociado de 
Estadistica”, C/ Rafael Terol, nr. 10, 
03001, Alicante.

Elche, Centro de Congresos de 
Elche (Sala de Exposicion), C/ Filet 
de Fora, nr. 1, 03203, Elche.

Ciudad Real, Calle Mata, nr. 37, 
13004, Ciudad Real, Consulat.

Tarancón, Ayuntamiento de 
Tarancón–Salón de plenos, Plaza del 
Ayuntamiento, nr. 1, 16400, Tarancón.

Tomelloso, C/ Juan Antonio López, 
nr. 2 (Antiguo Hangar de la Estación), 
13700, Tomelloso.

Toledo, Centro Cívico–Social Bue-
navista, Avda. Portugal, s/n, 45005, 
Toledo.

Albacete, Centro Social, C/ Alcalde 
Conangla, nr. 7, 02006, Albacete.

Almendralejo, Salón del Edificio 
municipal „Espacio Integra”, Parque 
Ramon y Cajal, 06200, Almendra-
lejo (Badajoz).

Guadalajara, Centro Social, Avda. 
de Venezuela, nr.7, 19005, Guadalajara.

Zaragoza 1, Calle Camino de Las 
Torres, nr. 24, 50008, Zaragoza, 
Consulat.

Zaragoza 2, Calle Camino de Las 
Torres, nr. 24, 50008, Zaragoza, 
Consulat.

Calatayud, Plaza Joaquin Costa, 
nr.14, 50300, Calatayud.

Almería, Carretera Huércal de 
Almería, nr. 46, 04009, Almería, 
Viceconsulat.

Roquetas de Mar, CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES, Avda. Curro 
Romero, nr. 46, 04740, Roquetas de 
Mar, (vis-a-vis de Autogara Roquetas).

ACTUALITATE

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

MAE: Aproximativ 2 milioane de buletine de 
vot vor fi trimise la secțiile din străinătate

Foto: transilvanianews.ro
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¡Oferta limitada! Garantía de 2 años.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO A CASA DEL CLIENTE.
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006�•�www.dormirebien.es

COLCHÓN COTTON 
ORGANIC TACTO 
CASHMERE
Altura de +/- 21cm. Tapa de 2cm de visco elástica.
Fibra de lana de cashmere.
Acolchados con esencia de VAINILLA 
que ayuda a la relajación
Tecnología Sanitized: anti-hongos, 
anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable: frescor en verano y calidez en invierno.

90X190�–�136€
135X190�–�235€
150X190�–�257€
Disponible en 
todas las medidas

COLCHÓN PREMIUM 
NUBE CON HILO DE PLATA
Confort “Efecto Nube”.
Altura +/- 24cm. Capa de 4cm 
de visco elástica en tapa superior.
Hilo de plata en acolchado: neutraliza 
el olor, termorregulador, antiestático.
Tecnología Sanitized: anti-hongos, 
anti-bacterias y anti-ácaros.

90x190�–�163€
135x190�–�359€
150x190�–�395€
Disponible en 
todas las medidas

ALMOHADA ANTI – ESTRÉS
Núcleo Copos Viscoelásticos
Con fi lamentos de carbono activo.
Propiedades anti-bacterianas y anti-ácaros.

OFERTA 2X1 
ALMOHADA 70CM�–�36€

DESDE

136€
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Proiect de OUG: Jandarmii, dotați cu arme cu tranchilizante 
pentru imobilizarea animalelor care amenință viața oamenilor

Liderii UDMR și ai Partidului Civic Maghiar (PCM) Covasna au 
refuzat public invitația de a participa la manifestările organi-
zate cu prilejul Zilei Naționale a României, venite din partea 
reprezentanților comunității românești, informează AGERPRES. 
Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, care este și președin-
tele Consiliului Județean, a declarat că nu va putea participa 
la acest eveniment fără a vorbi despre semnificația zilei de 1 
Decembrie 1918 pentru comunitatea maghiară și fără a invoca 
promisiunile făcute în Declarația de la Alba Iulia, în ce privește 
drepturile minorităților naționale. „Am mai fost invitat și în alți 
ani, dar dacă vin vorbesc, iar dacă vorbesc o să spun ceva ce 
cred că mulți nu ar vrea să audă. Dar, nu mai mult decât ce s-a 
promis în 1918, citind de acolo și, bineînțeles, aducând în pre-
zent acele doleanțe ale noastre promise acum aproape o sută 
de ani. Noi respectăm ziua națională, dar așteptăm din partea 
majorității să înțeleagă că pentru noi nu e o zi de sărbătoare. 
Asta nu înseamnă că nu vă respectăm, dar încercați să înțele-
geți această sensibilitate”, a declarat Tamas Sandor, răspunzând 
invitației lansate de consiliera PSD, Florentina Teacă. Consilie-
rul PNL Ion Deaconu l-a invitat personal pe președintele PCM 
Covasna, Kulcsar Terza Jozsef la manifestările ce vor fi organi-
zate pe 1 Decembrie la Sfântu Gheorghe, invocând campania 

„Invită-ți un prieten de etnie maghiară să sărbătorim împreună 
Ziua Națională”, inițiată de un cotidian local, însă a fost refuzat. 

„Pentru mine Ziua Națională este zi de doliu, nu pot accepta, 
dar oricând altădată ne putem întâlni la o cafea, la o șampanie”, 
a spus Kulcsar Terza Jozsef, conform sursei citate. Discuțiile au 
fost purtate în plenul ședinței Consiliului Județean Covasna, în 
care s-a aprobat alocarea sumei de 25.000 de lei pentru organi-
zarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.

Liderii UDMR și PCM au 
refuzat invitația de a 
participa la Ziua NaționalăPersonalul militar al Jandar-

meriei Române va fi autorizat 
să dețină și să folosească arme 
cu tranchilizante pentru înde-
părtarea sau imobilizarea 
animalelor care amenință viața 
oamenilor, potrivit unui pro-
iect de ordonanță de urgență al 
Guvernului aflat în consultare 
interinstituțională, informează 
AGERPRES.

„În îndeplinirea atribuțiilor 
de serviciu, personalul mili-
tar al Jandarmeriei Române 
este autorizat să dețină și să 
folosească arme cu tranchili-
zante, substanțe tranchilizante, 
arme cu glonț de cauciuc, dis-
pozitive cu ultrasunete sau 
substanțe iritante, precum și 
orice alte mijloace de protec-
ție și de imobilizare, pentru: 
a) îndepărtarea sau imobiliza-
rea animalelor care amenință 
viața sau integritatea corporală 
a persoanelor ori integritatea 
bunurilor acestora; b) imobili-
zarea animalelor a căror viață 
sau integritate corporală este 
pusă în pericol în lipsa unei 
intervenții umane”, se arată în 
proiectul de OUG pentru com-
pletarea Legii 550/2004 privind 
organizarea și funcționarea 

Jandarmeriei Române, care 
a fost publicat pe site-ul Secre-
tariatului General al Guvernului.

Potrivit proiectului, armele 
cu tranchilizante și substan-
țele tranchilizante se folosesc 
numai de personalul militar al 
Jandarmeriei instruit în acest 
sens. Totodată, substanțele 
tranchilizante se pun la dis-
poziția Jandarmeriei de către 
Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor, gratuit, preparate 
și dozate, astfel încât să poată 
fi folosite cu armele cu tran-
chilizante, în condiții stabilite 
prin protocol încheiat între cele 
două instituții.

Caracterul de urgență este 
determinat de „apropierea sezo-
nului hibernal, acoperirea cu 
zăpadă a solului în zonele mon-
tane cu consecința diminuării 
drastice a surselor de hrană 
a animalelor sălbatice” și de 
faptul că, „în astfel de situații, 
crește probabilitatea apariției 
animalelor în zonele locuite 
și, implicit, a producerii unor 
incidente de natură să pună 
în pericol viața sau integrita-
tea corporală a persoanelor”, 
se arată în proiectul de OUG.

De asemenea, „la nivel națio-
nal, există o așteptare din partea 
populației pentru creșterea gra-
dului de siguranță, în contextul 

mediatizării cazurilor în care 
animalele sălbatice de talie mare 
au atacat oameni sau bunuri 
ale acestora, punându-le viața 
în pericol ori producându-le 
grave prejudicii materiale”, se 
arată în nota de fundamentare 
a proiectului, care este semnată 
de ministrul Afacerilor Interne, 
Dragoș Tudorache.

În proiect se mai spune că, 
potrivit competențelor legale, 
personalul Jandarmeriei inter-
vine în situația în care animalele 
atacă oameni ori când, prin 
prezența acestora în locuri 
populate, se produce o stare 
de pericol iminent, mai spune 
sursa citată. „Pentru asigurarea 
unui climat sporit de siguranță 
în rândul populației, evitarea 
pierderii de vieți omenești și 
producerii de pagube însem-
nate, dar și pentru protejarea 
vieții animalelor sălbatice, este 
esențial ca timpii de reacție 
să fie la un nivel adecvat”, se 
mai arată în proiectul de OUG. 
Conform proiectului, „în lipsa 
unui cadru legislativ, de imedi-
ată aplicabilitate, există riscul 
repetării unor situații de peri-
col la adresa oamenilor și a 
bunurilor acestora”.

Foto: clujazi.ro
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Ocupația de șofer de tir se află pe primul loc în topul celor din 
sectorul privat, cu 145.000 de contracte individuale de muncă, 
a declarat Mihai Cioc, lector în cadrul Academiei de Studii Eco-
nomice (ASE) și coordonator al lucrării „Studiu privind analiza 
forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Româ-
niei, aferent anului 2015”, informează AGERPRES. „La ora actuală 
cei mai mulți angajați din România sunt șoferii de mașini de 
mare tonaj, în principal șoferii de tir. În 2015 erau 128.000, iar 
dintr-o analiză preliminară am ajuns la 145.000. Vorbim de 
un sector în plină dezvoltare. Ideea este că sectorul acesta de 
transport logistică, din ce am analizat noi, nu se regăsește în 
strategia de competitivitate a României, cu toate că este unul 
care tinde să devină unul dintre principalele sectoare anga-
jatoare”, a spus Mihai Cioc. Potrivit studiului, în 2015, pe locul 
doi în topul ocupațiilor din sectorul privat se aflau vânzăto-
rii, cu 125.000 de contracte, iar pe trei lucrătorii comerciali, cu 
120.000 de contracte. De asemenea, președintele Patronatul 
Investitorilor Autohtoni, Cristian Pârvan a subliniat importanța 
sectorului arătând că acesta are rol semnificativ la echilibra-
rea balanței comerciale. „Dacă vă uitați în Raportul BNR privind 
balanța comercială a României, ea se echilibrează mai mult de 
jumătate prin banii aduși de serviciile de transporturi inter-
naționale rutiere. De aceea s-au năpustit cei din Europa de 
Vest contra transportatorilor români, nu intru în amănunte, de 
aceea s-a repezit ANAF-ul anul trecut contra transportatori-
lor români, nu intru în amănunte, de aceea s-a repezit mai nou 
RCA-ul, pentru că nu au mai reușit primele două să îi oprească 
și să îi limiteze. Pentru că, evident, „tiristul” român este la fel de 
bun ca „tiristul” german, fracez, austriac, belgian, dar evident 
că este plătit....”, a explicat Pârvan conform sursei citate. Mihai 
Cioc a precizat că aproximativ 70% din capital pe sectorul de 
transport — logistică este capital românesc, iar aceste cifre ar 
trebui luate în considerare la proiectarea unor politici care să 
susțină competitivitatea acestui sector economic.

Ministerul Finanțelor Publice 
(MFP) propune suplimentarea 
plafonului alocat pe anul 2016 
pentru programul guvernamen-
tal „Prima casă” cu încă 250 de 
milioane de lei, ca urmare a soli-
citărilor transmise de băncile 
înregistrate în program, se arată 
într-un comunicat al Ministe-
rului, informează AGERPRES.

„MFP propune suplimen-
tarea plafonului alocat pe 
anul 2016 pentru programul 

guvernamental „Prima casă”, 
cu 250 de milioane de lei, ca 
urmare a solicitărilor trans-
mise de băncile înregistrate 
în Program. Nivelul plafonu-
lui suplimentar de garantare 
pentru 2016 este fundamen-
tat de perioada scurtă rămasă 
până la finalul anului. Decizia 
suplimentării a fost luată ca 
urmare a ritmului intens și sus-
ținut de acordare a garanțiilor, 
care demonstrează interesul și 

angajamentul în creștere atât 
la nivelul finanțatorilor, cât și 
al beneficiarilor”, se mențio-
nează în comunicat.

Potrivit documentului, în 
perioada ianuarie-septembrie 
2016, au fost acordate 27.329 
de garanții, în valoare totală 
de 2,6 miliarde de lei. Plafonul 
de garanții alocat anul acesta 
pentru Prima casă a mai fost 
suplimentat de două ori cu câte 
500 de milioane de lei, astfel 

că plafonul total de garan-
tare pe anul 2016 a ajuns la 
2,69 miliarde de lei. „În cadrul 
Programului, rata creditelor 
neperformante este de 0,3%, 
din totalul garanțiilor acordate. 
Până în prezent au fost exe-
cutate 498 de garanții”, mai 
spune sursa citată. Din 2009, 
când a fost lansat Programul 
Prima casă și până la finalul 
lunii septembrie 2016, au fost 
acordate 198.365 de garanții, 
în valoare totală de 16,96 mili-
arde de lei, pentru finanțări în 
valoare de aproximativ 34 de 
miliarde de lei.

Șofer de mașină de mare 
tonaj, în topul ocupațiilor 
din sectorul privat (studiu)

MFP propune suplimentarea programului 
„Prima casă” în 2016 cu încă 250 de mil. de lei

Regia Națională a Pădurilor–
Romsilva investește peste 30 
de milioane de lei în regene-
rarea a 3.456 de hectare de 
păduri, urmând să folosească 
în jur de 5,5 milioane de puieți, 
din producție proprie, se arată 
într-un comunicat al Regiei, 
informează AGERPRES.

„Aproape 3.500 de hectare 
vor fi regenerate artificial sau 
natural de Regia Națională 
a Pădurilor — Romsilva, în 
urma campaniei de toamnă 
de împăduriri. Romsilva va 
investi peste 30 de milioane 
de lei în regenerarea a 3.456 
de hectare, urmând să folo-
sească în jur de 5,5 milioane 
de puieți, din producție pro-
prie. În cursul acestei campanii 
de toamnă, vor fi regenerate 
natural 1.471 de hectare, alte 

1.985 de hectare urmând să fie 
împădurite artificial. În plus, 
mai sunt prevăzute lucrări de 
completări curente pe 211 de 
hectare și altele de refacere 
pe 258 de hectare”, se men-
ționează în comunicatul citat.

Potrivit Regiei, cele mai 
întinse suprafețe parcurse 
cu lucrări de împădurire se 
află în județele Tulcea, 712 
de hectare, Dolj, 231 de hec-
tare și Brăila, 176 de hectare. 

„Romsilva a programat pentru 
întreg anul regenerarea a 14.570 
de hectare, aflate în proprie-
tatea statului, din care 8.640 
hectare prin regenerări natu-
rale și 5.930 de hectare prin 
regenerări artificiale. În plus, 
au fost planificate completări 
curente de 2.525 de hectare 
și lucrări de refacere în urma 

calamităților pe 576 de hectare. 
Din aceste suprafețe, în cam-
pania derulată în primăvară, 
au fost regenerate 11.582 de 
hectare, adică 79,5% din pro-
gramul anual, 7.418 de hectare 
pe cale naturală și alte 4.164 de 
hectare pe cale artificială”, se 
subliniază în document.

Regia a investit în campa-
nia de primăvară 56,4 milioane 

de lei, folosind 28,7 milioane 
de puieți din pepiniere proprii. 

„Romsilva a sprijinit și acțiunile 
de plantare inițiate de organi-
zații non-guvernamentale sau 
persoane fizice oferind, gra-
tuit, 177.600 de puieți, cu o 
valoare de 68.642 de lei”, se 
mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, 
Romsilva administrează 3,15 
milioane de hectare fond fores-
tier de stat și a regenerat, în 
ultimii 25 de ani, peste 528.000 
de hectare. Compania a inau-
gurat la Ocolul Silvic Ghimpați 
din cadrul Direcției Silvice Giur-
giu, lucrările de împăduriri în 
cadrul campaniei de toamnă, 
cu această ocazie fiind împă-
durită cu specii de garniță și 
cer (n. red. – varietăți de ste-
jar) o suprafață de un hectar.

Romsilva investește 30 de milioane de lei în regenerarea 
a 3.456 de hectare de pădure, în campania de toamnă

Foto: radiocluj.ro

Foto: adevarulfinanciar.ro
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Parlamentul European și-a dat 
votul pentru planul ce prevede o 
coordonare mai strânsă a poli-
ticilor de apărare ale statelor 
membre. Planul presupune și 
că Europa va miza mai puțin 
pe protecția militară a Statelor 
Unite, în condițiile în care pre-
ședintele ales Donald Trump 
a dat de înțeles că va reduce 
sprijinul militar pentru aliații 
din cadrul NATO, informează 
AGERPRES.

Europarlamentarii reuniți în 
sesiune plenară la Strasbourg 
au aprobat planul, 369 dintre ei 
votând pentru și 255, împotrivă. 
S-au opus rezoluției europar-
lamentarii eurosceptici, de 
extremă dreaptă și de extremă 
stângă. Proiectul prevede ca 
statele membre ale Uniunii 
Europene să investească mai 
mult în misiuni militare și, în 
același timp, să dezvolte și să 
împartă echipamente militare.

Parlamentul European nu 
este for decizional în acest 
dosar, fiind nevoie de consen-
sul liderilor statelor membre. 
Însă susținerea exprimată de 
legiuitorii europeni indică în 
mod clar că la nivelul partide-
lor importante există voința 

politică pentru ca Uniunea 
Europeană să pună în practică 
acest plan de apărare, cel mai 
ambițios din ultimele decenii.

„Uniunea noastră nu are 
dotările necesare pentru a 
face față uriașelor provo-
cări de securitate. Europa se 
bazează în continuare, în foarte 
mare măsură, pe NATO și pe 
solidaritatea Statelor Unite”, 
a spus europarlamentarul 
liberal Urmas Paet, fost minis-
tru de Externe al Estoniei și 
autorul rezoluției adoptate la 
Strasbourg.

„Pe termen lung, americani-
lor nu le va păsa de securitatea 
Europei. Rezultatul alegerilor 
din Statele Unite face ca spo-
rirea capacității europene de 
apărare să devină o problemă 
de extremă urgență”, a spus 
și europarlamentarul german 
Michael Gahler.

Planul de apărare a fost 
avansat în septembrie de către 
Franța și Germania. Referendu-
mul în care britanicii au decis 
să părăsească Uniunea Euro-
peană, precum și victoria lui 
Donald Trump la preziden-
țialele din SUA au creat un 
context favorabil inițiativei 
franco-germane.

În timpul campaniei elec-
torale, Trump a spus că unele 
state aliate se bucură de pro-
tecția SUA deși cheltuiesc 
insuficient pentru propria 
apărare. Aceste comentarii 
au ridicat semne de întrebare, 
precum și temeri că, odată deve-
nit președinte, Trump ar putea 
sista finanțarea americană către 
NATO într-un moment în care 
relația Europei cu Rusia este 
una foarte tensionată.

În ce privește Marea Bri-
tanie, Londra a blocat ani la 

rând planurile pentru o apărare 
europeană comună și a obiec-
tat mereu față de proiectul unei 
armate europene coordonate 
de la Bruxelles. Franța, care 
este, alături de Regatul Unit, 
cea mai importantă putere mili-
tară din Europa, întrevede acum 
un culoar ideal pe care să facă 
să avanseze, împreună cu Ger-
mania, așa-numita strategie 
de apărare comună, sublini-
ind, totodată, că nu este vorba 
despre „o armată a UE”, mai 
spune sursa citată.

Liderii statelor membre ale 
Uniunii Europene vor discuta 
pe marginea acestui proiect 
la summit-ul din decembrie 
de la Bruxelles. Apoi guver-
nele naționale vor conlucra cu 
Federica Mogherini, coordo-
natoarea politicii externe a 
UE, pentru formularea unor 
propuneri clare. Sunt în discu-
ție câteva idei: înființarea unui 
centru de planificare ce va coor-
dona misiunile de antrenament, 
detașarea de forțe speciale în 
situații de criză, cooperarea în 
vederea dezvoltării unor noi 
sisteme militare și revizuirea 
anuală a cheltuielilor pe apă-
rare în blocul european.

Martin Schulz se va întoarce 
în politica germană

Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a decla-
rat recent că va renunța la această poziție și se va întoarce în 
Germania natală pentru a intra în politica federală, informează 
AGERPRES. Schulz, care este membru al Partidului Social 
Democrat (SPD), a făcut această declarație la un post german 
de televiziune, urmând a oferi detalii la Bruxelles. Presa ger-
mană a relatat că Schulz va fi principalul candidat al partidului 
pentru landul Renania de Nord — Westfalia la viitoarele alegeri 
federale programate pentru sfârșitul lui 2017. Nu este clar deo-
camdată care va fi rolul lui Schulz pentru SPD la Berlin. Schulz 
este văzut ca un posibil candidat al SPD la funcția de cance-
lar, ca soluție alternativă la candidatura ministrului economiei, 
Sigmar Gabriel, care ocupă și postul de vicecancelar în guver-
nul condus de Angela Merkel. El ar putea fi, de asemenea, un 
candidat pentru postul de ministru de externe, care va deveni 
vacant în februarie dacă actualul șef al diplomației, Frank-Wal-
ter Steinmeier, își va asuma rolul ceremonial de președinte al 
țării, așa cum este de așteptat, mai spune sursa citată. SPD își 
va anunța candidatul pentru postul de cancelar în ianuarie, în 
ciuda presiunii de a răspunde la anunțul recent al Angelei Mer-
kel că va încerca să obțină un al patrulea mandat.

Europarlamentarii au dat undă verde planului european 
pentru apărare. Europa cu o protecție mai mică dinspre SUA

Foto: blogs.ft.com

EXTERNE

Probleme�cu
banca?
Noi te
ajutăm!

Rata lunară 
a ipotecii tale 
nu a coborât 
în ultimii ani?
Crezi că există 
o iregularitate?
Îţi analizăm contractul 
ipotecar gratuit și ne 
plătești doar când îţi 
recuperăm banii.

Cabinet de avocatură
Bufete Lalanda
din 1980 experţi
în contracte bancare!

ALCALÁ DE HENARES
Cánovas del Castillo, 5–50F
www.bufetelalanda.es
Tel.: 91 88 96 553

Foto: tomisthecat.ro
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E l Instituto Cultural 
Rumano y el Centro 
Nacional del Libro de 

Rumanía, con la colaboración 
de la Embajada de Rumanía en 
los Estados Unidos Mexicanos, 
participan por primera vez en 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, México, que se 
desarrolla del 26 de noviem-
bre al 4 de diciembre. Más de 
100 títulos de autores rumanos 
traducidos al español se exhi-
birán en el stand HH14-HH16, 
informa El Instituto Cultural 
Rumano.

Creada en 1987 por iniciativa 
de la Universidad de Guada-
lajara, la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara–la 
FIL–es actualmente el mayor 
mercado mundial de publica-
ciones en español. Cada año 
recorren sus pasillos editores, 
agentes literarios, promotores 
de lectura, traductores, distri-
buidores y bibliotecarios, que 
acuden a realizar intercambios 
comerciales y profesionales. En 
la FIL también se dan cita más 
de 700 mil. personas, que a lo 
largo de nueve días se sumer-
gen en los libros y disfrutan 
de uno de los festivales cul-
turales más importantes de 
América Latina.

La primera participación 
rumana con stand nacional 
coincide con la entrega del 
Premio FIL para Literatura en 
Lenguas Romances al escri-
tor Norman Manea, que se 
convierte, de este modo, en 
el primer escritor rumano 

galardonado con este presti-
gioso premio literario. Nacido 
en Suceava (Bucovina, Ruma-
nia) el 19 de julio de 1936, su 
vida y trabajo han estado mar-
cados por sus primeros años en 
un campo de concentración y 
su posterior existencia bajo la 
dictadura comunista y el exilio. 
El regreso del húligan (2003), 
Felicidad obligatoria (1999), El 
sobre negro (1986), Payasos: 
el dictador y el artista (1997), 
La quinta imposibilidad (2012), 
El impermeable (1990) y sus 
cuentos reunidos en el volu-
men El té de Proust (2010), 
son títulos destacados de la 
extensa obra de Manea, quien 
ha sido reconocido con la Beca 
Guggenheim, el Premio MacAr-
thur, la Medalla Literaria de 
New York Public Library, el 
Premio literario internacio-
nal Nonino, la elección en la 
Academia de Arte de Berlín 

en 2006, el Premio Médicis 
Étranger, la Medalla del Mérito 
Cultural, otorgada por el pre-
sidente de Rumania en 2007, 
el doctor honoris causa por las 
Universidades de Bucarest y 
Cluj (Rumania) y la Legión 
de Honor (Francia) en 2008.

“Es autor de una obra 
inmensa que no puede definirse 
por los géneros literarios tradi-
cionales”, consideró el jurado 
al fallar por unanimidad este 
galardón, que por primera oca-
sión se otorga a un escritor en 
lengua rumana. La identidad 
itinerante: “Volvíamos, en pos 
de las tropas, hasta los lugares 
de donde nos habían expulsado. 
Nos deteníamos durante meses 
en algún que otro pueblo. Niños, 
gente desconocida, mejor no 
tener nada que ver con nadie”. 
Las lecciones de la memoria: 
“La memoria sólo devolvía la 
cuesta abrupta de un trecho de 

calle amarillenta, petrificada al 
sol, el brillo momentáneo de 
la cartera redonda de parvu-
lario, de hojalata azul, en cuyo 
interior había blandas media-
lunas blancas con mantequilla 
y jamón”. La absurda violencia 
del siglo pasado y sus repercu-
siones en el presente son los 
grandes temas de la obra de 
Norman Manea, consideró un 
jurado de especialistas que, por 
unanimidad, decidió otorgar 
por primera ocasión el Premio 
FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2016 a un autor de 
la lengua rumana.

Los escritores Dinu Flămând, 
Ioana Gruia y Dan Lungu serán 
también presentes en varias 
actividades de la Feria. Organi-
zan: Instituto Cultural Rumano, 
Centro Nacional del Libro de 
Rumanía. Colaboran: Emba-
jada de Rumanía en los Estados 
Unidos Mexicanos.

El Seminario organizado por 
ASEMER conjuntamente 
con el Bufete de Abogados 
Stratulat Albulescu, sobre la 
legislación relativa a la con-
tratación Pública se celebró 
el pasado 15 de noviembre, 
comenta hotnews.ro.

En cuanto a los criterios 
de selección se introduce el 
concepto de la oferta más 
ventajosa desde el punto de 
vista económico. Para mejo-
rar la eficiencia de los procesos 
de contratación se introducen 
los siguientes aspectos: intro-
ducción del uso obligatorio de 
medios electrónicos; disminu-
ción de la duración mínima 
prevista para los procedimien-
tos de contratación; estímulo 
del uso de la contratación cen-
tralizada; posibilidad de utilizar 
listas oficiales de operadores 

económicos aprobados para 
participación; régimen especial 
para la contratación de servi-
cios sociales, otras categorías 
limitadas de servicios.

Se desarrollaron aspectos 
relacionados con contratación 
sectorial, entendiendo como 
tal la contratación de obras, 
productos o servicios a tra-
vés un contrato sectorial por 
parte de una o más entidades 
contratantes en los ámbitos 
relevantes, en particular:

1. Sector de gas y energía térmica
2. Electricidad
3. Sector de agua
4. Servicios de transporte
5. Aeropuertos y puertos
6. Servicios de correo
7. Extracción de petróleo y gas, car-

bón y otros combustibles sólidos
Se analizaron también las 

normas de desarrollo de la 
legislación y se finalizó el semi-
nario con un breve resumen 

sobre la concesión. El semi-
nario fue presentado por Carlos 
Sanz, presidente de ASEMER 
que recalcó la importancia de 
la contratación pública para 
Rumania y la gran presencia 
de las empresas españolas en 
el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, agua, ener-
gía, etc.

La ponencia se llevó a cabo 
por Georgiana Sirbu, Managing 
Associate & Head of Spanish 
Desk of SCA Stratulat Albulescu, 
quien en aproximadamente una 
hora y media, puso de mani-
fiesto las novedades del paquete 
legislativo aprobado por Ruma-
nia este año 2016. Asistieron 
más de 20 empresas del sector 
así como el Consejero Econó-
mico y el Agregado Comercial 
de la Embajada Española en 
Rumania.

Solo China supera a Rumanía en número de negocios gestio-
nados en España, pero la comunidad rumana muestra mayor 
crecimiento. España tiene ahora 261.518 autónomos extran-
jeros de los cuales 29.025 son rumanos, ocupando el segundo 
lugar después de China (47.783), y por delante de los italianos 
(18.708) y marroquíes (17.683), informó el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX).

En febrero, el número de empresarios rumanos inscri-
tos aumentó en 379, mientras que 178 italianos abrieron un 
nuevo negocio, y la comunidad china creció solo en 76 nue-
vos registros. “Este mes contradice la falsa concepción de que 
el mercado está dominado por empresarios extranjeros chi-
nos. De cada dos autónomos registrados en febrero, uno es 
rumano, italiano o de marruecos ”, dijo el responsable de ATA, 
Guillermo Guerrero, según hotnews.ro.

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo español 
muestran que solo Aragón y Castilla y León presentan descen-
sos en el número de autónomos, mientras que Cataluña ocupa 
el primer lugar en crecimiento con 442 nuevos autónomos, 
seguida de la Comunidad Valenciana (240) y Andalucía (220).

Fotos: www.larumania.es

Rumanía participa por primera vez con stand 
nacional en la FIL de Guadalajara, México

La oferta más ventajosa económicamente se introduce en el 
criterio de selección en la contratación pública en Rumanía

ESPAÑOL

Iglesia fortificada de 
Prejmer, la cuna de 
artesanos ceramistas

El bello monumento de la iglesia de Prejmer forma parte del 
conjunto de edificios fortificados que por su peculiaridad 
fueron designados como patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Muy cerca de Brașov, Prejmer no sólo es conocida por 
su iglesia, sino que además es la cuna de artesanos ceramis-
tas, y un pueblo precioso donde acercarse a conocer el folclore 
de Rumanía.

La iglesia fortificada ostenta el título de ser la de mayo-
res dimensiones de toda Europa y su estado de conservación 
es tan magnífico que parece que salimos de una historia de 
la plena Edad Media. Tenemos constancia de la iglesia ya en 
documentos de 1240. Fue construida por los Caballeros Teutó-
nicos entre 1212 y 1213, tiene una planta de cruz y bóvedas de 
estilo gótico tardío, según la descripción de larumania.es.

Ante la llegada de incursiones y asaltos la población se res-
guardaba intramuros, habitando las celdas organizadas en 
viviendas de varios pisos que hoy se pueden observar. Además 
del eficiente sistema defensivo, un túnel subterráneo conec-
taba con el exterior, de manera que podían aprovisionarse. Los 
muros tienen ocho metros de grosor, con torreones y bastio-
nes que convertían Prejmer en un refugio seguro. Al edificio 
se accede a través de un pasaje abovedado de 100 metros de 
largo, reforzado con dos hileras de puertas. Y en la muralla 
de techo rojo se podían acomodar hasta 212 habitaciones en 
cuatro pisos unidos por escaleras de madera. Todas las fami-
lias de la aldea tenían un cuarto designado para refugiarse en 
caso de ataque.

La mayoría de las 
inversiones europeas 
en España son rumanas

La entrega del Premio FIL para Literatura en Lenguas Romances al escritor Norman Manea / ICR.RO

Carlos Sanz, presidente de 
ASEMER / ASEMER
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Reducere 35%
în luna decembrie
în noul magazin din Móstoles

C/ Echegaray nº 8

Împreună la fi ecare masă!

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

Madrid�C/ Maqueda, 132, aproape de staţia de metrou Aluche
Alcala de Henares�C/ Juan de Austria, 5
Getafe�C/ Ramon y Cajal, 10
Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)
Tomelloso�C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan�C/ Malvasia, 1
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J ucătoarele române de tenis Simona Halep 
(4 WTA), Monica Niculescu (38 WTA) 
și Sorana Cîrstea (80 WTA) vor începe 

sezonul 2017 în circuitul profesionist femi-
nin la turneul de la Shenzhen (China), care 
va debuta pe 1 ianuarie, anunță site-ul WTA, 
informează AGERPRES.

La Shenzhen principala favorită va fi poloneza 
Agnieszka Radwańska, numărul trei mondial, 
care a câștigat titlul anul trecut. Halep, cam-
pioana din 2015, va fi a doua favorită. Monica 
Niculescu s-a impus de două ori la dublu, în 
2014 alături de Klára Koukalová (Cehia) și în 
2016 alături de americanca Vania King.

Irina Begu va participa la turneul de la Bris-
bane, care va debuta și el pe 1 ianuarie. Liderul 
mondial Angelique Kerber (Germania) va fi 
principala favorită a competiției de la Antipozi. 
Vor mai evolua Dominika Cibulková (Slova-
cia), surprinzătoarea câștigătoare a Turneului 
Campioanelor, Karolína Plíšková (Cehia), Gar-
biñe Muguruza (Spania) etc.

Americanca Serena Williams va lua startul 
la Auckland, turneu care începe pe 2 ianua-
rie și la care va fi cap de serie numărul unu. 
La turneul din Noua Zeelandă va evolua și 
sora sa Venus, care va fi a doua favorită, mai 
spune sursa citată.

N aționala de rugby a 
României a învins, 
recent, reprezentativa 

Uruguay cu scorul de 36-10 (22-
3), într-un meci-test, ultimul 
din acest an, care a avut loc 
pe Stadionul național „Arcul 
de Triumf” din Capitală, infor-
mează AGERPRES.

Deși se anticipa că partida 
va fi una ușoară pentru tricolori 
în comparație cu precedentele 
înfruntări din această lună, con-
tra SUA și Canada, nu a fost 
deloc așa, elevii lui Lynn Howe-
lls lovindu-se de un adversar 
foarte bine organizat și disci-
plinat, în special în defensivă.

Scorul a fost deschis abia în 
minutul 18, când Florin Vla-
icu a transformat o lovitură de 
penalitate, după un început de meci ezitant al 
ambelor formații. Primul eseu al românilor a 
fost reușit de Stephen Shennan, în minutul 32, 
Vlaicu ratând transformarea acestuia, însă oas-
peții au redus din diferență patru minute mai 
târziu, prin Felipe Berchesi, care a concretizat, 
la rândul său, o lovitură de penalitate. Trico-
lorii s-au dezlănțuit în ultimele 5 minute ale 

primei reprize, Stephen Shennan și Johan Van 
Heerden marcând alte două eseuri, ambele 
transformate de Vlaicu, la pauză tabela de mar-
caj indicând 22-3 pentru naționala antrenată 
de Howells.

Partea a doua a întâlnirii nu a fost mult 
diferită de prima, atacurile succesive ale „steja-
rilor” nefiind duse până la capăt și concretizate 

în puncte. În minutul 56, Flo-
rin Surugiu a reușit cel de-al 
patrulea eseu al naționalei, 
transformat de Vlaicu, după 
ce oaspeții au rămas tempo-
rar în inferioritate numerică, 
Manuel Blengio văzând un car-
tonaș galben.

La rândul său, Van Heerden 
a izbutit un alt eseu, în minu-
tul 65, neacordat de „centralul” 
partidei, pentru ca în minutul 
74, uruguayenii să marcheze 
singura lor încercare, prin 
Guillermo Lijtenstein, trans-
formată de Berchesi, pe fondul 
unei superiorități numerice, în 
condițiile în care Tangimana 
Fonovai a luat și el un „gal-
ben” după un placaj periculos.

Tabela de marcaj a fost 
însă închisă de români, prin eseul lui Cătălin 
Fercu, transformat de Vlaicu, scorul final fiind 
de 36-10. Sursa citată adaugă că România își 
atinge astfel obiectivul propus, de câștigare a 
celor trei partide-test ale toamnei (23-10 cu 
SUA, 21-16 cu Canada și 36-10 cu Uruguay), 
și va începe, din februarie, meciurile de cali-
ficare pentru Cupa Mondială din 2019.

SPORT

Tenis: Halep, Niculescu și 
Cîrstea în 2017 la Shenzhen

Box: A fost cea mai dificilă 
bătălie a carierei mele, a 
declarat Bute după ce a 
scăpat de suspendare

Foto: sportsudest.ro

Foto: alux.com
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Boxerul român Lucian Bute, care a trecut cu 
bine peste o suspendare de șase luni pentru 
dopaj, a afirmat pe contul său de Instagram 
că a fost „cea mai dificilă” bătălie a carierei 
sale, informează AGERPRES.

„A fost cea mai dificilă bătălie a carie-
rei mele, una care a lăsat răni adânci. Nu 
am căutat niciodată să am un avantaj inco-
rect față de adversari și sunt mulțumit că 
autoritățile Districtului Columbia și WBC au 
examinat problema cu obiectivitate și au 
caracterizat drept neglijență folosirea unui 
supliment nutrițional contaminat”, a scris 
Bute în rețeaua de socializare amintită. „Voi 
continua să lupt pentru un box curat și pen-
tru implementarea regulilor FDA în industria 
suplimentelor astfel ca situații de acest fel să 
fie evitate”, a adăugat pugilistul, care a mul-
țumit pentru sprijinul acordat de echipa sa 
tehnică, din care fac parte managerul Chris 
Gănescu, antrenorii Howard și Otis Grant, 
promotorii Yvon Michel, Al Haymon, avoca-
tul Howard Jacobs.

Fostul campion mondial a subliniat că 
își va continua cariera și va urca în ring la 
începutul anului viitor. „Intenționez să îmi 
continui cariera și să urc din nou în ring la 
începutul lui 2017. Am fost copleșit de dra-
gostea și susținerea fanilor mei în timpul 
acestei afaceri. Vă mulțumesc din inimă”, a 
mai spus Lucian Bute. Boxerul român Lucian 
Bute, fost campion mondial la supermijlocie, 
a scăpat de suspendare după ce Comisia de 
box a Districtului Columbia a acceptat expli-
cațiile testului pozitiv din 20 aprilie, după 
meciul egal cu Badou Jack, și poate urca din 
nou în ring în 2017.

Bute a fost depistat pozitiv la ostarină 
după meciul egal cu campionul IBF Badou 
Jack din 20 aprilie, dar și-a susținut mereu 
nevinovăția. Ostarina nu este un ste-
roid anabolizant, dar are aceeași rezultat 
în privința creșterii rezistenței și a masei 
musculare.

Lucian Bute, 36 ani, a fost campionul 
mondial IBF la categoria supermijlocie din 
2007 până în 2012, interval în care și-a apărat 
centura de 9 ori. El are în palmares 32 de vic-
torii (25 KO), un meci egal și 3 înfrângeri la 
profesioniști, conform sursei citate.

Naționala de rugby a României a învins 
reprezentativa Uruguay cu 36-10, într-un 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.

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

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: 642333933.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă.  
Preț 25.000€ negociabil.  
Mai multe informații la tel:  
642 259 535.

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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AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL

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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