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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 9

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

Bugetul românilor este identic cu cel al belgienilor și dublu față de cât și-au propus croații 
să cheltuiască. Dintre cele 21 de țări analizate, România se află la jumătatea clasamentului, 
după suma medie pe care vor să o cheltuiască online pe cadourile de Crăciun. România 
devansează state cu economii mai puternice și e-commerce mult mai dezvoltat.

Peste 90% dintre internauții români vor 
să cumpere online cadourile de Crăciun

Foto: icr.ro

ESPAÑOL 16

Exposición de 
mascaras y costumbres 

- Fotografías de 
Florin Andreescu

3

Românii din comunitatea Madrid au petrecut 
într-un dublu concert Fuego – Acasă de Crăciun

Foto: Nunți și botezuri.com 6
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CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157,  
28016 Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale:
+34 913507356
Fax: +34 913452917
La aceste numere de telefon NU se furnizează 

informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook:
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei 
României la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 Madrid

Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere: +34 649656032
Program de lucru cu publicul:  

luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Preluarea cererilor de pașaport:
Luni-miercuri, 9.00-15.00, fără programare;  

joi, 9.00-13.00, fără programare; joi, 14.00-16.00,  
cu programare; vineri, 9.00-15.00 cu programare

Eliberare pașapoarte:  
luni-joi, 9.00-16.00, sau vinerea, 9.00-15.00

Programări pașapoarte:
programari@consuladoderumania.es
Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu este 

nevoie de o programare prealabilă.
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 

Castilia și León (Avila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora), Insulele 
Canare (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife).

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

Tel.: +34 917589566

Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 10.00–17.00

Consulatul General  
al României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis,  
08022 Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220;
+34 934 344 223
Fax: +34 934 341 109
E-mail: barcelona@mae.ro
Web: http://barcelona.mae.ro/
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, Lerida, 

Tarragona), Insulele Baleare.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri, 

09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere cereri;  
15.30–16.30 eliberare documente).

Consulatul General  
al României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070;
+34 954 230 947; +34 954 624 053
Fax: +34 954627108
E-mail: sevilla@mae.ro
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, Málaga, 

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), Regiunea Murcia, 
Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eliberare 
documente).

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

Tel.: +34 944245177

Fax: +34 944245405
E-mail: secretariado@cgrumaniabilbao.es
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rarea documentelor); vineri (09.30–11.30 preluare 
cereri și eliberare documente pentru minorii aflați 
sub tutela autorităților spaniole, 11.30–13.00 depu-
nerea jurământului de credință pentru obținerea 
cetățeniei române, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, 
probleme cetățenie, audiențe etc.- cu programare, 
15.30–16.30 vize–cu programare).

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele  
clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: consulat@zaragoza.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

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

9.00-15.00 (9.00–14.00 depunere cereri).

Consulatul României  
la Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006  
Castellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234
Fax.: +34 964257053
E-mail: castellon@mae.ro
Web: http://castellon.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau  
accidente rutiere +34 677842467

Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 
provinciile Valencia, Castellón și Alicante.

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 elibe-
rare documente); vineri (09.00–11.30 preluare 
documente, 12.00–13.00 eliberare documente, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățenie, 
audiențe etc.–cu programare, 15.30–16.30 vize – cu 
programare).

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

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

Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara), Extremadura 
(Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eliberare 
documente).

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46,  
04009 Almería

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

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

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente). Vineri–activitate de asistenţă și 
protecţie, vizite la penitenciare, oficiere căsăto-
rii, audienţe și alte servicii, pe bază de programare 
prealabilă.

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Redactia Ziarului El Rumano vă urează Sărbători Fericite!
Un An Nou plin de realizări si La Multi Ani!

mailto:marketing@elrumano.net
mailto:marketing@elrumano.net
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P este 90 % dintre internauții 
români vor să cumpere online 
cadouri de Crăciun, iar suma 

medie alocată este de 190 euro, potrivit 
unui studiu realizat la nivel european 
de o companie de curierat expres, 
conform AGERPRES.

Bugetul românilor este identic cu 
cel al belgienilor și dublu față de cât 
și-au propus croații să cheltuiască. 
Topul darurilor cumpărate online pe 
care vor să le pună românii sub brad 
este dominat de produsele de beauty 
și îngrijire, spre deosebire de restul 
europenilor, care pun accent pe cărți 
sau jucării. Dintre cele 21 de țări ana-
lizate, România se află la jumătatea 
clasamentului, după suma medie pe 
care vor să o cheltuiască online pe 
cadourile de Crăciun. România devan-
sează, astfel, state cu economii mai 
puternice și e-commerce mult mai 
dezvoltat, precum Olanda, Polonia, 
Portugalia sau Ungaria, conform stu-
diului realizat de DPDgroup.

„Sondajul reflectă clar apeti-
tul dezvoltat al românilor pentru 
cumpărăturile online. 93% dintre 
respondenți spun că vor achiziți-
ona online cadouri pentru cei dragi. 
Astfel, țara noastră este în fruntea 
statelor cu cea mai mare intenție 

de cumpărare online de Crăciun. 
Cifrele sunt peste așteptări, având 
în vedere că doar 37% dintre cei ches-
tionați se declară cumpărători online 
fideli. În schimb, în Olanda, țară cu 
cei mai mulți e- shopperi (cumpără-
tori online–n.r.) fideli, doar jumătate 

vor să achiziționeze daruri de săr-
bători din e-commerce”, a explicat 
Lucian Aldescu, CEO DPD România.

România se află pe primul loc în 
clasament și după diferența de buget 
față de anul trecut. Potrivit sondaju-
lui, 43% dintre respondenți vor aloca 

anul acesta sume mai mari pentru 
cadouri. Românii sunt urmați în top 
de lituanieni, iar la polul opus se află 
Germania, țară în care doar 14% dintre 
internauți vor aloca bugete mai mari 
pentru surprizele de sub brad. Pro-
dusele pe care vor să le pună românii 

sub brad sunt, cu precădere, cele de 
înfrumusețare și de îngrijire corporală, 
preferate de 55% dintre respondenți. 
La polul opus se află pantofii, jocurile 
video, articolele sportive și electrocas-
nicele, care reprezintă o opțiune de 
cadou pentru mai puțin de 20% din-
tre cei intervievați. Pe de altă parte, 
jucăriile ocupă prima poziție în topul 
preferințelor pentru croați, polonezi, 
sloveni, estoni, francezi, letoni, olan-
dezi și spanioli.

Conform studiului, o treime din-
tre e- shopperii români sunt casnici 
și au copii minori în întreținere. Cea 
mai mare prezență în e-commerce, 
de 45%, este a celor cu vârste între 
18 și 34 de ani, 40% au între 35 și 
54 de ani, iar restul au peste 55 de 
ani. În schimb, în Slovacia, Polonia, 
Cehia și Croația, generația Millenni-
als (generația Y, anul nașterii între 
1990–2000–n.r.) reprezintă cel puțin 
jumătate din totalul amatorilor de 
cumpărături online de cadouri de 
sărbători. Cel mai adesea, românii 
cer ca livrările să se facă la domi-
ciliu, opțiune solicitată în 82% din 
cazuri. A doua adresă de expediere 
dorită este locul de muncă, pentru 
care optează 44% dintre consuma-
tori, conform sursei citate.

Peste 90% dintre internauții români vor să cumpere online 
cadourile de Crăciun; bugetul mediu–190 euro (studiu)
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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

Un nou studiu arată că mici 
regiuni ale creierului reali-
zează un ciclu în și din somn, 
chiar și atunci când suntem 
treji, pauzele fiind de ordinul 
unor secunde sau fracțiuni de 
secundă. Cercetarea, publicată 
în jurnalul „Science”, ar putea 
explica de ce uneori pierdem din 
vedere unele lucruri evidente, 
chiar și când încercăm să fim 
atenți, după cum susține Tati-
ana Engel de la Universitatea 
Stanford din nordul Califor-
niei, Statele Unite, informează 
AGERPRES.

Studii anterioare au demon-
strat că în timpul somnului 
activitatea din creier se mani-
festă în „valuri”. Studiul efectuat 
la Universitatea Stanford arată 
însă că acest lucru se întâmplă 
și atunci când suntem treji, un 
lucru greu de identificat până 
acum deoarece, după cum sus-
țin oamenii de știință, în timpul 
zilei aceste unde nu se mani-
festă în tot creierul, așa cum 
se întâmplă noaptea, în timpul 
somnului. „E ca și cum mici 
porțiuni ale creierului adorm 
și se trezesc în mod continuu 
și independent”, se arată în 

studiu. În concluziile studiului, 
cercetătorii subliniază că min-
țile noastre sunt evident mai 
eficiente când neuronii sunt 

„porniți”, însă creierul continuă 
să îi „oprească”. „În timpul unei 
stări „pornit”, neuronii încep să 
acționeze rapid. Apoi dintr-o 
dată își încetinesc activitatea. 
Acest (ciclu — n.r.) „pornit — 
oprit” se petrece continuu”, 

scrie Kwabena Boahen, unul 
dintre autorii studiului, con-
form sursei citate. Oamenii de 
știință vor să afle de ce unele 
părți ale creierului „adorm” în 
timpul zilei ținând cont că orga-
nismul ar fi mult mai eficient 
pentru a răspunde în situațiile 
care pot constitui o amenințare. 

„Există un cost metabolic aso-
ciat cu activitatea continuă a 

neuronilor. Creierul folosește 
multă energie și poate că dacă le 
permite celulelor să ia o pauză, 
astfel se economisește ener-
gie”, susține Boahen. În plus, 
după cum atrage atenția Engel, 
atunci când neuronii sunt foarte 
activi aceștia generează subpro-
duse care pot dăuna celulelor, 
iar „pauza” ar putea fi necesară 
pentru îndepărtarea acestora.

Unele părți ale creierului „adorm” continuu și 
independent, chiar și atunci când suntem treji

Spitalului Universitar din Torre-
jón beneficiază de un program de 
îngrijire integrală a pacienților cu 
fibromialgie destinat persoane-
lor transferate de la diverse secții: 
Reumatologie, Traumatologie, 
Sănătate Mintală, Servicii Rea-
bilitare și de către medici primari. 
Fibromialgia este un sindrom cu 
evoluție cronică caracterizată prin 
durere difuză și sensibilitate în 
mușchi și țesutul moale (tendoane, 
ligamente), care în unele cazuri 
poate duce la invaliditate. Cauzele 
sale sunt necunoscute, evoluția 
ei este variabilă și este adesea 
asociată cu alte tulburări fizice 
și mentale.

Obiectivul acestui program este 
acela de a îmbunătăți felul în care 
poți accepta și trăi cu durerea, ali-
nând anxietatea și suferința care 
generează experiența durerii cro-
nice. Timp de trei luni, pacienții 
asistă la discuții psihoeducative, 
ateliere de formare în tehnici de 
relaxare, sesiuni de terapie prin 
râs, grupuri săptămânale de terapie psihologică 
și abordare psihologică cu ajutorul exerciții-
lor fizice și fizioterapiei.

Helena Díaz, șef serviciu Secția de Psihiatrie 
și Sănătate Mintală a Spitalului Universitar din 
Torrejón spune că „am încheiat a zecea edi-
ție a programului de fibromialgie cu un total 

de 130 de pacienți tratați. Cu această iniți-
ativă Serviciul de Reabilitare și Psihiatrie a 
Spitalului Universitar din Torrejón dorește 
să sublinieze angajamentul față de suferința 
fizică și psihică pe care pacienții o trăiesc de 
ani de zile și să aducă siguranță în prognos-
ticul și evoluția lor”.

Spitalului Universitar din Torrejón va începe 
a unsprezecea ediție a Programului de Îngrijire 
Integrală a pacienților cu fibromialgie în luna 
ianuarie 2017. Programul a fost denumit de 
către pacienți „Te doare sufletul, plânge corpul”, 
un motto care încearcă să explice sentimen-
tul persoanelor care trăiesc cu fibromialgie.

130 de pacienți tratați în a zecea ediție a Programului 
de fibromialgie al Spitalului Universitar din Torrejón

Foto: expressdebanat.ro

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Oamenii de știință australieni au anunțat că au reușit să con-
ceapă primul vaccin împotriva infecțiilor gingivale. Vaccinul, 
realizat de o echipă de la Universitatea din Melbourne, va eli-
mina, sau cel puțin va reduce în mod semnificativ, necesitatea 
intervenției chirurgicale și a tratamentului cu antibiotice contra 
bolilor grave ale gingiilor, informează AGERPRES. Bolile gin-
givale sau periodontita (parodontoza) afectează unul din trei 
adulți la nivel mondial, iar peste 50% din populația australi-
ană cu vârste de peste 65 de ani. Asociată în general cu diabetul, 
bolile de inimă, artrita reumatoidă, demența și anumite tipuri de 
cancer, periodontita este o boală cronică ce distruge țesutul gin-
giei și osul care susține dinții, ceea ce duce la pierderea acestora. 
Vaccinul, ce țintește enzimele produse de bacteria Porphyromo-
nas gingivalis, declanșează un răspuns al sistemului imunitar 
care dezvoltă anticorpi ce neutralizează toxinele patogene 
distructive. Porphyromonas gingivalis este un agent patogen de 
bază ce are potențialul de a perturba echilibrul microorganis-
melor din gură, determinând apariția plăcii dentare ce cauzează 
bolile gingiilor. Potrivit lui Eric Reynolds, directorul general al 
Oral Health Cooperative Research Centre din cadrul Universității 
Melbourne, vaccinul va reduce în mod semnificativ distruge-
rea țesutului cauzată de agentul patogen. „Actualmente tratăm 
periodontita cu soluții profesionale de curățare ce implică une-
ori intervenția chirurgicală și tratament antibiotic”, susține 
acesta într-un comunicat. „Aceste metode sunt de ajutor, însă în 
multe situații bacteriile se restabilesc în placa dentară cauzând 
un dezechilibru microbiologic, astfel încât boala continuă. Peri-
odontita este des întâlnită și distructivă. Avem speranțe mari 
că acest vaccin va îmbunătăți calitatea vieții a milioane de per-
soane”, a precizat specialistul. Oamenii de știință vor începe să 
testeze vaccinul pe oameni din 2018, mai spune sursa citată.

Primul vaccin contra bolilor 
gingiilor ar putea îmbunătăți 
calitatea vieții oamenilor
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Românii din comunitatea Madrid au petrecut 
într-un dublu concert Fuego – Acasă de Crăciun

Pe 4 decembrie 2016, artistul 
Fuego i-a invitat pe românii 
din comunitatea Madrid la un 
dublu Concert Acasă de Cră-
ciun, programat în două orașe, 
Getafe cu începere de la ora 
14:00 și Alcalá de Henares cu 
începere de la ora 19:00.

Românii au avut șansa de a-l 
vedea, dar și de a-l revedea pe 
marele artist Fuego, un maes-
tru al muzicii venite din suflet 
prin interpretarea cântecelor 
de dor de țară, părinți, bunici, 
copilărie, dar și al romanțe-
lor cu parfum de neuitat care 
cuceresc inimile aflate în căuta-
rea romantismului nemuritor. 
Și cum de Crăciun cu toții ne 
dorim să fim acasă, o casă în 
țară sau într-o casă din sufletul 
fiecăruia, românii din Madrid 
au avut ocazia să cânte alături 
de artist colindele copilăriei, 

existând situații în care printre 
spectatori se aflau trei genera-
ții ale aceleiași familii.

În Getafe, ca și în Alcalá de 
Henares, cei prezenți la con-
certe nu s-au lăsat rugați pentru 
a dansa și pe acordurile mai 
multor piese au întins hore 
în jurul artistului, nelipsind 
momentele în care se fotogra-
fiau alături de artist, dansând 
sau purtând cu mândrie tri-
colorul românesc. Românii au 
mulțumit cu mare drag artistu-
lui, declarând cu mândrie: NOI 
SUNTEM ROMÂNI! Iar din 
repertoriul artistului Fuego nu 
lipsesc nici cântecele patriotice, 
ca de exemplu: „Sus, române, 
sus!”, iar acest cântec, mai ales 
în apropierea Zilei Naționale a 
României, 1 decembrie, umple 
cu multă emoție inima orică-
rui român, oriunde s-ar afla.

Dublul Concert Fuego – 
Acasă de Crăciun s-a desfășurat, 
de la ora 14:00, în Auditorio 
Polideportivo Juan De La 
Cierva, în Getafe și de la ora 
19:00, în Auditorio Paco de 
Lucía, în Alcalá de Henares, 
ambele în provincia Madrid.

Un moment deosebit de 
care au avut parte cei pre-
zenți la spectacolul din Alcalá 
de Henares a fost reprezentat 
de lansarea pentru prima dată 
în Spania a cărților scriitoarei 
Irina Vasilescu: o carte pentru 
cei mari „Fii fericit acum – o 
călătorie către comorile pre-
zente în jurul tău și în tine” 
și două cărți cu povești pen-
tru cei mici: „Aventurile lui 
Fugărici în Ajun de Crăciun” 
și „Aventurile Zânei Dovle-
cel și alte povești din Poiana 
Soarelui”. Ce frumoase sunt 

poveștile pline de farmec în 
graiul dulce românesc! Acum ai 
ocazia celui mai frumos cadou 
de Crăciun pentru tine și copiii 
tăi! Mai multe informații pe 
paginile de Facebook: Radio 
Românul și Irina Vasilescu–"Fii 
fericit acum". Irina Vasilescu 
este life&business coach, trai-
ner, antreprenor și profesor de 
limbi străine. Preocupată de 
găsirea formulei care să ducă 
la o viață fericită și la relații 
armonioase, a studiat tehnici 
de mediere și a urmat un mas-
terat în Mediere de conflict și 
familia internațională la Uni-
versitatea din Alicante, Spania. 
Din 2014, Irina este facilitator al 
programelor de dezvoltare per-
sonală pentru adulți „Bootcamp 
University”, „Speaker Elite” și 

„Persuasion Elite”, create de 
Andy Szekely. Pasionată de 

domeniul educației și al lim-
bilor străine, Irina a obținut 
titlul de Doctor în Filologie al 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași și este autoare 
a patru cursuri de predare a 
limbii spaniole. În calitate de 
traducător, a publicat prima 
traducere integrală a romanului 
spaniol din secolul al XVI-lea, 
Viața lui Lazarillo de Tormes.

În deschiderea concer-
tului Fuego, un alt moment 
special a fost adus de cântul 
Sînzianei Ștefan, o interpretă 
de muzică populară din zona 
Bucovinei care, pe lângă cânte-
cele populare din zona pe care 
o reprezintă, interpretează cu 
mult suflet cântece populare și 
din alte regiuni ale țării. Sînzi-
ana Ștefan a concertat alături 
de orchestra sa formată din Ilie 
Crișan și Claudiu Solonca. Cei 

trei pot face ca evenimentele 
importante din viața ta să fie 
cu adevărat speciale. Mai multe 
informații la telefon +34 642 
670 143 și pe pagina de Face-
book Sînziana Ștefan.

Organizator: Uniunea 
Muncitorilor Români

Sponsor: Digi Mobil
Colaboratori: Primă-

ria din Getafe, Primăria din 
Alcalá de Henares, Materiale 
de construcții Silviu, Carman-
geria Românească, Azulejos 
y Materiales de construcción 
J&L, Nunți și botezuri.com.

Parteneri media: Agenția 
Națională de Presă AGERPRES 
www.agerpres.ro, Radio Româ-
nul www.radioromanul.es 
(107,7 FM Spania) și Zia-
rul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es.

Foto: Nunți și botezuri.com

EVENIMENT

J&L
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REVELION

2017

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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Partidul Social Democrat 
(PSD) din România a obți-
nut o victorie lejeră la alegerile 
parlamentare de duminică (11 
dec. 2016), urmând a reveni la 
putere la un an după ce fostul 
său premier, Victor Ponta, a 
fost nevoit să demisioneze din 
cauza nemulțumirii publice în 
urma tragediei de la #Colectiv, 
a comentat presa internațională, 
care mai scrie că rezultatul 
scrutinului reprezintă o lovi-
tură dură pentru președintele 
Klaus Iohannis și pentru Par-
tidul Național Liberal (PNL), 
informează AGERPRES.

„Alegerile legislative din 
România s-au încheiat cu o 
largă victorie a social-demo-
craților, care au obținut peste 
45% din voturi”, relatează RFI. 
„Liberalii președintelui Iohan-
nis au primit o lovitură dură. Ei, 
cei care mizau pe imaginea de 
integritate a lui Dacian Cioloș 
pentru a obține majoritatea par-
lamentară, au fost învinși dur 
de social-democrați”, adaugă 
sursa citată. „La un an de la 
accidentul din clubul Colec-
tiv și de la furia populară care 
a dus la demisia premierului 
Victor Ponta, PSD revine în 
prim-plan, mai sigur ca ori-
când pe forța sa”, mai scrie RFI.

„După incendiul de la Colec-
tiv și protestele care au urmat 
și au dus la demisia premie-
rului de atunci, niciun partid 
politic din opoziție nu pare să 
fi știut să se sprijine pe acea 
nemulțumire a societății civile 
pentru a propune un proiect 
politic seducător”, notează și 
Le Monde.

„Social-democrații din 
România au câștigat alege-
rile generale de duminică, fiind 
aproape de a reveni la putere 
la un an după ce nemulțumirea 
publică a determinat demisia 
premierului lor”, comentează 
și Bloomberg. Publicația mai 
scrie că rezultatul obținut de 
PSD și de aliatul lor ALDE „le 
va oferi celor două partide o 
majoritate fermă” în parlament.

Wall Street Journal comen-
tează, de asemenea, că Partidul 
Social Democrat ar urma să 
revină la putere, „învingând o 
nouă coaliție de partide refor-
miste” cu electorat tânăr și din 
mediul urban, partide care au 
sperat să facă din România 

„un exemplu în lupta împo-
triva corupției”. Prezența la 
vot pare să fi fost foarte scă-
zută, „ceea ce arată o apatie 
tot mai mare într-o serie de 
foste dictaturi comuniste, pre-
cum Bulgaria, Bosnia și Croația, 
unde partidele de opoziție au 
încercat să mobilizeze votanții 

tinerii și cosmopoliți, în parte 
pentru că mulți dintre ei au 
plecat pentru piețe ale muncii 
mai bogate din vestul Europei”, 
mai scrie Wall Street Journal.

„Partidul Social Democrat 
a revenit duminică în forță 

pe scena politică din Româ-
nia, prin victoria lejeră de la 
alegerile legislative”, la un an 
după tragedia din clubul Colec-
tiv, notează și AFP. „Pe un fond 
de apatie și în contextul unei 
clase politice discreditate, rata 

de participare nu a fost decât 
de 39,5%”, mai scrie agenția de 
presă. „Nemulțumiți de salari-
ile scăzute și de starea proastă 
a infrastructurii, circa trei mili-
oane din cele 20 de milioane de 
locuitori ai României au emigrat 

în ultimii ani”, adaugă AFP. 
PSD a precizat că nu va dezvă-
lui numele candidatului său la 
postul de premier decât după 
învestirea noului parlament, 
cel mai devreme la 19 decem-
brie. „O lege datând din 2001 

interzice oricărei persoane care 
a fost condamnată de justiție 
să devină prim-ministru, iar 
această dispoziție ar putea să 
îl afecteze pe Liviu Dragnea, 
care a fost condamnat în pri-
măvară la doi ani de închisoare 
cu suspendare pentru fraudă 
electorală”, mai scrie AFP. Lide-
rul PSD a lăsat totuși duminică 
(11 dec. 2016) de înțeles că va 
încerca să obțină funcția de 
șef al guvernului. „Toți oame-
nii politici, toți factorii politici, 
toate instituțiile fundamentale 
ale statului trebuie să înțeleagă 
și să respecte votul de astăzi 
al românilor”, a spus Drag-
nea. Un astfel de scenariu ar 
deschide calea spre o criză cu 
președintele de centru-dreapta 
Klaus Iohannis, care a anunțat 
că va exclude de pe lista posi-
bililor premieri orice persoană 
care are probleme cu justiția, 
chiar dacă nu a fost condam-
nată, ceea ce l-ar scoate, de 
asemenea, din joc și pe Vic-
tor Ponta, trimis în judecată 
pentru spălare de bani și eva-
ziune fiscală, mai scrie AFP.

The New York Times scrie 
că prezența la vot a fost scăzută, 
de sub 40%, și asta pentru că 
electoratul a fost dezamăgit de 
anii de scandaluri politice și 
de corupția la nivel înalt, mai 
notează sursa citată.

Presa internațională: Alegerile legislative din România 
s-au încheiat cu o victorie a social-democraților

ACTUALITATE

Foto: AGERPRES

Foto: AGERPRES
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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€

ACTUALITATE

Absorbția banilor europeni a dus la o creștere 
cu peste 10% a PIB-ului în ultimul deceniu

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 SpaniaDeputatul PNL, Andreea Paul a 

declarat că absorbția fondurilor 
europene realizată de Româ-
nia în cei 10 ani de ani de la 
intrarea în UE a condus la o 
creștere a PIB-ului cu 10%. 

„La împlinirea a 10 ani de la 
intrarea României în Uniunea 
Europeană este important să 
căutăm răspunsurile la câteva 
întrebări cheie legate de numă-
rul de locuri de muncă nou 
create și a firmelor benefici-
are de fonduri europene, dar și 
avantajele economice ale apar-
tenenței României la UE. Am 
adresat recent aceste întrebări 
Ministerului Fondurilor Euro-
pene. Iată cele 10 avantaje ale 
absorbției banilor europeni de 
la momentul aderării Româ-
niei până în prezent. PIB este 
cu 10,6% mai mare decât ar fi 
fost în absența utilizării fon-
durilor europene, ca efect net 
pozitiv, în decursul perioadei 
2008 — 2015. Dacă în peri-
oada 2013 — 2014 nu s-ar fi 
absorbit cele peste 6 miliarde 
de euro, România nu ar fi înre-
gistrat creștere economică”, a 
explicat Andreea Paul, conform 
AGERPRES.

Totodată, a adăugat ea, 8.219 
firme au beneficiat de fonduri 
structurale și de coeziune (FSC) 
în perioada 2007 — 2016 și, 
ca urmare a proiectelor imple-
mentate și finanțate, au fost 
create 41.514 locuri de muncă 
noi. „Productivitatea muncii, 
calculată ca raport între valoa-
rea adăugată brută și ocupare 
este cu 3,1 mai mare față de 

scenariul „fără fonduri”. Distri-
buția pe sectoare a efectivului 
net al fondurilor europene asu-
pra productivității muncii 
reflectă o influență semnifi-
cativă în sectorul serviciilor 
de piață, unde valoarea aces-
tui indicator este cu 2,3% mai 
ridicată decât în scenariul ce 
exclude fondurile UE. Consu-
mul privat este cu 19% mai mare 

față de ipoteza în care nu ar fi 
fost implementate fondurile 
europene”, a spus Andreea Paul. 
Potrivit acesteia, rata șomajului 
a fost cu 3,1 puncte procentu-
ale mai scăzută, la sfârșitul lui 
2015, decât ar fi fost în scenariul 

„fără fonduri”, iar estimarea cu 
privire la rata de ocupare indică 
o majorare cu 3,8 procente, la 
finele aceluiași an. „Remune-
rația medie a unui salariat a 
crescut cu 25,4%, cumulat 2008 

— 2015, comparativ cu situa-
ția simulată a neimplementării 
fondurilor europene”, a subli-
niat Paul. Conform sursei citate, 
creșterea cumulată a exportu-
rilor de bunuri și servicii în 
scenariul „cu fonduri” este cu 
3 puncte procentuale mai mare 
față de scenariul lipsei aces-
tora, a completat deputatul 
PNL. Andreea Paul a precizat 
că estimările prezentate sunt 
rezultatul unei analize reali-
zate de către Comisia Națională 
de Prognoză la care Ministerul 
Fondurilor Europene s-a rapor-
tat atunci când i-a răspuns la 
o interpelare parlamentară pe 
care a adresat-o la finele lunii 
noiembrie.

Foto: businesslive.ro
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M inistrul Afaceri-
lor Externe, Lazăr 
Comănescu, a 

subliniat, recent, la lucrările 
reuniunii ministeriale a NATO 
de la Bruxelles necesitatea con-
tinuării unui sprijin activ din 
partea Alianței pentru parte-
nerii estici–Ucraina, Georgia 
și Republica Moldova, potrivit 
unui comunicat MAE, infor-
mează AGERPRES.

În cadrul reuniunii care 
s-a desfășurat în perioada 6-7 
decembrie, prima întâlnire la 
acest nivel după Summit-ul 
NATO de la Varșovia, o sesi-
une a fost dedicată rolului 
NATO în proiectarea stabili-
tății dincolo de granițele sale. 
Potrivit comunicatului MAE, 
în cadrul acestei sesiuni au 
fost trecute în revistă stadiul 
și perspectivele implementării 
pachetelor de asistență pen-
tru diferiți parteneri în cadrul 
Inițiativei privind consolida-
rea capacităților de apărare, 
precum și aspecte legate de 
sprijinul Alianței pentru Coa-
liția anti-ISIL, programul de 

instruire a ofițerilor irakieni 
și operația Sea Guardian din 
Marea Mediterană. A fost abor-
dată și relația NATO cu țările 
din Balcanii de Vest, fiind rei-
terată importanța acordată de 
Alianță regiunii.

„Șeful diplomației române 
a subliniat necesitatea unei 
abordări echilibrate și cuprin-
zătoare a NATO în proiectarea 
stabilității, în cadrul căreia 
modalitățile de acțiune să fie 
adaptate situației existente în 
vecinătatea estică și, respec-
tiv, cea sudică și intereselor și 
nevoilor specifice ale diferitelor 
țări partenere. A subliniat, în 
acest context, necesitatea con-
tinuării unui sprijin activ din 
partea NATO pentru partene-
rii estici — Ucraina, Georgia și 
Republica Moldova — pledând 
pentru implementarea integrală 
a pachetelor de asistență deja 
convenite, precum și pentru 
identificarea unor noi măsuri 
care să vină în întâmpinarea 
nevoilor acestor state de con-
solidare a rezilienței naționale 
și de avansare a reformelor în 

domeniul apărării și securității. 
A exprimat, totodată, sprijinul 
României pentru o abordare 

mai activă a NATO în relația 
cu țările din Balcanii de Vest, 
orientată spre obținerea unor 

rezultate concrete și dezvol-
tarea cooperării cu acestea”, 
evidențiază comunicatul MAE.

Totodată, reuniunea de la 
Bruxelles a debutat cu o sesiune 
la care au participat, alături de 
omologii lor aliați și din Mun-
tenegru, și miniștrii de externe 
ai Finlandei și Suediei, pre-
cum și Înaltul Reprezentant UE, 
Federica Mogherini. Schimbul 
de opinii a vizat stadiul și per-
spectivele relației NATO-UE. 
Au fost trecute în revistă progre-
sele înregistrate în cooperarea 
dintre cele două organizații 
și modalitățile de punere în 
aplicare a Declarației comune 
NATO-UE adoptate la Varșo-
via, în iulie 2016.

La finalul discuțiilor, miniș-
trii au adoptat o Declarație 
politică prin care au reafir-
mat angajamentul pentru 
avansarea parteneriatului stra-
tegic NATO-UE și au convenit 
peste 40 de măsuri practice de 
dezvoltare a cooperării între 
cele două organizații, în cele 
șapte domenii considerate de 
interes strategic: combaterea 

amenințărilor hibride, apărare 
cibernetică, exerciții, securi-
tate maritimă, comunicare 
strategică, dezvoltarea de 
capabilități, consolidarea coo-
perării și coordonării, inclusiv 
din perspectiva dialogului cu 
industria de apărare, sprijinul 
acordat partenerilor, adaugă 
sursa citată.

În acest context, ministrul 
român de externe a subliniat 
importanța complementari-
tății eforturilor NATO și UE 
și a valorii adăugate pe care 
o aduce fiecare dintre cele 
două organizații la gestionarea 
provocărilor și amenințărilor 
curente. Potrivit comunicatu-
lui MAE, din discuțiile de la 
reuniunea ministerială de la 
Bruxelles a mai reieșit angaja-
mentul ferm al tuturor statelor 
membre pentru menținerea 
coeziunii și solidarității NATO, 
bazate pe o relație trans-atlan-
tică puternică, în consolidarea 
căreia toate statele aliate vor 
continua să investească, în 
beneficiul securității euro-atlan-
tice și internaționale.

ACTUALITATE

Ministrul Comănescu a subliniat la reuniunea NATO necesitatea 
continuării sprijinului Alianței pentru partenerii estici

Dinamica accidentelor petrecute anul acesta pe căile navi-
gabile din județul Tulcea este în descreștere în comparație 
cu anii trecuți, raportat la traficul ambarcațiunilor pe Dunăre, 
susține căpitanul șef al Căpităniei Portului Tulcea, Dan Ichim. 

„Anul acesta, am înregistrat 20 de accidente, din care în opt 
au fost implicate ambarcațiuni mici. În cele mai multe din-
tre ele, respectiv 12, au fost implicate nave fluviale și maritime, 
acestea fiind ușoare și constând în puneri pe uscat, abordaje 
ușoare, fără a se înregistra victime și poluare a Dunării”, infor-
mează AGERPRES.

Celelalte opt evenimente înregistrate de Căpitănia Portului 
Tulcea s-au soldat cu doi morți și 16 răniți, acestea fiind cauzate 
de neadaptarea vitezei ambarcațiunilor și de neluarea măsu-
rilor de siguranță în funcție de condițiile hidrometeorologice. 

„Raportat la trafic, dinamica accidentelor este descrescătoare. 
Numărul evenimentelor a fost cu două mai mare decât cel 
de anul trecut, dar trebuie ținut cont de faptul că traficul pe 
Dunăre a fost anul acesta mult mai intens decât cel de anul 
trecut”, a menționat Ichim.

Potrivit sursei citate, în niciunul din evenimentele înre-
gistrate anul acesta pe Dunăre, pe raza județului Tulcea, nu a 
fost implicată vreo navă de croazieră fluvială. Numărul sosiri-
lor acestor nave a fost cel mai mare din ultimii 10 ani. În timpul 
controalelor efectuate în colaborare cu Poliția Transporturi, 
Garda de Coastă și Inspectoratul de Poliție al Județului, Căpită-
nia Portului Tulcea a întocmit patru dosare penale pe numele 
unor persoane care circulau cu ambarcațiuni neînmatricu-
late și a aplicat 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de 
15.400 de lei. Situația privind accidentele pe Dunăre prezen-
tată de Căpitănia Portului Tulcea nu include și evenimentele 
cu ambarcațiuni înregistrate pe canalele și lacurile din Deltă, 
instituția având abilități doar pe căile navigabile ale Dunării.

Dinamica accidentelor pe 
Dunăre–în descreștere față 
de 2015, raportat la trafic

Foto: caleaeuropeana.ro

Infrastructura este impor-
tantă pentru dezvoltarea 
economiei, a subliniat 

vicepremierul Vasile Dîncu, 
precizând că, în 26 de ani, 
nu s-a reușit „spargerea” în 
trei puncte a Munților Carpați, 
în timp ce Imperiul Roman a 
făcut 4.200 de km de drumuri.

„Statul și administrația nu 
pun la dispoziția economiei 
câteva resurse care sunt foarte 
importante. În primul rând, 
este vorba de infrastructură. 
Dacă am avea infrastructură, 
Moldova, acum, nu ar fi atât 
de defavorizată din punct de 
vedere economic. Noi n-am 
reușit, de exemplu, să spar-
gem în acești 26 de ani, în trei 
puncte, Munții Carpați. Impe-
riul Roman a făcut-o și — asta 
este o cifră care pe mine mă 
doboară — a făcut 4.200 de km 
de drumuri în 10 ani și a spart 
Carpații prin trei locuri. Deci 
exact ce ar trebui să facem noi, 
dacă am urma acum drumurile 
romane. Atunci nu era vorba 
de autostrăzi, totuși logica lor 
era perfectă, deși nu aveau nici 
viziune prin satelit, nici alte 
instrumente pe care le avem 
noi”, a declarat Dîncu, con-
form AGERPRES.

Potrivit vicepremierului, 
mai multe cauze au dus la 

„dezechilibre” în dezvoltarea 
unor județe ale țării. „Sunt fac-
torii moșteniți de dinainte de 
‘89 și haosul de după Revoluție. 
Noi nu am moștenit în 1989 o 
dezvoltare echilibrată. Pe de 
altă parte, a fost drama unor 
județe monoindustriale, dacă 
ar fi să judecăm, deși nu îmi 
place această polemică legată 
de culpabilizarea unei popu-
lații dintr-o anumită zonă, 
pentru că nu este deloc vina 
nici a populației și nici a admi-
nistrației. Călărași, Ialomița 

sau Teleorman au fost județe 
eminamente agricole. Acolo au 
fost muncitori agricoli și aceste 
județe, prin monospecializare, 
au pierdut foarte mult în dez-
voltarea armonioasă și, de aici, 
de fapt am moștenit decalaje”, 
a explicat Dîncu.

Conform sursei citate, în 
opinia sa, după Revoluție, 
nu a existat „o viziune stra-
tegică”. „Au fost dărâmate, 
prin corupție sau prin nești-
ință, prin influențe străine, 
ramuri întregi economice”, a 
spus el, dând exemplu indus-
tria chimică. Pentru dezvoltarea 

economiei este necesar ca forța 
de muncă să fie calificată, iar 
statul să sprijine atât capitalul 
străin, cât și pe cel românesc, 
a punctat Vasile Dîncu.

„Am început mai ales în 
campanie, să discutăm că 
este favorizat numai capita-
lul străin și capitalul românesc 
pierde. Evident că așa este, dar 
de ce n-am făcut nimic îna-
inte de asta? Capitalul străin 
în România, în acest moment, 
are 60% din cifra de afaceri 
a economiei și doar 40% din 
valoarea adăugată. Capitalul 
românesc susține 75% din 
forța de muncă și în același 
timp susține cu 60% valoarea 
adăugată. Deci aici există o dis-
proporție. Ne uităm numai la 
Produsul Intern Brut, dar nu 
ne uităm la Produsul Națio-
nal Brut, pe care toate țările 
îl analizează. Capitalul străin 
este necesar. Capitalul străin 
a adus în România — eu cred 
că este o cifră cam mică — dar 
totuși a adus 60 de miliarde 
de euro din 1990 până acum. 
Nu ne uităm cât ne rămân în 
țară din acești bani, să vedem 
atunci cum putem să stimulăm, 
de exemplu, producția internă”, 
a afirmat viceprim-ministrul.

În 26 de ani n-am reușit să spargem în trei puncte 
Carpații; Imperiul Roman a făcut 4.200 km de drumuri

Foto: citynews.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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Examenul de definitivat în învățământ poate fi 
susținut și după trei încercări nereușite succesive

Pentru a trece cu bine peste gerul iernii, animalele de la 
Grădina Zoologică „Ioan Crișan” din Reșița au parte de un trata-
ment special, pe perioada sezonului rece, conform AGERPRES. 

„În Grădina zoologică avem 360 de exemplare, de la păsări și 
animale domestice, la animale periculoase, pentru care ne-am 
pregătit, în această iarnă, cu fân, paie, porumb, grâu, ovăz și 
așa mai departe. Așternutul animalelor cabaline este asigurat 
de paie, iar cel al animalelor periculoase, de încălzirea în par-
doseală. Avem și hrană suficientă pentru ca această iarnă să fie 
trecută cu bine. În plus, suntem pregătiți cu diferite vitamine 
pentru această perioadă”, a declarat Gabriel Stănucă.

Aproape 2.000 de baloți de fân, paie, opt tone de cereale și 
suplimente nutritive sunt pregătite pentru speciile sensibile la 
frig, pentru ca animalele găzduite să resimtă cât mai puțin scă-
derea gradelor din termometre. „Cele mai sensibile exemplare 
sunt păsările exotice, printre care, diferite specii de papagali, 
cum ar fi nimfele, perușii, canarii, cărora le luăm o hrană spe-
cială. De asemenea, le dăm și calciu îmbogățit cu vitamine, os 
de sepie, fructe și legume proaspete”, a afirmat Loredana Nica, 
biolog la Grădina Zoologică din Reșița. Grădina Zoologică 

„Ioan Crișan” din Reșița găzduiește 360 de animale, din 45 de 
specii, mai spune sursa citată.

În Grădina Zoologică din 
Reșița, tratament de iarnă

Profesorii care nu reușesc 
să promoveze examenul de 
definitivat după trei încer-
cări succesive vor putea da 
examenul a patra oară numai 
după un an de practică peda-
gogică și cu achitarea unei taxe, 
a anunțat ministrul Educației, 
Mircea Dumitru, informează 
AGERPRES.

„În ceea ce privește învăță-
mântul preuniversitar, venim 
în întâmpinarea unui segment 
foarte important de profesori 
care ne-au semnalat faptul că, 
în momentul de față, modul 
în care este organizat definiti-
vatul împiedică pe unii dintre 
aceștia să-și dezvolte o carieră. 
În esență, până acum un can-
didat putea să susțină doar de 
maximum trei ori examenul de 
definitivat. Prin măsura pe care 
am adoptat-o dăm posibilitatea 
celor care nu au reușit după trei 
încercări succesive să obțină 
definitivatul să continue să își 
dezvolte cariera lor profesio-
nală într-o a patra încercare sau 
în mai multe încercări, dar cu 
condiția ca, după cea de-a treia 
încercare nereușită, să inter-
vină o perioadă de cel puțin 

un an în care să facă o practică 
pedagogică la clasă. Adică nu 
poate să treacă direct să sus-
țină o a patra probă de examen, 
dacă nu a făcut această practică 
pedagogică. De asemenea, de 
la cea de-a patra încercare este 
nevoie să se plătească și o taxă 
care va fi fixată de Ministerul 
Educației”, a explicat Dumi-
tru, într-o conferință de presă 
la Palatul Victoria.

Noile reglementări au fost 
introduse printr-o ordonanță de 
urgență care aduce mai multe 

modificări la Legea Educației 
Naționale. Actul normativ regle-
mentează și forma de echivalare 
a gradului didactic I pentru 
personalul didactic care a obți-
nut titlul științific de doctor în 
domeniul în care poate fi înca-
drat sau în domeniul științelor 
educației și care îndeplinește 
cumulativ condițiile de formare 
inițială și condițiile de vechime 
la catedră, de minimum patru 
ani de la obținerea definitivării 
în învățământ. Conform sursei 
citate, se modifică, de asemenea, 

condițiile pentru ocuparea 
funcției didactice de profesor 
universitar, înlocuindu-se cri-
teriul deținerii atestatului de 
abilitare cu cel al deținerii cali-
tății de conducător de doctorat. 
Noua reglementare referitoare 
la ocuparea funcției de profesor 
universitar se aplică începând 
cu anul universitar 2017-2018.

Totodată, potrivit Executivu-
lui, prin actul normativ aprobat 
recent „universitățile care, în 
urma evaluării instituționale, 
nu îndeplinesc standardele de 
calitate, vor depune un dosar 
prin care solicită o nouă evalu-
are în termen de doi ani de la 
data primei evaluări”, iar cele 
care nu îndeplinesc standar-
dele de calitate, în cadrul a două 
evaluări instituționale conse-
cutive, vor intra în proces de 
lichidare. Ordonanța adoptată 
de Executiv mai prevede și tre-
cerea Institutului Național de 
Cercetare „Cantacuzino”, din 
subordinea Autorității Națio-
nale pentru Cercetare Științifică 
și Inovare (ANCSI) în subor-
dinea Ministerului Sănătății, 
cu patrimoniul și personalul 
aferente.

Foto: clujazi.ro

Foto: ziarullumina.ro
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Regia Națională a Pădurilor–Romsilva va pune în vânzare în 
acest an peste 61.000 de pomi de Crăciun, cea mai mare parte 
fiind din specia brad, iar restul molizi, informează AGERPRES. 
Romsilva precizează că aproape 36.000 de pomi de Crăciun 
sunt recoltați din culturi dedicate, precum cele sub culoarele 
electrice, din operațiunile silvice de rărituri, prin îndepărta-
rea arborilor tineri care împiedică dezvoltarea pădurii din care 
provin, iar peste 25.000 sunt puieți ornamentali, din pepinie-
rele proprii, aceștia putând fi vânduți cu rădăcină protejată sau 
direct în ghivece, urmând să atingă dimensiunile pomilor de 
Crăciun în timp de șapte ani. Cei mai mulți puieți ornamentali 
de brad provin din pepinierele Romsilva, din județele Suceava, 
Ilfov, Prahova și Cluj.

În ceea ce privește prețurile de vânzare a pomilor, aces-
tea sunt aceleași ca și în ultimii ani, respectiv: pentru pomii de 
Crăciun recoltați din regenerări naturale, între 10 și 30 de lei, 
în funcție de specie și înălțime, iar pentru pomii cu înălțimea 
de peste 3 metri, considerați comenzi speciale, prețurile sunt 
stabilite de direcțiile silvice, pornind de la 20 de lei pentru fie-
care metru înălțime. De asemenea, pentru puieții ornamentali, 
prețurile variază între 30 și 150 de lei. Vânzarea pomilor de Cră-
ciun se face de către fiecare direcție silvică în parte, în funcție 
de comenzile primite de la agenții comerciali, sau direct către 
persoanele fizice, menționează sursa citată.

Romsilva pune pe piață peste 
61.000 de pomi de Crăciun

A ngajatorii care încheie 
un contract de stagiu 
pentru absolvenții de 

învățământ superior ar putea 
primi lunar, la cerere, 1.350 
lei pe perioada derulării con-
tractului de stagiu, conform 
unui proiect de Ordonanță 
de urgență publicat pe site-ul 
Ministerului Muncii, infor-
mează AGERPRES.

Principalele prevederi ale 
proiectului de Ordonanță de 
urgență pentru modifica-
rea și completarea Legii nr. 
279/2005 privind ucenicia la 
locul de muncă și a Legii nr. 
335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenții de 
învățământ superior sunt sti-
mularea angajatorilor pentru a 
încheia contracte de stagiu prin 
majorarea sumelor acordate.

„Concret, angajatorii care 
încheie un contract de stagiu 
vor primi lunar, la cerere, 1.350 
lei pe perioada derulării con-
tractului de stagiu, din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj sau 
din asistența financiară neram-
bursabilă acordată României, 
în limita fondurilor alocate. Cri-
teriile și modul de acordare a 
finanțării din bugetul asigu-
rărilor pentru șomaj sau din 
asistența financiară nerambur-
sabilă acordată României vor 
fi stabilite prin normele meto-
dologice de aplicare a legii, iar 
mecanismul de finanțare se va 
face conform legislației nați-
onale, respectând regulile 
bugetare interne și Regula-
mentele Comisiei Europene”, 

se arată în document. Finanța-
rea primelor și a subvențiilor 
se va realiza din bugetul asi-
gurărilor pentru șomaj, cu 
menținerea nivelului de chel-
tuieli publice pentru perioada 
2014-2022 și se va completa 
cu sume din fonduri europene 
nerambursabile, accesate din 
Programul Operațional Capi-
tal Uman în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parla-
mentului și Consiliului din 17 
decembrie 2013.

În ceea ce privește uceni-
cia la locul de muncă, conform 
proiectului de Ordonanță de 
urgență, principalele aspecte 
vizate sunt stimularea angajato-
rilor pentru a încheia contracte 
de ucenicie, măsură prin care 
angajatorul care va încheia un 
contract de ucenicie, pe peri-
oada derulării acestuia, va 
beneficia, la cerere, de 1.125 
lei lunar din bugetul asigu-
rărilor pentru șomaj sau din 
asistența financiară neram-
bursabilă acordată României. 

De asemenea, proiectul mai 
vizează stimularea persoanelor 
care finalizează cu succes pro-
grame de formare prin ucenicie 
la locul de muncă, precum și 
a coordonatorilor de ucenicie. 
Prin această măsură, ucenicul 
care va finaliza programul de 
ucenicie prin obținerea certifi-
catului de calificare profesională 
va primi o primă de absolvire 
care se va acorda diferențiat în 
funcție de nivelul de calificare 
astfel: 500 lei pentru califică-
rile de nivel 2 CNC, 600 lei 
pentru calificările de nivel 3 
CNC și 750 lei pentru califi-
cările de nivel 4 CNC.

„Coordonatorul de uceni-
cie care va îndruma ucenicul 
în cadrul programului de 
lucru și care va desfășura și 
activități specifice ce țin de for-
marea profesională a acestuia 
beneficiază, pe toată perioada 
contractului de ucenicie, de o 
primă lunară de coordonare, de 
500 lei neimpozabilă. Stimula-
rea financiară a angajatorilor 
pentru a continua relațiile de 

muncă cu absolvenții progra-
melor de ucenicie este o altă 
măsură prin care angajatorul 
va beneficia la cerere, timp de 
6 luni, de 500 lei, cu condiția 
ca după încetarea contractului 
de ucenicie să încheie un con-
tract individual de muncă cu 
fostul său ucenic, în vederea 
practicării ocupației pentru care 
acesta a fost calificat”, menți-
onează sursa citată.

Ucenicia la locul de muncă 
se va organiza pentru nivelurile 
2, 3 și 4 de calificare, stabilite 
prin HG nr. 918/2013 privind 
aprobarea Cadrului național al 
calificărilor, cu modificările și 
completările ulterioare. Noile 
prevederi vizează integrarea 
durabilă pe piața forței de 
muncă a tinerilor, în special 
a celor care nu au un loc de 
muncă, care nu urmează stu-
dii sau cursuri de formare, a 
tinerilor care se confruntă cu 
riscul excluziunii sociale și a 
celor din comunitățile margina-
lizate; adaptarea la schimbare a 
lucrătorilor, a întreprinderilor 
și a antreprenorilor; sporirea 
relevanței pe piața forței de 
muncă a programelor de for-
mare prin ucenicie la locul 
de muncă și a stagiilor pen-
tru absolvenții de învățământ 
superior; reducerea deficitu-
lui de forță de muncă calificată 
din anumite regiuni; reducerea 
tendințelor mediului de afa-
ceri de a-și reloca activitatea 
în alte state; scăderea șomaju-
lui și încurajarea investițiilor 
în zonele defavorizate.

Angajatorii care primesc în stagiu absolvenți de 
învățământ superior ar putea primi 1.350 lei lunar de la stat

Foto: patraru.ro

Foto: adevarulfinanciar.ro
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Cancelarul german, Angela 
Merkel și ministrul ei de interne 
au cerut populației să evite orice 
condamnare în bloc a refugia-
ților, după ce în ultimele zile au 
fost dezvăluite mai multe cazuri 
de violuri comise se migranți, 
în cazul a două dintre ele fiind 
vorba și de crime, informează 
AGERPRES.

„Asemenea delicte sunt 
evident dramatice și trebuie 
investigate. Însă nu trebuie 
să tragem concluzii asupra 
ansamblului grupului care 
caută protecție”, a declarat Mer-
kel. „Trebuie să facem această 

diferență la fel cum procedăm 
și pentru alte delicte teribile”, 
a adăugat ea. Presa germană 
anunțat recent arestarea unui 
refugiat afgan în vârstă de 17 
ani, care pe 16 octombrie a vio-
lat-o pe fiica unui funcționar 
de rang înalt al Comisiei Euro-
pene și apoi a înecat-o într-un 
râu din zona orașului Freiburg. 
Fata în vârstă de 19 ani, Maria 
Ladenburger, era studentă la 
medicină și în timpul liber lucra 
la o tabără de refugiați. Ante-
rior, pe 10 noiembrie, a fost 
găsit într-o pădure din Frei-
burg și trupul neînsuflețit al 

unei alte tinere care fusese de 
asemenea violată. Autorul încă 
nu a fost găsit, dar anchetatorii 
au observat elemente comune 
între cele două cazuri.

Apoi încă un refugiat, un 
irakian în vârstă de 31 de ani, 
a fost arestat în orașul Boc-
hum, după ce autoritățile au 
obținut cu ajutorul testelor 
ADN dovezi ce atestă că el este 
autorul a două violuri. „Sunt 
cazuri izolate grave și se impun 
pedepse grele”, a spus la rân-
dul său ministrul german de 
interne, Thomas de Maizière, 
care a insistat asupra faptului 

că rata criminalității în rândul 
refugiaților nu o depășește pe 
cea a restului populației din 
Germania.

Împotriva oricărei „genera-
lizări” s-a pronunțat și liderul 
unui sindicat al polițiștilor, care 
a mai spus că „sarcina poliției 
este să examineze cu precizie 
elementele și să nu provoace 
noi temeri”. Dar liderul unui 
alt sindicat al poliției germane 
a declarat, după anunțarea cri-
mei de la Freiburg, că aceasta 

„și multe altele puteau fi evi-
tate dacă țara noastră s-ar fi 
pregătit pentru pericolele aso-
ciate imigrației masive”, mai 
spune sursa citată.

Germania a primit anul 
trecut aproape 900.000 de 
migranți veniți mai ales din 
Orientul Mijlociu, Asia și Africa. 
Această politică susținută de 
cancelarul Merkel a avut ca 
efect creșterea popularității 
partidului extremist Alterna-
tiva pentru Germania (AfD), în 
special după episodul din noap-
tea de Anul Nou, când sute de 
femei au fost agresate sexual la 
Köln și în alte orașe germane de 
grupuri de indivizi care după 
semnalmente erau migranți.

Frontex și-a lansat forța 
sa de intervenție rapidă

Agenția europeană Frontex a anunțat lansarea forței sale de 
intervenție rapidă, care are 1.500 de angajați și misiunea de a 
ajuta țările membre în cazul unei situații de urgență la frontie-
rele externe ale Uniunii Europene, informează AGERPRES.

„Avem un instrument puternic care va permite Frontex să 
ajute țările membre și să gestioneze împreună toate situați-
ile de urgență la frontierele externe ale UE mult mai repede și 
mai eficient”, a declarat directorul executiv al Frontex (Agenția 
europeană pentru gestionarea cooperării operaționale la fron-
tierele externe ale UE), Fabrice Leggeri, citat într-un comunicat.

În caz de urgență, această forță de „reacție rapidă” trebuie 
pusă la dispoziția Frontex de către statele membre și asoci-
ate Spațiului Schengen, în cinci zile lucrătoare. Țările membre 
au căzut, de asemenea, de acord să pună la dispoziția Fron-
tex echipamentul tehnic necesar — vehicule, nave și avioane, 
pentru a desfășura operațiuni rapide. Aflată printre cele mai 
mari țări contributoare, Germania a pus la dispoziția Fron-
tex 225 de funcționari, iar Franța — 170, urmată de Italia (125), 
Spania (111) și Polonia (100), mai spune sursa citată. În prezent, 
Frontex desfășoară la frontierele UE circa 1.200 de persoane 
însărcinate cu a ajuta statele membre să își monitorizeze fron-
tierele, să îi înregistreze și să îi identifice pe imigranți.

Merkel cere populației să nu condamne în ansamblu 
refugiații pentru delictele comise de unii dintre ei

Foto: blog.gr
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E l Instituto Cultural 
Rumano y la edito-
rial Xorki Ediciones 

organizan la presentación 
de “Negro y rojo” de Ioan T. 
Morar (traducción al español 
de Joaquín Garrigós), en Bar-
celona y en Madrid. La novela 
aborda dos temas muy deli-
cados: la deportación de los 
gitanos a Transnistria y el 
genocidio cometido por el 
ejército rumano contra los 
judíos de Odesa. El escritor 
rumano también estará pre-
sente en el programa “Serile 
Acasă” organizado por la Emba-
jada de Rumanía en el Reino 
de España.

Programa de actividades:
14 de diciembre, 19.00 h, la 
presentación del libro “Negro 
y rojo”, en la Biblioteca Camp 
de l'Arpa–Caterina Albert 
(Carrer de la Indústria, 295, 
08041 Barcelona–Metro Camp 
de l'Arpa, línea 5). Participa-
ran: el autor Ioan T. Morar y 
la crítica literaria, traductora 
y escritora Cecilia Dreymüller. 
Acceso gratuito hasta comple-
tar aforo.

16 de diciembre, 19.00 h, el 
debate “Rezistența prin umor 
în perioada comunistă” en la 
Embajada de Rumanía en el 
Reino de España (Avenida de 
Alfonso XIII nr. 157, Madrid 
28016). Acceso gratuito hasta 
completar aforo.

19 de diciembre, 19.00 
horas presentación del libro 

“Negro y rojo” en el Centro Sefa-
rad-Israel-Palacio de Cañete 
(Mayor, 69). Participarán: el 
autor Ioan T. Morar y dos exper-
tos en el vínculo entre la Shoá 
y las comunidades gitanas per-
seguidas y ultrajadas Henar 
Corbi y Juan de Dios Ramírez. 
Esta actividad que tiene como 

fondo la exposición acerca del 
“Bucarest sefardí”.

Ioan T. Morar (poeta, pro-
sista y periodista) nació el 13 
de abril de 1956 en Seitin, pro-
vincia de Arad, Transilvania. 
Debutó como poeta en la revista 
Orizont de Timisoara y con el 
libro Verano indio, publicado 

por la editorial Albatros de 
Bucarest, recibió el Premio 
de la Unión de Escritores de 
Rumania para un escritor 
debutante. Después publicó 
cuatro libros más de poesía. 
Su primer libro de prosa se 
publicó en 2005, la novela 
Lindenfeld, galardonada con 

el Premio Nacional de Prosa. 
Su segunda novela “Negro y 
rojo”, fue nominada al Premio 

“Libro del año 2013”. En 2016 
apareció su tercera novela “La 
fiesta de los tabernáculos”. Es 
cofundador del semanario de 
sátira política Academia Cata-
vencu. Ha realizado programas 
de radio y televisión. Tras un 
breve periodo en el que ejerció 
como cónsul general de Ruma-
nia en Marsella, se estableció 
en Ciotat, Provenza.

Negro y rojo. Ioan T. Morar
Georgian Nicolau, un joven 
gitano de ojos azules y piel clara, 
quiere romper con su pasado 
desordenado, sucio. Además 
de un físico agraciado, la ambi-
ción y el oportunismo le ayudan 
a que su sueño se haga reali-
dad. Hace una brillante carrera 
militar y el destino quiere que 
participe en la toma de Odessa 
por el ejército rumano durante 
la 2ª guerra mundial. Pero 
cuando se entera de que sus 
familiares más próximos están 
entre los deportados, cuyo des-
tino cruel se avecina, tiene que 
tomar una decisión.

Este Bildungsroman sui 
géneris, situado en un entorno 
histórico de entreguerras y la 2º 
guerra mundial, muy a concien-
cia elegido por el autor, cumple 
con su intención de enfren-
tar la ficción al olvido. “Negro 
y rojo” es la primera novela 
de la literatura rumana que 
aborda dos temas tabú hasta 
este momento: la deportación 
de los gitanos a Transnistria 
y el genocidio cometido por 
el ejército rumano contra los 
judíos de Odesa. Una gran 
contribución a la autocrítica 
nacional rumana, a pesar de 
que llegue con retraso, explica 
el Instituto Cultural Rumano.

Foto: icr.ro

La presentación de “Negro y rojo” de 
Ioan T. Morar, gira literaria en España

ESPAÑOL

Exposición de mascaras 
y costumbres–Florin 
Andreescu

Con motivo del Día Nacional de Rumanía, la Asociación Cultural 
Obatalá de Coslada, con el apoyo del Instituto Cultural Rumano 
y de la Concejalia de Cultura Participación Ciudadana y Educa-
ción, organiza la exposición “Instantáneas invernales. Máscaras 
y costumbres” Fotografías de Florin Andreescu, informó el Insti-
tuto Cultural Rumano. El fotógrafo rumanos Florin Andreescu, 
presenta, a través de sus fotografías las costumbres, los trajes y 
las máscaras tradicionales de varias zonas de Rumanía.

La exposición esta abiera del 28 de noviembre al 20 
de diciembre en Cenro Civico “El Cerro” din Coslada (Avda. 
Manuel Azaña, s/n). Horario–De Lunes a Viernes: de 9h a 14h y 
de 17h a 22h. 

SÚPER OFERTA
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Nucleo HR 30kg de densidad  
+ 3 cm de viscoelastica, antiacaros  
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BANNER HELY_OCTUBRE.indd   1 5/10/16   19:52

Foto: icr.ro



Nr. 183 15 decembrie 2016  | 17www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, recibió el 1 de diciembre al 
jefe del Consulado de Rumanía en Castellón, Dragos Tigau, a 
quien ha expuesto la voluntad del equipo de gobierno de 

“avanzar y colaborar en la escolarización de todos los niños 
que viven en nuestra ciudad, específicamente, los de origen 
rumano”. “Se trata de una tarea muy importante que ya esta-
mos llevando a cabo en barrios como el Cabanyal y Orriols”, ha 
destacado Ribó, según señala lavanguardia.com, de acuerdo 
con un comunicado del consistorio.

La entrevista con el cónsul de Rumanía ha coincidido con 
la celebración del Día Nacional de Rumanía, por lo que el 
alcalde ha felicitado “a todos los rumanos que viven en Valen-
cia, en la Comunitat y en España, y a todos en general”. Ribó 
ha subrayado la necesidad de “plantear vínculos de colabo-
ración con las autoridades rumanas, que se centran en tres 
ámbitos básicos: educación, empleo y vivienda”. Por otra parte, 
ha subrayado la necesidad de establecer mecanismos “para 
hacer aflorar todo el proceso de recogida de bártulos, reciclaje 
y reutilización”, una labor que ocupa a parte de la población 
rumana. “Hemos de dar a todo ello un contenido de cooper-
ación”, ha explicado el alcalde, “y potenciar mecanismos de 
fomento de la ocupación desde el Ayuntamiento”. Asimismo, 
Ribó se ha referido a los casos de ocupación de viviendas por 
personas a las que hay que insertar en el proceso de acceso a 
la vivienda a través de los servicios sociales.

Durante el encuentro, el cónsul ha propuesto al alcalde 
que se puedan impulsar, en aquellos colegios donde hay niños 
rumanos escolarizados, que se facilite una hora de actividades 
extraescolares para conocimiento de su lengua propia. En este 
sentido, Ribó ha mostrado la disponibilidad del Ayuntamiento 
de impulsar esta iniciativa “lo más pronto posible”.

ESPAÑOL

E urostat, la oficina 
estadística europea, ha 
indicado que las reme-

sas enviadas por residentes 
comunitarios a terceros paí-
ses se incrementaron hasta 
los 31.300 millones de euros 
en 2015, frente a los 29.900 
millones de euros de 2014. Al 
comparar los envíos de dinero 
al exterior con el dinero que 
entró por remesas en la Unión 
Europea por un valor de 11.000 
millones de euros, generó un 
déficit de 20.400 millones de 
euros entre los Veintiocho 

países y el resto del mundo, 
informó el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), 
que recoge un artículo de noti-
ciasbancarias.com.

El monto que fue enviado 
desde países terceros a países 
de la UE en 2015 es superior 
al de 2014, cuando ingresaron 
10.400 millones de euros en 
remesas. La mayoría de las 
transferencias personales 
fueron de dinero enviado 
por inmigrantes a sus países 
de origen. Entre los Estados 
miembros analizados, las 

remesas enviadas a países 
fuera de la comunidad en 2015 
fueron más elevadas en Francia, 
con 10.000 millones de euros; 
Reino Unido, con 7.700 millo-
nes; Italia, con 6.400 millones; 
y España, con 6.200 millones, 
explica hotnews.ro.

Eurostat ha detallado que en 
lo referente a España solamente 
toma en cuenta transferencias 
realizadas por personas que 
tienen trabajo. El dinero que 
entró en mayor cantidad fue 
en Portugal, con 3.300 millo-
nes de euros; Polonia, con 

unos 3.200 millones; Reino 
Unido, con 2.700 millones; 
Rumanía e Italia, los dos con 
2.200 millones.

Los resultados con superá-
vit más altos en transferencias 
personales se alcanzaron en 
2013 en Polonia, con 3.000 
millones de euros; Portugal, 
con 2.800 millones; y Rumanía, 
con 1.700 millones. Por otro 
lado, entre los países con déficit 
más elevados destacan Francia, 
con 9.500 millones de euros; 
Reino Unido, con 5.000 millo-
nes; Italia, con 4.200 millones; 
y Alemania, con 3.500 millones.

Los porcentajes más impor-
tantes de flujos entrantes desde 
otro país de la Unión se alcan-
zaron en Luxemburgo, país 
donde el 99% de las remesas 
tenía como origen otro Estado 
miembro; así como en Eslo-
vaquia, con el 98%; y Hungría, 
con un 95%. Por otra parte, Eslo-
vaquia y Luxemburgo, fueron 
los Estados miembros de la UE 
que alcanzaron la mayor can-
tidad de transferencias a otros 
Estados miembros con el 93% 
y 92% respectivamente, segui-
das por Irlanda, con un 78%.

El Ayuntamiento de Valencia 
impulsará la escolarización de 
los niños de origen rumano

Las remesas de residentes comunitarios 
a terceros se incrementan en 2015
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Boxerul român, Lucian Bute, 
fost campion mondial la super-
mijlocie, va lupta împotriva 
columbianului Eleider Álva-
rez pe 24 februarie 2017, la 
Centrul Videotron din Quebec, 
anunțul fiind făcut recent într-o 
conferință de presă, informează 
AGERPRES.

Câștigătorul meciului, care 
va avea loc la categoria semi-
grea, va boxa ulterior împotriva 
canadiano-haitianului Adonis 
Stevenson. 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 
victorii (25 KO), un meci egal 
și 3 înfrângeri la profesioniști. 
Eleider Álvarez, 32 de ani, are 
un bilanț de 20 de victorii (10 
KO), fiind neînvins la profesi-
oniști. Columbianul este acum 
aspirant obligatoriu la titlul 
WBC al categoriei semigrea, 
deținut de Stevenson.

Cu același, Grupul Yvon 
Michel a anunțat că a înche-
iat o înțelegere pe termen lung 
cu Bute, de care va fi legat 
probabil până când sporti-
vul român se va retrage din 

activitate. Anunțul duelului cu 
Álvarez pune capăt speculați-
ilor potrivit cărora următorul 
meci al lui Bute va fi împo-
triva lui Jean Pascal. Bute a 
fost învins de Jean Pascal pe 
18 ianuarie 2014, prin decizie 

unanimă. Bute a scăpat de sus-
pendare după ce Comisia de 
box a Districtului Columbia 
a acceptat explicațiile testu-
lui pozitiv din 20 aprilie, după 
meciul egal cu Badou Jack, și 
poate urca din nou în ring în 
2017, mai spune sursa citată. 
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 steroid anabolizant, 
dar are același rezultat în pri-
vința creșterii rezistenței și a 
masei musculare.

Jucătoarea de tenis, Irina 
Camelia Begu a semnat recent 
pentru Clubul Sportiv Munici-
pal București, unda va fi colegă 
cu Monica Niculescu. „Sunt 
mândră că mă alătur unui pro-
iect atât de puternic. Când m-a 
sunat domnul Alin Petrache să 
vin la CSM București, nu am 
stat prea mult pe gânduri. Cu 
atât mai mult cu cât urma să 
fiu colegă cu Monica Niculescu, 
cu care am jucat de atâtea ori 
împreună. Poate că acum vom 
face dublu mai des, iar ca pere-
che cred că am putea ajunge 
între primele 10 din lume”, a 
declarat Irina Begu, conform 
AGERPRES.

Irina Begu a încheiat anul 
2016 pe locul 29 în clasamen-
tul WTA, după ce în august 
a reușit cea mai bună clasare 
din carieră, locul 22. „Per 
total, a fost un an bun. Am 

fost accidentată la începutul 
anului la genunchi, motiv pen-
tru care am renunțat să mai joc 
atât de multe turnee la dublu 
și nici nu am putut pregăti atât 
de bine participarea la Jocu-
rile Olimpice, dar am ajuns la 
cel mai bun clasament la sim-
plu. Clar, mi-aș fi dorit să pot 
să fiu mai constantă, dar îmi 
reportez dorința pentru 2017. 

În rest, vreau să mă bucur de 
ceea ce fac. În ceea ce privește 
clasamentul, nu-mi mai sta-
bilesc niciun obiectiv, pentru 
ca mi-am dorit ca în 2016 să 
ajung în Top 20. Nu s-a întâm-
plat așa, iar la finele anului 
am fost un pic dezamăgită”, a 
mai spus Begu. Cele mai bune 
performanțe ale sale în anul 
2016 au fost semifinala de la 

Roma și sfertul de finală jucat 
la turneul de la Madrid. Sursa 
citată adaugă că Irina Begu va 
continua să lucreze cu antreno-
rii Adrian Cruciat și Artemon 
Apostu Efremov, iar sezonul 
2017 îl va începe la Antipozi, 
urmând să joace la Brisbane, 
Sydney și apoi la Melbourne 
(Australian Open).

„Irina este un model pentru 
copii. Suntem mândri că se ală-
tură proiectului CSM București 
și sunt convins că rezultatele 
pe care le va avea în continu-
are vor fi foarte bune. Sper ca 
pe viitor să facă un dublu de 
succes cu Monica Niculescu și 
împreună să câștige un turneu 
de Mare Șlem, astfel încât să 
fie mândri toți bucureștenii și, 
de ce nu, românii de pretutin-
deni!”, a spus, la rândul său, 
Alin Petrache, directorul gene-
ral al CSM București.

SPORT

Box: Lucian Bute va lupta, în februarie, 
împotriva columbianului Eleider Álvarez

Adina Diaconu și Andreea 
Dragoman, medaliate cu aur

Haltere: Loredana Toma 
a cucerit trei medalii
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Jucătoarele române de tenis de masă, Adina Diaconu și 
Andreea Dragoman au cucerit medalia de aur în proba femi-
nină de dublu la Campionatele Mondiale de juniori de la Cape 
Town (Africa de Sud), informează AGERPRES.

În finală, Diaconu și Dragoman le-au învins pe japonezele 
Hina Hayata și Miyu Kato cu 4-2 (11-7, 11-8, 11-6, 5-11, 9-11, 11-9). 
Adina Diaconu a ratat calificarea în finala probei de simplu 
după ce a fost învinsă de Mak Tze Wing (Hong Kong) cu sco-
rul de 4-0 (12-10, 11-7, 11-7, 11-9), rămânând cu medalia de bronz 
pentru calificarea în semifinale. Bilanțul României la Mondi-
alele de juniori a fost completat de locul 5 ocupat de echipa 
masculină și de locul 6 pe care s-a clasat formația feminină, 
conform sursei citate.

Sportiva română Loredana Toma a cucerit trei medalii, una 
de aur și două de argint în limitele categoriei 63 kg, la Campi-
onatele Europene de haltere sub–23 de ani de la Eilat (Israel), 
informează AGERPRES.

Toma a obținut medalia de aur la stilul smuls, cu 106 kg, 
devansându-le în clasament pe rusoaica Ksenia Maksimova, 
105 kg, și pe ucraineanca Olena Kohanenko, 96 kg. La aruncat, 
Loredana Toma a ocupat locul al doilea, cu 116 kg, aurul reve-
nind rusoaicei Maksimova, cu 126 kg, în timp ce bronzul a fost 
adjudecat de Kohanenko, 109 kg. La total, pe primul loc s-a cla-
sat Maksimova, cu 231 kg, Toma a terminat pe locul al doilea, 
cu 222 kg, iar Kohanenko a fost a treia, cu 205 kg.

Sorina Hulpan a cucerit trei medalii de aur la categoria 63 
kg, în întrecerea rezervată juniorilor, iar Bianca Ioniță, legi-
timată la CS Botoșani, a câștigat o medalie de bronz la stilul 
aruncat în limitele categoriei 69 kg. Conform sursei citate, 
România are până acum în total 24 de medalii la Europenele 
de la Eilat, 9 de aur, 7 de argint și 8 de bronz. La juniori bilanțul 
este de 6-2-4, iar la tineret de 3-5-4.

Jucătoarea de tenis, Irina Camelia 
Begu a semnat pentru CSM București

Foto: prosport.ro
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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.

Caut de muncă. Sunt preparator de mezeluri 
românești cu experiență de peste 25 de ani în 
domeniu. Tel: 642770263.

MATRIMONIALE

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc 
un domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să 
fie bun, să împârțim restul vieții împreună. Tel: 
642409543.

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.

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: 
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

Se traspasa restaurant cu specific românesc, în 
centrul Madridului, antifonat, îngrijit, în stare 
bună. Informații la telefon 687831569.
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condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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


