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

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
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ESPAÑOL 12

Adrian Sitaru estrena 
“Fixeur” en el Festival de 
Cine de Autor de Barcelona

Cătălin Moroșanu vine să lupte în MAREA 
GALĂ senzațională Superkombat de la Madrid

SPECTACOL, FORȚĂ, TEST DE REZISTENȚĂ… Nu rata! Cumpără bilet: caută 
Superkombat pe ticketea.com sau vezi în interior puncte de vânzare bilete. Cel 
mai popular luptător român, Cătălin Moroșanu a fost anunțat oficial în programul 
celui de-al doilea Superkombat World Grand Prix al anului de la Madrid. 6,16

ACTUALITATE 2

Românii din Spania au 
sărbătorit Sfintele Paști într-
un mod autentic românesc
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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

Marea sărbătoare a creștinilor, 
cea a Sfintelor Paști, a fost ani-
versată anul acesta pe 16–18 
aprilie. Indiferent de confesi-
unea religioasă, românii din 
străinătate au sărbătorit Sfin-
tele Paști în diferite țări și în 
diverse parohii de care aparțin. 
Comunitatea cea mai mare de 
români din străinătate se află 
în Spania, cu o cifră oficială de 
peste 1 milion. Românii din Spa-
nia au sărbătorit într-un mod 
autentic românesc, trecând în 
revistă tradiții și valori ale cul-
turii românești: colinde speciale 
de Sfintele Paști, obiceiuri pur 
românești din Săptămâna Mare 
sau a Patimilor, încondeierea 
ouălor după rețete străvechi și 
renumitele preparate culinare 
apreciate între atâtea rețete din 
gastronomia lumii, cum ar fi 
cozonacul, pasca, friptură din 

carne de miel, drob și multe 
altele.

De Sfintele Paști, românii 
din Spania au mers la biserică 
la slujba de Înviere pentru a 
lua Lumină, bucurându-se cu 
toții de minunea Învierii prin 

salutul creștinesc: Hristos a 
Înviat! Numai cine nu cunoaște 
ce este dorul de familie, de casă 
și de țară, nu poate înțelege 
valoarea unei slujbe religioase 
în limba maternă și binecuvân-
tarea de a fi prezent printre ai 

tăi, printre românii aceluiași 
popor, aceleiași țări, Româ-
nia. Însemnele românești pe 
icoane, lumânări și prin bise-
rică aduc cinste oricărui român, 
iar portul popular românesc 
îmbrăcat de români la slujba 

de Înviere și purtarea drape-
lul României, încântă privirea 
oricui. Aceste sentimente de 
patriotism le-au fost arătate 
de către români autorităților 
spaniole care au luat parte la 
ceremoniile religioase ortodoxe, 
acolo unde au fost prezente.

Românii din Spania nu 
doar că știu să sărbătorească 
într-un mod autentic româ-
nesc, dar, în același timp, sunt 
buni păstrători ai tradițiilor 
și valorilor culturii românești, 
semnificația slujbei fiind amp-
lificată de sărbătorirea Învierii 
în aceeași zi de către mai multe 
confesiuni religioase, 2025 (20 
aprilie) fiind următorul an în 
care credincioșii ortodocși, 
romano-catolici, greco-cato-
lici, evanghelici și reformați și 
cultele neoprotestante vor săr-
bători Sfintele Paști împreună.

Românii din Spania au sărbătorit Sfintele 
Paști într-un mod autentic românesc

Foto: Facebook-Parohia Ortodoxa Romana Alcorcon
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Asigurare de Viata Repatriación

reinventando los seguros

Puteţi cere informaţii aici

Termenii expusi in acest document sunt supusi conditiilor generale si speciale de aplicare a acestei asigurari cat si a modalitatei contratate.
Acoperire asigurata de AXA AURORA Vida S.A. de Seguros y Reaseguros

Asigurarea AXA Vida Repatriación va ajuta, atat pe dumneavoastra cat si 
familia, ca in caz de deces sa va intoarceti acasa.

Cine poate contrata?

Strainii rezidenti in Spania cu N.I.E, pasaport comunitar sau N.I.F.

Tot ce aveti nevoie pentru mai putin de 0,15 € pe zi
. Repatriere in tara, incazul unuli deces, indiferent de cauza pe intreg teritoriul 

Spaniei.
. Transport de la aeroport pana la domiciliul asiguratului, cu un maxim de 750 €.
. Include bilet de avion dus-intors pentru un insotitor.
. Include un serviciu telefonic de consiliere legala si informatii.
. Capital asigurat de 500 €.

Pentru ca dorinta 
ta este sa te  
intorci langa  
cei dragi
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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

Aproape jumătate din 
numărul total de decese 
din Statele Unite din 

2012 cauzate de afecțiuni car-
diometabolice–printre care se 
numără bolile de inimă, acci-
dentele cerebrale și diabetul 
de tip 2–au fost asociate cu 
obiceiurile alimentare necores-
punzătoare, potrivit unui studiu 
publicat în cel mai recent număr 

al jurnalului „JAMA″ și finan-
țat de National Heart, Lung 
and Blood Institute (NHLBI), 
parte a Institutelor Naționale 
de Sănătate din această țară, 
informează Science Daily, citat 
de AGERPRES.

Dintre cele 702.308 de 
decese înregistrate în rândul 
adulților, cauzate de boli car-
diometabolice, 318.656, sau 

circa 45%, au fost asociate cu 
un consum insuficient de ali-
mente și substanțe nutritive 
vitale pentru o viață sănătoasă, 
dar și cu un aport excesiv de 
produse necorespunzătoare. 
Pe listă se numără alimente 
și substanțe nutritive despre 
care se știe de multă vreme 
că influențează sănătatea car-
diometabolică–cel mai mare 

procentaj al deceselor fiind 
asociat cu un consum exce-
siv de sare. Carnea procesată, 
băuturile îndulcite cu zahăr și 
carnea roșie neprocesată se află, 
de asemenea, printre alimen-
tele incluse în exces în dieta 
americanilor.

Pe de altă parte, cercetătorii 
notează că persoanele anali-
zate nu au consumat îndeajuns 
de multe alimente cu efecte 
pozitive asupra sănătății, pre-
cum fructele, legumele, nucile, 
semințele, cerealele integrale, 
grăsimile polinesaturate și gră-
simile omega-3 prezente în 
fructele de mare și în pește, 
conform sursei citate. Potri-
vit concluziilor studiului, a fost 
observată o diferență a numă-
rului deceselor asociate cu dieta 
în cadrul diverselor grupuri de 
populație. Spre exemplu, au 
fost înregistrate mai multe 
decese în rândul bărbaților prin 
comparație cu femeile, în rân-
dul persoanelor de culoare și 
hispanice prin comparație cu 
cele de rasă albă și în rândul 
celor cu niveluri mai scăzute 
de educație comparativ cu per-
soanele cu un nivel mai ridicat 
de educație.

Circa 45% dintre decesele cauzate de boli cardiometabolice 
din SUA, asociate cu dieta necorespunzătoare

Proiectul „Drumul lui Cervantes” al Spitalului 
Universitar din Torrejón a fost premiat cu locul 
al 2-lea în cadrul galei „Premiile X Strategie 
NAOS”. Ministerul Sănătății și Consumului din 
Spania promovează strategia pentru alimenta-
ție sănătoasă, activitate fizică și de prevenire a 
obezității (NAOS), cu scopul de a îmbunătăți 
obiceiurile alimentare și de a încuraja activita-
tea fizică în mod regulat în rândul cetățenilor, 
acordând o atenție deosebită asupra preveni-
rii în timpul copilăriei. În acest sens, acordă 
premii, pe diferite categorii, instituțiilor care 
se angajează să îmbunătățească și să promo-
veze un stil de viață sănătos.

„Drumul lui Cervantes” este o inițiativă a 
Spitalului Universitar din Torrejón care are ca 
obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos 
cu ajutorul activității fizice. În plus, la sfârși-
tul fiecărei etape a Drumului lui Cervantes, 
împărțit în 18 rute de-a lungul Coridorului 
de Henares (provincia Madrid), drumeții pot 
participa la cursuri gratuite privind preveni-
rea și tratamentul diferitelor boli.

Prima ediție a Drumului lui Cervantes a 
început în 2015 la care au participat aproape 
20.000 de persoane pe parcursul a 15 rute. În 
septembrie 2016, a început a 2-a ediție, împăr-
țită în 18 etape dintre care s-au realizat 14 cu 
participarea a peste 24.800 de persoane. Acti-
vitatea se desfășoară duminica, o dată la două 
săptămâni, între diferite localități ale Cori-
dorului de Henares, în etape de aproximativ 
9 km, în cadrul cărora participă o medie de 
1.500 persoane. Această activitate este pentru 

oricine dorește să participe. Tot ceea ce tre-
buie să facă cei ce vor să participe este să se 
înregistreze pe pagina web a Spitalului Univer-
sitar din Torrejón, www.caminodecervantes.
es, după care își pot ridica kit-ul de excur-
sionist de la subsolul centrului comercial El 
Corte Inglés din Alcalá de Henares. Urmă-
toarea rută va avea loc pe 23 aprilie a.c., între 
orașele Torres de la Alameda și Loeches (pro-
vincia Madrid).

„Echipa Spitalului Universitar din Torre-
jón este mândră de primirea acestui premiu. 
Sarcina noastră este de a îmbunătăți viața 
cetățenilor și, de aceea credem că prevenirea 
bolilor prin intermediul sportului și alimen-
tației este foarte importantă. Spitalul nostru 
va continua să lucreze pentru a avea o popu-
lație mai sănătoasă”, a explicat Dr. Ignacio 
Martínez Jover, director al Spitalului Univer-
sitar din Torrejón.

Proiectul „Drumul lui Cervantes”, premiat cu 
locul al 2-lea la gala „Premiile X Strategie NAOS”

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Două noi studii clinice confirmă eficacitatea potențială a unui 
vaccin experimental împotriva malariei, elaborat pentru a con-
tracara hematozoarul responsabil de această boală infecțioasă, 
informează AGERPRES.

Un studiu realizat în Mali pe 88 de adulți și o cercetare 
efectuată în Germania pe 35 de adulți au dat „rezultate foarte 
încurajatoare”, demonstrând un nivel de protecție „semnifica-
tiv”, potrivit laboratorului american Sanaria, care a dezvoltat 
vaccinul numit PfSPZ. Paludismul, sau malaria, este provocat 
de paraziți din genul Plasmodium, în special Plasmodium falci-
parum, cu cel mai mare risc letal.

Studiul realizat într-o zonă rurală din Mali a fost publicat în 
jurnalul „The Lancet”, iar cel efectuat în colaborare cu Institu-
tul pentru Medicină Tropicală din Tübingen, a fost publicat în 

„Nature”.
Noul tratament are „cel mai înalt nivel de protecție înre-

gistrat vreodată la un vaccin de protecție împotriva malariei”, 
după cum a remarcat Stephen Hoffman, CEO și fondator al 
Sanaria.

Conform sursei citate, alte studii sunt în curs de desfășurare 
în mai multe țări pentru a determina doza și modul cel mai 
eficient de administrare a vaccinului. De asemenea, sunt nece-
sare cercetări suplimentare pentru a afla dacă acesta ar putea 
fi eficace ca parte a unei strategii de vaccinare în masă împo-
triva malariei, mai susțin autorii studiilor. Malaria, transmisă 
de țânțari, afectează aproximativ 200 de milioane de persoane 
și provoacă peste 400.000 de decese în fiecare an, cu precă-
dere în Africa subsahariană, potrivit Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS). În prezent, nu există nici un vaccin împotriva 
acestei boli.

Un vaccin împotriva 
malariei, aflat în teste, are 
rezultate promițătoare

Foto: youtube.com
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Cătălin Moroșanu îl va înfrunta pe polonezul 
Lukasz Krupadziorow în meciul cap de afiș al 
galei Superkombat, care va avea loc pe 6 mai, 
ora 18:00, la Palacio Vistalegre din Madrid, 
eveniment în cadrul căruia au fost selectați 
alți doi sportivi români, a anunțat promotorul 
Eduard Irimia printr-un comunicat de presă.

Polonezul de 1,98 metri și 115 kilograme și-a 
câștigat locul pentru o confruntare cu Moroșanu 
după ce l-a învins, la București, pe campio-
nul din cușca americană, Tony Johnson jr, în 
prima repriză. „Moroșanu, ți-am promis că îl 
bat pe american și vin după tine! Pe 6 mai, o 
să te fac și pe tine KO. Te bat oriunde, nu am 
nicio problemă. Sunt pregătit”, i-a transmis 
Krupadziorow, care e cunoscut pentru parti-
ciparea la bătăile dintre huliganii fotbalului 
polonez. Acesta a reușit în trecut să îl învingă 
și pe Daniel Sam, cel în fața căruia Moroșanu 
a pierdut după o decizie controversată anul 
trecut în Puerto Rico, iar 80% din meciurile 
sale s-au încheiat înainte de limită.

„Nu ai dovedit nimic, să te văd la Madrid cât 
de bun ești. La câți români vor fi lângă mine, o 
să te rogi să se termine cât mai repede meciul!”, 
a spus Moroșanu, care vine la Madrid după ce 
în februarie, la Chicago, l-a făcut KO pe ame-
ricanul Maurice Green.

Meciul dintre cei doi va avea loc loc la Pala-
cio Vistalegre, una dintre cele mai cunoscute 
arene din Capitala Spaniei. Pe lângă Moroșanu, 
Eduard Irimia a anunțat că vor mai fi prezenți 
la Madrid și românii care au făcut senzație la 
gala Superkombat de la București, Cristian 
Ristea și Eduard Chelariu. „Vom avea sportivi 
de pe 4 continente în gala de la Madrid, o pro-
ducție de televiziune cel puțin la același nivel 
cu cea de la București, iar evenimentul va fi 

transmis din nou în Statele Unite ale Ameri-
cii de CBS Sports. În total, sunt programate 10 
meciuri”, a afirmat promotorul român.

Organizatori: WFT & Eduard Irimia Pro-
motion & Five’s & Teia Media

Colaboratori: CBS Sports Network, Fight-
box, Sport.ro, Disco Athena

Parteneri Media: Radio Românul, ziarul El 
Rumano, Marca, Radio Marca

Informații și rezervări bilete la telefon și 
WhatsApp 691 324 599. Biletele VIP pot fi 
rezervate la numărul de telefon 642744717. 
Gala va începe de la ora 18:00.

Prețul unui bilet este de 25 de 
euro și poate fi achiziționat 
de pe ticketea.com, dar și din 
următoarele magazine românești:
Alcalá de Henares: Panadería Ana Bârsan–Paseo 
de la Estación, nr. 8; Transilvania Musica Rom–
C/ Ferraz, nr. 2; Logística Moise–C/ Juan de 
Zúñiga; Digi Plus–Juan de Cardona, nr. 1; Car-
mangeria Românească–C/ Juan de Austria, 
nr. 5; Casa Domnitorul–C/ Diego de Urbina, 
nr. 2; Casa Domnitorul–Centrul Comercial La 
Dehesa; Haiduc – Av. Reyes Catolicos, nr. 38; 
Panadería Egreta–Plaza San Francisco De Asís, 
nr. 1; Disco Athena–Calle Ceuta, nr. 2; Maga-
zin Mihaela, C/ Gurugu, nr. 2.

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

San Fernando: Pastelería Vis Ioana–Calle 
Comercio, nr. 53; Magazin Alimentara Româ-
nească–Calle Molino, nr. 21.

Coslada: Casa Domnitorul–Calle Pérez Galdós, 
nr. 5; Carmangeria Românească–Calle Doctor 

Ochoa, nr. 1; Haiduc–Plaza Doctor Marañon, 
nr. 9; Magazinul Elen Boutique–Calle Tajo, nr. 
1; Adina Beauty Center–Calle Perú, nr. 2; Style 
Peluqueros–Petra Snchez, nr. 16; Baky Pan–Dr 
Fleming, nr. 39; Shaormeria–P-za Mayor, nr. 
10; Restaurante Polo–A-vda Aragón, nr. 361.

Mejorada del Campo: Restaurant Nobi-
le’s–Ctra Mejorada–San Fernando, Km 0,650; 
Restaurant Los Hornos–Ctra M 208, km 0,100; 
Restaurant Marques–Calle Marques De Hino-
jares, nr. 4.

Guadalajara: Casa Domnitorul–Calle Zara-
goza, nr. 17.

Azuqueca de Henares: Magazin „La Ilie”–Calle 
Valladolid, nr. 4; Magazin Transilvania–Calle 

Burgos, nr. 1; Atelier Auto Gabriel–Pol. Ind. 
Miralcampo–Nave 6.

Madrid: Mica Românie–Moratalaz, Calle 
Marroquina, nr. 63; Minimarket Europa–Av 
Paña Prieto, nr. 9; Haiduc–Calle Francisco 
Viellaespesa, nr. 51.

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

Calatayud: C/ Benedicto XIII, nr. 4.
Carabanchel: Alimentara Românească Flo-

rin–Calle Parador del Sol, nr. 30; Haiduc–Calle 
Ramon Sainz, nr. 27.

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

Móstoles: Carmangeria Românească–Calle 
Echegaray, nr. 8; Theo Market–Calle Eche-
garay, nr. 8.

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

Getafe: Carmangeria Românească–Calle 
Ramón y Cajal; Locutorio Bebe–Calle Bél-
gica, nr. 7.

Leganés: Magazinul „Ca la noi acasă”–Calle 
Cid, nr. 3.

Parla: Magazin Eventos Vanessa–Calle San 
Blas, nr. 7; Magazin Rustic–Calle Caraban-
cel, nr. 5.

Valdemoro: Much More Market–Av De Las 
Arboledas, nr. 11, Poligono La Postura; Maga-
zin românesc Gea–Calle Ruiz de Alda, nr. 20.

Arganda del Rey: Carmangeria Românească–
Calle Misericordia, Local 3-4; Magazin Iris–Calle 
Juan de la Cierva, nr. 18.

Aranjuez: Haiduc–Calle Almansa, nr. 11; 
Magazin Rustic–Calle de las Flores, nr. 2.

Zaragoza: Carmangeria Românească: C/
Reina Fabiola, nr. 31 și C/ Duquesa Villaher-
mosa, nr. 4.

Cătălin Moroșanu vine să lupte în MAREA 
GALĂ senzațională Superkombat de la Madrid
Moroșanu va lupta, la Superkombat Madrid, cu gigantul polonez Krupadziorow

ACTUALITATE

Foto: Superkombat

https://www.ticketea.com/entradas-gala-superkombat-world-grand-prix-madrid/
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Bugetarii ar putea primi 
vouchere de vacanță la nivelul 
unui salariu minim brut garan-
tat în plată, iar performanța 
profesională va fi stimulată prin 
premii lunare de 5% din chel-
tuielile cu salariile, conform 
proiectului Legii salarizării 
unitare publicat pe site-ul Par-
tidului Social Democrat (PSD), 
informează AGERPRES.

La elaborarea Legii-cadru 
privind salarizarea personalu-
lui plătit din fonduri publice 
s-a avut în vedere stimularea 
performanței profesionale prin 
majorarea procentului de acor-
dare a premiilor lunare de la 
2% din cheltuielile cu salariile, 
cum a fost prevăzut în Legea-ca-
dru nr. 284/2010, la 5% din 
cheltuielile cu salariile, pentru 
persoanele care obțin rezul-
tate deosebite în activitatea 

desfășurată în cadrul insti-
tuției, se arată în expunerea 
de motive. Aceasta mai vor-
bește despre acordarea primei 
de vacanță anuală, sub formă 
de vouchere de vacanță, la nive-
lul unui salariu de bază minim 
brut pe țară garantat în plată.

De asemenea, potri-
vit proiectului, se va acorda 
indemnizație de hrană anuală 
la nivelul a două salarii de bază 
minime brute pe țară garan-
tate în plată. „Această măsură 
nu se va aplica personalului 

din sectorul de apărare națio-
nală, ordine publică și siguranță 
națională care, potrivit legii, 
beneficiază de drepturi de 
hrană, potrivit Ordonanței 
Guvernului nr. 26/1994 privind 
drepturile de hrană, în timp 
de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare națională, 
ordine publică și siguranță nați-
onală, republicată”, se spune în 
expunerea de motive care înso-
țește proiectul de lege. Conform 
sursei citate, va fi reglementată 
modalitatea de remunerare a 

personalului care deține titlul 
științific de doctor prin acor-
darea unei indemnizații lunare 
pentru titlul științific de doctor 
în cuantum de 50% din nive-
lul salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, 
dacă își desfășoară activita-
tea în domeniul pentru care 
deține titlul.

Prevederile legii se aplică 
etapizat, începând cu 1 iulie 
2017, prin acordarea de majo-
rări salariale în anii 2017–2021, 
prin acordarea în anul 2022 
a salariilor de bază nominale 
prevăzute în anexele la lege, iar 
începând cu anul 2023 salari-
ile de bază se vor stabili prin 
înmulțirea coeficienților prevă-
zuți în anexele la lege cu salariul 
de bază minim brut pe țară 
garantat în plată în vigoare la 
acea dată.

Programele „Rabla” și „Rabla 
Plus” vor demara, în acest an, 
în jurul datei de 10 mai, imediat 
după ce se vor încheia peri-
oadele de dezbateri publice și 
sesiunea de validare a produ-
cătorilor, a anunțat Grațiela 
Gavrilescu, ministrul Mediu-
lui, conform AGERPRES.

„Ministerul Mediului are, 
acum, postat pe site Ghidul 
de finanțare pentru cele două 
programe, ghid care este în dez-
batere. În momentul în care 
dezbaterea publică este gata, pe 
data de 24 aprilie, să fim gata 
și cu Ghidul, și cu procedura 
întocmai. Am reușit și chiar 
ne-am dorit să lansăm deodată 
ambele programe atât „Rabla”, 
cât și „Rabla Plus”, undeva în 
jurul datei de 10 mai, pentru 
că de data aceasta cetățenii 
sau persoanele juridice care 
doresc să-și achiziționeze o 
mașină electrică beneficiază 
de o primă de 10.000 de euro 
și au posibilitatea să benefici-
eze și de cei 6.500 de lei care 
înseamnă prima de casare”, a 
spus Gavrilescu.

Potrivit ministrului Mediu-
lui, bugetul alocat pentru acest 
an în cadrul programului 

„Rabla” se situează la 180 de 
milioane de lei, iar prima de 
casare rămâne, ca în 2016, la 
6.500 de lei. „Programul „Rabla 
Plus” este, într-adevăr, puțin 
diferit în ceea ce privește Ghi-
dul de finanțare, ținând cont 
că suma este, din câte cunosc, 
aproape cea mai mare din 
Europa pentru motoarele 

electrice. Dorim să scăpăm 
de poluarea din marile orașe 
și cât de mulți români să poată 
să acceseze acest program. În 
paralel, Ministerul Mediului 
finanțează tot prin programul 
de la Administrația Fondului 
de Mediu și rețelele prin care 
putem să ne alimentăm. Cred 
că orașul pilot care o să bene-
ficieze de o astfel de rețea va 
fi chiar Capitala, pentru că în 
felul acesta dăm și un exem-
plu. Avem o Capitală minunată, 
dar care trebuie să scape de 
poluare și lucrul acesta este 
extrem de important”, a sub-
liniat șeful de la Mediu.

Conform Ghidului de finan-
țare a Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului auto nați-
onal supus dezbaterii publice 
pe site-ul Ministerului Mediu-
lui, pentru programul „Rabla” 
din acest an, valoarea primei 
de casare va fi de 6.500 de lei 
și, în plus, se introduc praguri 
maxime de emisii de CO2 ale 
autovehiculelor pentru achiziția 
cărora se poate obține prima 

de casare, plecând de la 130 
g/CO2/km în anul 2017, până 
la o valoare de maxim 95 g/
CO2/km în anul 2019.

Finanțarea acordată prin 
prezentul program, care va avea 
caracter multianual, reprezintă 
o strategie pentru o perioadă 
de 3 ani (2017–2019), prin care 
Administrația Fondului pentru 
Mediu (AFM) își propune să 
contribuie la încurajarea achi-
ziției de autoturisme noi din 
ce în ce mai performante din 
punct de vedere al impactului 
asupra mediului, mai spune 
sursa citată.

Potrivit documentului, la 
prima de casare de bază se poate 
adăuga, în 2017, un ecobonus de 
1.500 lei la achiziționarea unui 
autovehicul nou, echipat cu sis-
tem de propulsie care generează 
o cantitate de emisii de maxi-
mum 98 g CO2/km în regim 
de funcționare mixt. Pentru 
anul 2018, valoarea ecobonu-
sului este similară, însă numai 
pentru cazul în care este cum-
părată o mașină nouă echipată 

cu sistem de propulsie care 
generează o cantitate de emi-
sii de maximum 96 g CO2/km 
în regim de funcționare mixt. 
Nu în ultimul rând, la achizi-
ționarea unui autovehicul nou, 
echipat cu sistem de propulsie 
care generează o cantitate de 
emisii de maximum 95 grame 
de CO2/km în regim de func-
ționare mixt, se va acorda, în 
2019, un ecobonus în cuan-
tum tot de 1.500 de lei.

Pe de altă parte, Ghidul de 
finanțare destinat programului 
multianual 2017–2019, dedi-
cat promovării vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere 
energetic, postat în dezbatere 
publică pe site-ul Ministeru-
lui Mediului, prevede că, în 
acest an, valoarea ecotichetu-
lui acordat celor care vor să-și 
achiziționeze un autovehicul 
nou 100% electric va fi, în 
acest an, de 45.000 de lei, în 
timp ce pentru achiziționarea 
unui autovehicul nou electric 
hibrid cu sursă de alimentare 
externă, care generează o can-
titate de emisii de CO2 mai 
mică de 50 g/km, se va acorda 
un voucher de 20.000 de lei. 
Ecotichetul se scade din pre-
țul de comercializare, cu TVA, 
al autovehiculului achizițio-
nat, diferența fiind asigurată 
de către solicitant din surse 
financiare proprii și/sau surse 
financiare complementare: cre-
dite bancare sau finanțare în 
baza unui contract de leasing 
financiar.

Bugetarii ar putea primi vouchere de vacanță la nivelul 
unui salariu minim brut garantat în plată (proiect)

Mario Draghi: Relansarea 
economiei continuă, în pofida 
incertitudinilor politice

Grațiela Gavrilescu: Programele „Rabla” și 
„Rabla Plus” vor demara în jurul datei de 10 mai

Foto: economica.net

Foto: rfi.ro

Relansarea economiei zonei euro va continua în acest an, în 
pofida incertitudinilor politice care cresc la nivel mondial, a 
apreciat președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, 
în raportul anual publicat de BCE, informează AGERPRES. 

„Incertitudinile politice vor persista, probabil, în anul 2017. Dar 
rămânem încrezători că relansarea economică, impulsionată 
de politica noastră monetară, va continua”, afirmă președintele 
BCE. În ceea ce privește anul 2016, Mario Draghi crede că a fost 
unul bun pentru BCE, care a reușit să evite deflația și a susținut 
relansarea economică din zona euro. „Deși începutul acestei 
perioade a fost marcat de incertitudini economice, la sfârși-
tul anului economia era așezată pe cele mai solide baze de la 
declanșarea crizei financiare”, susține Draghi. În luna martie 
a anului trecut, BCE a reacționat la inflația extrem de scăzută 
prin majorarea programului de achiziții de obligațiuni, scăde-
rea ratei dobânzilor și acordarea de credite cu dobânzi reduse 
băncilor. Intenția BCE era să injecteze bani în sistemul finan-
ciar și economia reală, pentru ca firmele și gospodăriile să se 
împrumute mai ușor pentru cheltuieli și investiții, ceea ce ar fi 
alimentat creșterea economică și inflația. În luna decembrie a 
anului trecut, economia zonei euro era suficient de sănătoasă 
pentru ca BCE să înceapă să își reducă achizițiile de obligațiuni 
de la pragul de 80 miliarde de euro pe lună, stabilit în martie, 
la 60 de miliarde de euro. În lunile următoare, BCE ar urma să 
ia o decizie cu privire la o diminuare a programului său de rela-
xare cantitativă, în condițiile în care unele state membre, în 
special Germania, principala economie europeană, cer o nor-
malizare a politicii monetare a BCE, mai spune sursa citată. În 
raportul anual, Mario Draghi nu a oferit niciun fel de indicii cu 
privire la viitorul politicii monetare a BCE, repetând doar că 
Banca Centrală Europeană va veghea la stabilitatea prețurilor 
în zona euro, în conformitate cu mandatul său.

Aderarea la zona euro presupune eforturi de convergență atât 
în timpul, cât și după aderarea la euro, fiind vorba despre un 
maraton și nu despre o cursă de 100 de metri, a declarat econo-
mistul șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea, 
la sesiunea științifică „România în Uniunea Europeană”, desfă-
șurată la Academia Română, informează AGERPRES. Potrivit 
acestuia, pentru a adera la zona euro, este nevoie de conver-
gența în patru domenii: convergența nominală, convergența 
reală, respectarea criteriilor juridice pe care la cere Tratatul de 
funcționare al Uniunii Europene și convergența culturală. „Noi 
nu trebuie să facem din ținta euro un motiv pentru un heirup, 
un efort care, odată atinsă ținta, să înceteze. Pentru că tre-
buie conștientizat faptul că aderarea la zona euro presupune 
eforturi de convergență în toate domeniile amintite înainte, 
în timpul și după aderarea la euro. Cu alte cuvinte, vorbim de 
un maraton și nu de o cursă de 100 de metri... Dacă nu facem 
o cursă de maraton, adică de acum pentru totdeauna, nu am 
făcut nimic. Pățim exact ca Grecia sau ca alte țări care au intrat 
s-au relaxat și au plătit prețul”, a spus Valentin Lazea. El susține 
că România nu are altă alternativă din punct de vedere eco-
nomic decât aceea de a încerca să adere la zona euro într-un 
orizont de timp, conform sursei citate. De asemenea, Lazea a 
reamintit că România va deține președinția Uniunii în 2019 și a 
atras atenția că acel moment nu trebuie să ne prindă cu indica-
tori macroeconomici dezechilibrați, cu necesități de a recurge 
la Fondul Monetar Internațional. Oficialul BNR susține că tre-
buie să avem la momentul acela o agendă de negociere care 
să reflecte atât interese naționale, cât și interese europene. 
Acesta a dat ca exemple: păstrarea celor patru libertăți de miș-
care, respectiv a capitalului, a forței de muncă, a serviciilor și a 
bunurilor, iar al doilea îl reprezintă necesitatea creșterii buge-
tului comunitar pentru a face față acelor noi domenii, precum 
imigrație, apărare sau decarbonizarea economiei.

Aderarea la zona euro 
presupune un maraton și 
nu o cursă de 100 de metri
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Siria: Ambasadoarea lui Trump la ONU spune că 
alungarea lui Assad este o prioritate pentru SUA

Cozile uriașe de la frontiera dintre Croația și Slovenia, deter-
minate de controalele sistematice de la frontierele externe ale 
spațiului Schengen, sunt „insuportabile”, iar cele două țări vor 
propune modificări Uniunii Europene, a afirmat prim-minis-
trul sloven, Miro Cerar, informează AGERPRES. Premierul sloven 
a precizat că a discutat cu omologul său croat, Andrej Plenko-
vić, și că au convenit împreună că „situația este inacceptabilă”. 

„Slovenia și Croația vor formula propuneri către Comisia Euro-
peană pentru a modifica de o manieră adecvată acest regim cât 
mai curând posibil”, a adăugat Cerar. Introducerea controalelor 
sistematice la frontierele externe ale spațiului Schengen pro-
voacă blocaje uriașe la trecerile între Slovenia și Croația, o axă 
majoră de tranzit pentru cei care pleacă în vacanță în Balcani. 
Controalele sistematice, propuse de Comisia Europeană după 
atentatele de la Paris din 13 noiembrie 2015 și intrate în vigoare 
recent, îi vizează pe „combatanții străini” care pleacă sau se 
întorc din Irak și Siria, mai spune sursa citată. Noile reglemen-
tări prevăd consultarea bazelor de date pentru toate persoanele 
care traversează frontiera Schengen, inclusiv pentru cetățenii 
spațiului liberei circulații, care până acum nu erau supuși decât 
unei simple verificări a documentelor lor de identitate.

Noile controale Schengen: 
„Situația este inacceptabilă”

Ambasadoarea Statelor Unite 
la Națiunile Unite, Nikki Haley 
a declarat într-un interviu că 
vede schimbarea de regim în 
Siria ca fiind una dintre priori-
tățile administrației Trump în 
țara devastată de război civil, 
informează AGERPRES.

Înfrângerea Statului Isla-
mic, scoaterea Siriei de sub 
influența iraniană și alunga-
rea președintelui sirian Bashar 
al-Assad sunt priorități pentru 
Washington, a declarat Haley în 
interviu. „Noi nu vedem o Sirie 
pașnică cu Assad acolo”, a spus 

Haley. Aceste comentarii arată 
o diferență de abordare față de 
declarațiile făcute de Haley îna-
inte ca Statele Unite să lovească 
o bază aeriană siriană cu 59 de 
rachete Tomahawk, ca represa-
lii pentru ceea ce ele afirmă că a 
fost un atac cu arme chimice al 

forțelor lui Assad vizând civili 
sirieni. Președintele Donald 
Trump a ordonat lovitura cu 
rachete după imaginile văzute 
la televiziune, arătând copii 
suferind leziuni provocate de 
arme chimice. „Este vorba des-
pre schimbarea priorităților 
(în luptă) și prioritatea noas-
tră nu mai este să stăm și să 
ne concentrăm pe obținerea 
plecării lui Assad”, a declarat 
Haley reporterilor la 30 mar-
tie, cu doar câteva zile înainte 
ca zeci de civili sirieni să fie 
uciși într-un atac cu arme chi-
mice. Poziția secretarului de 
stat Rex Tillerson a părut să 
fie mai îngăduitoare în ceea 
ce-l privește pe Assad, decla-
rând că prima dintre prioritățile 
Washingtonului este înfrânge-
rea Statului Islamic. Odată ce 
amenințarea Statului Islamic va 
fi redusă sau eliminată, „cred că 
ne putem îndrepta direct aten-
ția spre stabilizarea situației 
în Siria”, a declarat Tillerson, 
conform sursei citate. Potrivit 
lui, Statele Unite speră că vor 
putea aduce părțile împreună 
pentru a începe procesul de a 
se ajunge la o soluție politică.

Foto: cnn.com

Foto: pbs.org
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Los famosos rumanos Andreea Chira y Adrian Gaspar 
presentan el concierto “Classic Meets Jazz Meets Folk”

El Instituto Cultural Rumano colabora con el Festival de Cine 
de Autor de Barcelona, cuya séptima edición tendrá lugar del 
27 de abril al 7 de mayo, para presentar al público de la Ciudad 
Condal las producciones más atrevidas de la cinematografía 
rumana actual. Dos películas, estrenos absolutos en España, 
se proyectarán en marco de dicho festival: Fixeur, dirigida por 
Adrian Sitaru, y Scarred Hearts, realizada por Radu Jude.

Las penúltimas cintas de los dos directores fueron estrena-
das en España durante la Muestra de Cine Rumano, impulsada 
por el Instituto Cultural Rumano, a saber: Ilegitim/Illegitimate, 
cinta firmada por Adrian Sitaru, recompensada con el Premio 
C.I.C.A.E. en el Festival de Berlín de 2016, y Aferim!, el aclamado 
largometraje de Radu Jude, Premio Oso de Plata en la misma 
Berlinale de 2015, informó Instituto Cultural Rumano.
Fixeur / The Fixer
Adrian Sitaru–Rumanía, Francia,–2016–Color–100′. Sinopsis: 
La película se centra en la historia de Radu, un aprendiz que 
realiza sus prácticas en la Agencia France Press de Bucarest y 
que aspira a ser reportero. La oportunidad de hacer un mate-
rial sobre una prostituta menor de edad, repatriada a Rumanía 
desde Francia, le da la ocasión de mostrar sus competencias. 
Pero, poco a poco se da cuenta de que su ahínco a la hora de 
hacer su trabajo es dudoso.

FICHA ARTISTICA: Dirección: Adrian Sitaru; Guion: Adrian 
Silișteanu, Claudia Silișteanu; Fotografía: Adrian Silișteanu; 
Reparto: Tudor Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki; 
Montaje: Mircea Olteanu; Productores: Anamaria Antoci, Jean 
des Forêts; Productoras: 4 Proof Film, Petit Film. Selección 
de premios y festivales: Premio al Mejor Actor Protagonista 
(Tudor Istodor), Les Arcs European Film Festival, 2016.

Adrian Sitaru estrena 
“Fixeur” en el Festival de 
Cine de Autor de Barcelona

DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

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

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

La famosa flautista rumana 
Andreea Chira y el pianista 
gitano austriaco Adrian Gas-
par presentan el concierto 

“Classic Meets Jazz Meets Folk” 
que nos trasladará del jazz a la 
música clásica, pasando por el 
pop moderno, trazando nove-
dosos “caminos” a través de 
obras de J.S. Bach, C. Stamitz, 
C. Parker, A. Gaspar, C. Corea, 
G. Dinicu, , J. Last, etc.

Fecha: 27 de abril de 2017, 
19.00h, Lugar: Auditorio del 
Museo del Romanticismo 
(acceso por c/ Beneficencia, 14). 
Actividad gratuita. Imprescin-
dible reserva previa. Organizan: 
Instituto Cultural Rumano y 
Foro Cultural de Austria–
Madrid, en colaboracion con 
el Museo del Romanticismo.

El acceso al concierto es gra-
tuito, hasta completar aforo. Es 
imprescindible hacer reserva 
previa en el tlf.: 914483647 
(de lunes a viernes, de 9.30 a 
15 h.) a partir del L24 de abril 
para los miembros de la Aso-
ciación de Amigos, y del M25 
de abril para el público general.

Nacida en Bucarest, Andreea 
Chira, es una joven y talentosa 
flautista, que a lo largo de su 

trayectoria artística ha cola-
borado con Orquestas jóvenes 
como “Doina Dunării”, “Doina 
București” y “Românașul” y 
tuvo conciertos en Corea, Por-
tugal, República Checa, Francia, 
Bélgica, Italia, Turquía, Ale-
mania, Serbia y Austria. En las 
producciones musicales “Hun-
dertwasser” y “Sisi–die Seele 
einer Kaiserin”, Andreea Chira 
ha participado junto a músicos 
de Austria, dando actuaciones 
en Pygmalion Theater, Staat-
stheater Bamberg, Freistadt y 
Schweinfurt.

Como invitada de la Emba-
jada de Rumanía en Viena, la 

artista rumana participó en 
el evento “Sărbătoarea măr-
țișorului” y con motivo de la 
celebración del Día Nacional 
de Rumania, el 1 de diciem-
bre de 2014, tuvo el honor de 
representar a Rumanía, en la 
capital austriaca, en un conci-
erto de flauta y piano, al lado del 
compositor austriaco Roland 
Baumgartner, concierto orga-
nizado en colaboración con 
Adrian Hollaender.

Adrian “Adi” Coriolan Gas-
par es un pianista y compositor 
austriaco de origen rumano. 
Pertenece a la Cultura Romaní 
y está considerado uno de los 

músicos gitanos más importan-
tes de Austria. Nacido en 1987 
en Moldova-Noua (Rumanía), 
crece en Pojejena, un pueble-
cito en la frontera con Serbia. 
En 1990 su familia intenta 
emigrar a Alemania, pero en 
menos de un año acaba siendo 
deportada del país, por lo que 
vuelve a Rumanía y se esta-
blece en Caransebeș, donde el 
joven Adrian va a un Colegio 
bilingüe alemán. Allí empi-
eza a tomar clases de piano y 
pronto destaca por su extra-
ordinario talento.

Para aprovecharlo al máximo, 
la familia decide mudarse a 
Viena en 1996, donde Adrian 
es admitido en un Instituto de 
Música. Con 13 años compone 
su primera Sonata, y en 2003 
recibe su primera distinción: 
el 1° premio de las Escuelas de 
Música de Viena, por su com-
posición “Romanes-ke”.

En 2005 funda la Adrian 
Gaspar Orchestra, que la prensa 
destaca como la “Jazz Big Band 
más joven del mundo” y con la 
que en 2006 gana el Premio del 
Público de los Austrian World 
Music Awards, informó Insti-
tuto Cultural Rumano.

Foto: icr.ro
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Împreună la fi ecare masă!

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

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

PUBLICITATE
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CSM București s-a calificat la 
turneul Final 4 al Ligii Campio-
nilor la handbal feminin, după 
ce a învins formația maghiară 
Ferencvaros FTC-Rail Cargo 
Hungaria cu scorul de 27-26 
(14-15), la Budapesta, în manșa 
secundă a sferturilor de finală, 
informează AGERPRES.

Deținătoarea trofeului se 
califică pentru a doua oară 
consecutiv la turneul final de 
la Budapesta, după ce în tur 

câștigase cu 30-25. CSMB a 
dominat meciul de la un capăt 
la altul, Ferencvaros neavând 
decât perioade scurte în care s-a 
aflat în avantaj. Începutul par-
tidei a fost destul de echilibrat, 
dar „tigroaicele” au marcat de 
trei ori consecutiv la 3-3 și s-au 
desprins pe tabelă, 6-3 (min. 
9). Ferencvaros a egalat, 6-6 
(13), dar campioana României 
s-a dus din nou la trei goluri, 
9-6 (14). Gazdele au restabilit 

egalitatea, 11-11 (22), iar în 
min. 26 a preluat conduce-
rea, cu 13-12. FTC-Rail Cargo 
Hungaria a condus la pauză cu 
15-14, iar în min. 34 s-a aflat 
ultima oară în avantaj, 17-16. 
Meciul a fost întrerupt pen-
tru mai bine de cinci minute 
în min. 45, din cauza faptului 
că Paula Ungureanu era șica-
nată de suporterii maghiari 
din spatele porții sale, care 
au aruncat chiar cu monede. 

Observatorul Medved a făcut 
apel la calm din partea spectato-
rilor și jocul s-a reluat. Conform 
sursei citate, CSMB s-a desprins 
la două goluri, 21-19 (46), iar 
apoi diferența a crescut la trei 
goluri, 23-20 (59). Ferencvaros 
a egalat, 23-23, în min. 52, dar 
echipa bucureșteană a gestionat 
excelent finalul de meci, câști-
gând cu 27-26. Turneul final 
al Ligii Campionilor va avea 
loc la Budapesta, pe 6 și 7 mai.

Uniunea Europeană de Fotbal a 
deschis proceduri disciplinare 
împotriva cluburilor Olympique 
Lyon și Beșiktaș Istanbul, după 
violențele care au avut loc pe 
stadionul din Lyon, cu ocazia 
meciului din prima manșă a 
sferturilor de finală ale competi-
ției Europa League, informează 
AGERPRES.

Olympique Lyon va trebui 
să răspundă în fața comisiei 
UEFA pentru deficiențele orga-
nizatorice, legate în special de 
separarea suporterilor turci de 
cei ai echipei gazdă. Clubului 
francez i se reproșează, de ase-
menea, invadarea terenului de 
către fani, după cel de-al doi-
lea gol marcat de Olympique 
Lyon, a indicat forul fotbalistic 
continental într-un comunicat. 
Beșiktaș Istanbul va da socoteală 
pentru „lansarea de proiectile” 
din tribune, precum și inciden-
tele provocate de fanii săi. Nu 

a fost fixată deocamdată nicio 
dată a audierilor și nici a ver-
dictului, UEFA precizând că 
va oferi alte detalii legate de 
acest subiect în următoarele 
zile. Meciul de pe stadionul 
Parc OL din Lyon a debutat 
cu o întârziere de 45 de minute, 

din cauza invadării terenu-
lui de joc de către suporterii 
lui Olympique Lyon aflați la 
peluza sud. Aceștia au dorit să 
se protejeze de proiectilele și 
petardele lansate din tribune de 
fanii turci. Confruntările din-
tre fanii celor două formații au 

început în afara stadionului, cu 
două ore înaintea jocului, con-
tinuând apoi în tribune.

Între 15.000 și 20.000 de 
suporteri turci, majoritatea 
veniți din Franța sau din țările 
vecine, s-au amestecat printre 
cei 35.000 de spectatori, pe 
lângă cei 3.000 de fani veniți 
de la Istanbul și cărora le-a 
fost rezervat un sector special 
în tribune. Poliția franceză a 
anunțat că a arestat 12 suporteri 
ai echipelor Olympique Lyon 
și Beșiktaș Istanbul în urma 
incidentelor, soldate cu șapte 
răniți, mai spune sursa citată.

Olympique Lyon s-a impus 
cu 2-1 în partida cu Beșiktaș, 
grație golurilor marcate în 
finalul jocului de Corentin 
Tolisso (min.83) și Jérémy 
Morel (min.84), după ce tur-
cii au condus la pauză cu 1-0, 
după reușita lui Ryan Babel 
(min.15).

Jucătorul de tenis, Horia Tecău 
este noul ambasador național 
al UNICEF în România, el 
urmând să participe la cam-
paniile organizației mondiale 
pentru sprijinirea și protejarea 
drepturilor copiilor, informează 
AGERPRES.

În cadrul unei conferințe 
de presă, Tecău a declarat că 
a fi ambasador UNICEF este o 
onorare, dar și o mare respon-
sabilitate. „Este o mare onoare 
să mă alătur unei echipe de 
personalități, unor adevărate 
modele naționale și internați-
onale. A fi ambasador UNICEF 
este în același timp și o mare 
responsabilitate. De ceva timp 

încerc să mă implic și să contri-
bui la dezvoltarea comunității 
în care trăiesc, iar UNICEF 
îmi oferă posibilitatea de a 
face acest lucru într-un mod 
organizat. Mă angajez, astfel 
să sprijin respectarea drepturi-
lor copilului, în special dreptul 
la școală și grădiniță. Pentru 
copiii din țara noastră trebuie 
să ne unim eforturile pentru 
ca ei să își atingă visurile”, a 
declarat tenismanul.

La rândul său, Sandie Blan-
chet, reprezentanta UNICEF 
în România, a afirmat: „Ne 
bucurăm că Horia Tecău ni s-a 
alăturat. El este un mare cam-
pion care militează de ceva timp 

pentru accesul copiilor la școală. 
Împreună putem convinge și 
mai mulți oameni că educa-
ția trebuie să fie o prioritate, 

dacă vrem copii fericiți și un 
viitor mai bun pentru noi toți”.

Conform sursei citate, Horia 
Tecău a vizitat împreună cu 
reprezentanții UNICEF comuna 
Motoșeni din județul Bacău 
acolo unde organizația mondi-
ală desfășoară un proiect pilot 
intitulat Servicii Comunitare 
pentru Copii. Tecău se alătură, 
astfel unui grup de ambasa-
dori UNICEF din care fac parte 
personalități sportive printre 
care se numără Roger Federer, 
Lionel Messi, Serena Williams 
sau David Beckham. În Româ-
nia, ambasadori naționali mai 
sunt Gheorghe Hagi, Andreea 
Marin și Smiley.

SPORT

Fotbal: UEFA a decis proceduri disciplinare 
împotriva cluburilor Olympique Lyon și Beșiktaș

HANDBAL: 

CSM București s-a calificat la turneul Final 4

Rugby: CSM București–
CSM Știința Baia Mare 19-27

Futsal: România, calificată 
la barajul pentru EURO 2018

Jucătorul de tenis, Horia Tecău este 
noul ambasador al UNICEF în România

Foto: infobdb.ro

Foto: sportyou.es

CSM Știința Baia Mare a învins-o pe CSM București cu scorul de 
27-19 (12-3), într-un meci din etapa a 11-a a SuperLigii CEC Bank 
la rugby, disputat pe Stadionul Național Arcul de Triumf din 
Capitală, informează AGERPRES.

Vicecampioana a obținut și punctul bonus ofensiv, în urma 
eseurilor marcate de Sione Fakaosilea (două), George Oprea 
și Sean Morrell, două transformate de Taniela Maravunawa-
sawasa, care a reușit și o lovitură de pedeapsă. Pentru CSMB, 
Marian Șoană a realizat o încercare, transformată de Valentin 
Calafeteanu, care a contribuit și cu patru lovituri de penalitate.

Conform sursei citate, CSA Steaua București a învins-o in 
extremis pe campioana Timișoara Saracens, cu scorul de 9-8, 
iar CS Politehnica Iași a dispus în deplasare de CS Universitatea 
Cluj cu 24-23, obținând și punctul bonus ofensiv. În clasa-
ment, pe primul loc se află CSA Steaua București, cu 43 puncte 
(10 jocuri), urmată de CSM Știința Baia Mare, 31 p. (8 j.), Timi-
șoara Saracens, 30 p. (8 j.), CS Dinamo București, 16 p. (9 j.), CS 
Politehnica Iași, 14 p. (10 j.), CSM București, 13 p. (10 j.), CS Uni-
versitatea Cluj, 9 p. (9 j.).

Foto: twitter.com

Foto: citynews.ro

Selecționata de fotbal în sală a României s-a calificat cu emoții 
la barajul pentru EURO 2018, după ce a fost învinsă de Portu-
galia cu scorul de 4-0 (3-0), în ultimul meci din Grupa a 4-a a 
preliminariilor, găzduită de Sala Sporturilor din Călărași, infor-
mează AGERPRES.

Portughezii, care au marcat după doar 17 secunde de joc, 
s-au impus prin golurile semnate de Bruno Coelho (00:17, 
04:14), Joaquim Marcio Goncalves Alve (14:15), Joao Matos 
(39:30). Paulo Josue Letra Da Costa Ferreira, portughez natura-
lizat recent, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei 
României. În alt meci, Finlanda a învins Letonia cu 4-3. Con-
form sursei citate, în clasamentul final, pe primul loc s-a clasat 
Portugalia, cu 9 puncte, calificată direct la turneul final din Slo-
venia, pe locul a doilea a terminat România, cu 4 puncte (-2), 
Finlanda a fost a treia, cu 4 puncte (-3), iar ultima a fost Letonia, 
0 puncte. România a remizat cu Finlanda 5-5, după ce a marcat 
de două ori în ultimele patru secunde, a învins Letonia cu 3-1 și 
a fost învinsă cu 4-0 de Portugalia.

Locurile secunde din cele șapte grupe preliminare vor intra 
în play-off, acolo unde va ajunge și cel mai bun loc trei. Play-
off-ul se va disputa în două manșe, tur și retur, în septembrie, 
tragerea la sorți urmând să aibă loc pe 6 iulie, la Nyon. Turneul 
final se va desfășura anul viitor, în perioada 30 ianuarie–10 
februarie, la Ljubljana, în Slovenia.
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MUNCĂ

OFERTE

Se caută motostivuitorist cu experiență. Relații la 
telefon 605249183.

Se caută personal pentru confecții și montaje în 
aluminiu și PVC cu experiență. Relații la telefon 
697588453.

Caut persoană să știe croitorie, să știe să scoată 
patrón și finisaj la mână. Mai multe detalii la 
telefon 656855986.

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

CERERI

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

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

Femeie harnică și serioasă caută loc de muncă fix 
sau cu ora. Informațiile și ofertele le puteți trimite 
sunând sau trimițând mesaj pe WhatsApp la 
numărul de telefon 671159554.  
Rugăm seriozitate.

MATRIMONIALE

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel 604214946.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată. Tel 643661354.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, simpatică 
și vrei să-ți întemeiezi o familie, aș dori să ne 
cunoaștem. Am 57 de ani, divorțat și fără obligații. 
Tel 642650629.

Caut o domnă pentru prietenie-căsătorie, ca să 
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvintele 

și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. Tel: 
697726258.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim 
în pace și liniște. Tel 642660476.

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

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

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

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 

domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642 320278.

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

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 

una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

Vând microfon profesional de studio „Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642333933.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

ÎNCHIRIERI

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.

Se închiriază cameră în Alcalá de Henares, pentru o 
persoană, de preferință o doamnă. 150€ + garanție. 
Cheltuielile (apă, gaz, curent, internet) sunt aparte. 
Dorim o persoană serioasă! Tel: 617534813.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

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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