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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

ESPAÑOL 13

El primer Encuentro 
Multicultural de Las 
Rozas de Madrid

SMILEY – MEGA CONCERT LIVE în Spania, pe 
24 iunie, ora 21:00, Palacio Vistalegre, Madrid

SMILEY va avea un MEGA CONCERT LIVE în Spania, sâmbătă, pe 24 iunie, 
ora 21:00, la Sala de concerte din Palacio Vistalegre, Madrid (intrare pe C/ 
Castrojeriz s/n, Madrid, ora 19:00). Vino și TU la concert. Bilete pot fi cumpărate 
de pe ticketea.com și din punctele de vânzare precizate în interior. 6, 16

8,15
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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

Implementarea Programului 
Național de Irigații va asigura 
noi locuri de muncă și va fi o 
sursă de dezvoltare durabilă, a 
apreciat ministrul Agriculturii, 
Petre Daea, iar ambasadorul 
SUA la București, Hans Klemm, 
a evidențiat că sectorul agri-
col este cel mai mare angajator 
din România.

Cei doi au participat, ală-
turi de ambasadoarea statului 
Israel în România, Tamar 
Samash, și experți în dome-
niu, la seminarul „Reabilitarea 
sistemelor de irigații și afacerile 
din agricultură, în România și 
Republica Moldova”, care a avut 
loc la București, informează 
AGERPRES. „Investițiile 
în agricultură și domeniile 
conexe sunt în continuă creș-
tere. Avem ca principale 
atuuri resursele naturale 
unice în Europa”, a spus Daea. 

Ministrul Agriculturii a vorbit 
despre planurile Guvernului 
în acest domeniu. „Prioritatea 
zero a Guvernului României 
devine creșterea productivi-
tății agricole prin investiții 
în agricultură, în sistemele 
de irigații, depozite, mașini 
și utilaje agricole, accesare și 
deschidere de noi piețe, astfel 
încât produsul agroalimentar 
românesc și gustul unic al ali-
mentelor noastre să satisfacă 
pe cât mai mulți consumatori”, 
a spus el. Daea a amintit că 
Parlamentul a adoptat recent 
legea prin care Agenția Națio-
nală de Îmbunătățiri Funciare 
va furniza apă gratuit pentru 
toți beneficiarii.

De asemenea, a subliniat 
ministrul de resort, progra-
mul național de reabilitare a 
infrastructurii principale de 
irigații din România are ca 

scop „adaptarea agricultu-
rii la schimbările climatice și 
reducerea acestora asupra pro-
ducției agricole”. El a punctat 
că Programul Național de Iri-
gații prevede o investiție totală 
de 1, 015 miliarde de euro pen-
tru reabilitarea infrastructurii 

principale de irigații. „Aceste 
fonduri vor fi în totalitate asi-
gurate din bugetul de stat”, a 
spus el. În cadrul programu-
lui vor fi reabilitate obiective 
din 86 de amenajări de irigații 
în suprafață de aproximativ 2 
milioane de hectare, dintre care 

110 stații de pompare de bază, 
137 de stații de repompare pe 
1997 de kilometri de canale 
de aducțiune, 2.885 de kilo-
metri de canale de distribuție. 
Potrivit ministrului, implemen-
tarea programului va asigura 
noi locuri de muncă și „va fi 
o sursă constantă de dezvol-
tare durabilă”.

La rândul său, ambasadorul 
SUA la București a vorbit des-
pre percepția sa asupra acestui 
domeniu. „Sectorul agricultu-
rii este cel mai mare angajator 
din România. România și par-
tenerii săi internaționali pot 
colabora pentru îmbunătățirea 
acestui sector. Vrem să oferim 
o viață mai bună pentru mili-
oane de Români”, a spus Hans 
Klemm. El a vorbit despre vizi-
tele sale în țară, unde a întâlnit 
și antreprenori din agricultură, 
conform sursei citate.

Daea: Programul de Irigații asigură locuri de muncă; 
Klemm: Agricultura-cel mai mare angajator din România

Foto: cvlpress.ro
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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

M ai mult de 28.000 
de specii de plante 
de pe glob au pro-

prietăți medicinale, relevă un 
raport publicat de Centrul de 
cercetare botanică al Kew Gar-
dens din Londra. Ajuns la a 
doua ediție, documentul recen-
zează 28.187 de plante care 
pot fi folosite în scop medi-
cal, o cifră în creștere cu 59% 
față de 2016 și probabil „foarte 
precaută”. Printre noile soiuri 
descoperite figurează nouă spe-
cii dintr-o plantă agățătoare 
numită Mucuna, utilizată în 
tratamentul bolii Parkinson, 
informează AGERPRES.

„Acest raport evidențiază 
potențialul enorm al plantelor 
în domenii cum ar fi diabetul 
zaharat și malaria”, a explicat 
Monique Simmonds, director 
adjunct științific al Kew Gar-
dens. Artemisinina și chinina, 
două substanțe provenite din 
plante, sunt printre cele mai 
importante arme din arsena-
lul nostru de a lupta împotriva 
malariei, boală care afectează 
214 milioane de persoane și a 
provocat 400.000 de decese 
în 2015, amintește raportul.

În total, 128 de oameni de 
știință din 12 țări au lucrat la 
elaborarea acestui raport, care 
anunță descoperirea a 1.730 de 
specii noi comparativ cu anul 
trecut. Raportul a urmărit, de 
asemenea, distrugerea de om 
a plantelor analizând imagini 

prin satelit. Cercetătorii au des-
coperit că în ultimii 16 ani, „o 
medie de 340 de milioane de 
hectare de pe planetă ard anual”, 
adică o suprafață de aproxi-
mativ „dimensiunea Indiei”, 
a declarat dr. Sarah Wyse, 
care a participat la realizarea 

raportului. Dar, deși această 
cifră pare alarmantă, doamna 
Wyse a spus că unele plante 
au nevoie de aceste incendii 
pentru a se regenera.

De asemenea, raportul a esti-
mat la 540 miliarde de dolari 
(492 miliarde de euro) pe an 
costul potențial pentru agri-
cultura mondială, în cazul în 
care răspândirea dăunători-
lor invazivi și patogeni nu este 
oprită. Documentul sublini-
ază necesitatea unor măsuri de 
biosecuritate mai stricte, în spe-
cial pentru comerțul cu plante 
vii. Globalizarea comerțului și 
călătoriile internaționale facili-
tează, de exemplu, răspândirea 
lăcustelor și a altor dăunători, 
deosebit de distructivi pentru 
porumb, mai spune sursa citată.

Domeniul Kew Gardens, 
situat la vest de Londra, adă-
postește una dintre cele mai 
importante colecții de plante 
din lume în serele și frumoa-
sele sale grădini. De asemenea, 
este un centru mondial de cer-
cetare botanică ce dorește să 
facă din raportul său „State of 
the World's Plants” un instru-
ment de referință.

Raport 2017: Mai mult de 28.000 de specii de 
plante de pe glob au proprietăți medicinale

S pitalul Universitar din 
Torrejón oferă fiecărui 
copil născut prematur 

în acest spital câte o caraca-
tiță croșetată manual. Aceste 
jucării donate în mod ano-
nim trec, ulterior, un test 
de calitate pentru a certifica 
modalitatea de fabricație, și în 
cele din urmă sunt sterilizate. 
Această inițiativă a început în 
Danemarca, unde s-a constatat 
că aceste caracatițe croșetate 
ajută la îmbunătățirea respira-
ției, se obține un ritm cardiac 
mai regulat, precum și nive-
luri mai ridicate de oxigen în 
sânge. De asemenea, bebelu-
șii care îmbrățișează această 
jucărie sunt mai puțin predis-
puși să-și îndepărteze sondele.

Secția de Neonatologie 
a Spitalului Universitar din 
Torrejón adaugă această ini-
țiativă la serviciul său. În plus, spitalul este 
deschis 24 de ore din 24, pentru ca părinții 
să-și poată vizita oricând bebelușii prematuri. 

„Este foarte important contactul părinților cu 
bebelușul din primul moment al vieții. De aceea 
le permitem părinților să-și viziteze copilașii 
în orice moment al zilei”, a declarat Caridad 
Amador, supervizoarea secției de pediatrie a 
spitalului din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torrejón dispune 
de un salon special amenajat pentru părinții 
copiilor născuți prematur, unde beneficiază de 
toate facilitățile până când copilul este externat. 
Spitalul Universitar din Torrejón este centru de 
referință în maternitate în cadrul Comunității 
Madrid, cu o medie de peste 2.500 de nașteri 
anuale, depășind cifra de 11.000 de nașteri de 
la inaugurarea sa în septembrie 2011. „Spitalul 

crede în nașterea respectată unde mama decide 
cum va da naștere copilului, prin programul 

„Piele cu Piele” care permite mamei să fie în 
contact direct cu bebelușul de când se naște, 
chiar și în caz de cezariană. De asemenea, ofe-
rim posibilitatea nașterii în apă și continuăm 
să lucrăm pentru ca mamele să poată alege 
cum doresc să nască, bineînțeles în măsuri 
de siguranță”, ne mai spune Caridad Amador.

Jucăriile solidare pentru copiii născuți prematur 
ajung la Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Obezitatea în rândul copiilor și tinerilor este în continuare în 
creștere în mai multe părți ale Europei, în condițiile în care se 
estimează că unul din trei adolescenți este supraponderal sau 
obez, potrivit unei noi cercetări, informează AGERPRES.

În 16 dintre cele 27 de țări monitorizate între 2002 și 2014, 
numărul persoanelor obeze a crescut, în special în Europa de 
Est, potrivit studiului citat. Problemele de sănătate asociate 
cu obezitatea includ un risc crescut de dezvoltare a diabetului 
zaharat de tip 2, a hipertensiunii arteriale și a bolilor de inimă.

„Stilul de viață sedentar”–caracterizat în principal prin sta-
tul și privitul la TV, jucatul sau navigarea pe internet și alte 
activități realizate la computer–reprezintă a doua cea mai 
obișnuită modalitate de petrecere a timpului în rândul adoles-
cenților, ocupându-le 60% din timpul în care sunt trezi. O altă 
constatare a fost că, în comparație cu generațiile anterioare, 
tinerii din Europa consumă masiv produse fast-food și băuturi 
îndulcite cu zahăr și petrec mai puțin timp mâncând în familie, 
mai spune sursa citată.

Obezitatea, în creștere în 
mai multe părți ale Europei

Foto: en.wikipedia.org

Foto: televiziunea-medicala.ro



6 |  Nr. 192 25 mai 2017
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 

Andrei Tiberiu Maria, cunoscut după numele de scenă SMILEY va avea un MEGA 
CONCERT LIVE în Spania, sâmbătă, pe 24 iunie, ora 21:00, la Sala de concerte din 
Palacio Vistalegre, Madrid (intrare pe C/ Castrojeriz s/n, Madrid, ora 19:00).

SMILEY este o foarte cunoscută 
vedetă a show-urilor de tele-
viziune Românii au talent și 

Vocea României și unul dintre cei mai 
iubiți artiști din România. Dacă ai 
așteptat de mult timp acest moment, 
într-o zi specială, pe 24 iunie, SMILEY 
vine pentru prima data în Spania să 
ne încânte cu un MEGA CONCERT 
LIVE, de la care nu trebuie nici tu 
să lipsești. Ți-ai luat bilet la concert? 
Cumpără acum cu doar 25€ biletul 
tău la reducere de pe ticketea.com 
la concertul Smiley. Nu rata, intră 
pe ticketea, caută Smiley și cumpără 
bilete la reducere, de asemenea, poți 
cumpăra BILETE VIP. Informații și 
rezervări bilete la telefon și What-
sApp 691 324 599.

Din postura de interpret, compo-
zitor, producător, om de televiziune, 
actor și mai ales OM, SMILEY tra-
tează în piesele sale teme de viață, 
dragoste, teme legate de frumusețea 
vieții adusă de naturalețe și simplitate. 
Din pagina sa, smiley.ro, aflăm des-
pre artist că a făcut istorie alături de 
trupa Simplu, alături de care a lansat 
cinci albume premiate cu Discul de 
Aur, după care, din 2007, artistul s-a 
îndreptat către o carieră solo. Până 
în prezent a lansat trei albume solo: 

„În lipsa mea” (2008), „Plec pe Marte” 
(2010) și „Acasă” (2013), în care a 
investit pasiunea sa pentru muzică 
și a jonglat, ca un adevărat acrobat, 
cu diferite stiluri muzicale: de la pop, 
soul, funk, la r’n’b și hip-hop. Rezul-
tatul s-a văzut în aprecierea primită 
din partea publicului, din milioanele 
de vizualizări ale videoclipurilor și 
din hit-urile care au atins primele 
poziții în topurile muzicale. Printre 
piesele sale foarte apreciate, amin-
tim: „În lipsa mea”, „Preocupat cu 
gura ta”, „Plec pe Marte” (feat. Che-
loo), „Cai verzi pe pereți” (feat. Alex 
Velea & Don Baxter), „Acasă", „Oare-
care”, „Pierdut buletin” (feat.DOC 
& Motzu), „Îndrăgostit (deși n-am 
vrut)” și „De unde vii la ora asta?”.

În inimile românilor din străină-
tate, desigur și din Spania, Smiley este 
reținut după următoarele versuri ale 
piesei Acasă: „Și-atunci când în lume 
voi pleca, / Să nu uit să mă-ntorc 
acasă”, iar românii din străinătate 
știu cel mai bine cum se simte dorul 
de casă, de cei dragi.

Vino și TU și la un MEGA 
CONCERT LIVE SMILEY 
pentru prima dată în SPANIA. 
Informații și rezervări bilete la 
telefon și WhatsApp 691 324 599.
Organizator: Teia Media

Colaborator: Global Records
Parteneri Media: Radio Româ-

nul, ziarul El Rumano

Bilete pot fi cumpărate de pe 
ticketea.com și din următoarele 
puncte de vânzare:

Guadalajara: Casa Domnitorul–C. 
Zaragoza, nr. 17.

Azuqueca de Henares: Magazin 
„La Ilie”–C. Valladolid, nr. 4.

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, nr. 1; Carmangeria Româ-
nească–C. Juan de Austria, nr. 5; Casa 
Domnitorul–C. Diego de Urbina, nr. 
2; Casa Domnitorul–Centrul Comer-
cial La Dehesa; Haiduc–Av. Reyes 
Catolicos, nr. 38; Digi Plus–C. Juan 
de Cardona, nr. 1; Panadería Egreta–
Plaza San Francisco De Asís, nr. 1.

Torrejón de Ardoz: Carmangeria 
Românească–C. Cristo, nr. 1; Casa 
Domnitorul–C. San Isidro, nr. 10; 

Pan de Oro–Plaza de España, nr. 13.
San Fernando: Pastelería Vis 

Ioana–C. Comercio, nr. 53; Maga-
zin Alimentara Românească–C. 
Molino, nr. 21.

Coslada: Casa Domnitorul–C. 
Pérez Galdós, nr. 5; Carmangeria 
Românească–C. Doctor Ochoa, nr. 
1; Haiduc–Plaza Doctor Marañon, nr. 
9; Magazinul Elen Boutique–C. Tajo, 
nr. 1; Adina Beauty Center–C. Perú, nr. 
2; Style Peluqueros–C. Petra Snchez, 
nr. 16; Baky Pan–C. Dr. Fleming, nr. 

39; Cofetaria Piticu–C. Dr Fleming, 
nr. 15; Cofetăria Amandina–Plaza 
Doctor Marañon, nr. 7.

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

Madrid: Mica Românie–Mora-
talaz–C. Marroquina, nr. 63; 
Minimarket Europa–Av Paña Prieto, 
nr. 9; Haiduc–C. Francisco Viella-
espesa, nr. 51.

Aluche: Carmangeria Româneas-
că–C. Maqueda, nr. 132.

Carabanchel: Alimentara Româ-
nească Florin–C. Parador del Sol, nr. 
30; Haiduc–C. Ramon Sainz, nr. 27; 
Magazin românesc–C Alcaudon, nr. 30.

Móstoles: Carmangeria Româ-
nească–C. Echegaray, nr. 8; Locutorio 
Idel Lar–C. Ricardo de la Vega, nr. 1.

Alcorcón: Magazin Transilva-
nia–C. Las Escuelas, nr. 4.

Getafe: Carmangeria Româ-
nească–C. Ramón y Cajal, nr. 10; 
Magazin Românesc–C. Buenavista, 
nr. 3; Magazin Este–C. Andalucia, nr. 
6; Locutorio Bebe–C. Bélgica, nr. 7.

Villaverde: Plus Minimarket–Ave. 
De Espinela, nr. 8.

Leganés: Magazinul „Ca la noi 
acasă”–C. Cid, nr. 3; Magazin Tran-
silvania–C. Ordoñez, nr. 38.

Parla: Magazin Eventos Vanessa–C. 
San Blas, nr. 7; Magazin Rustic–C. 
Jerico, nr. 2.

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

Mejorada del Campo: Restaurant 
Marques–C. Marques De Hinojares, 
nr. 4.

Rivas: Casa Domnitorul–Plaza de 
Federico García Lorca, nr. 2; Magazin 
Transilvania–C. Blas de Otero, nr. 3.

Arganda del Rey: Carmangeria 
Românească–C. Misericordia, Local 
3-4; Casa Domnitorul–C. Los Ange-
les, nr. 7; Magazin Transilvania–C. 
Misericordia, nr. 2; Magazin Iris–C. 
Juan de la Cierva, nr. 18.

Aranjuez: Haiduc–C. Almansa, 
nr. 11; Magazin Rustic–C. de las Flo-
res, nr. 2.

SMILEY – MEGA CONCERT LIVE în Spania, pe 
24 iunie, ora 21:00, Palacio Vistalegre, Madrid

ACTUALITATE

Foto: Andreea Macri
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Femeile social-democrate vor 
participa la Școala de vară

Promovarea obiceiurilor, portului și produselor tradiționale va 
fi unul dintre subiectele abordate la ediția din acest an a Șco-
lii de vară a femeilor social-democrate, eveniment care va fi 
organizat la finalul lunii august, potrivit anunțului făcut recent, 
la Zalău, de președintele OFSD, europarlamentarul Viorica 
Dăncilă, informează AGERPRES.

„Avem școala de vară a femeilor social-democrate, care 
va avea loc în perioada 24–27 august. În premieră, vreau să 
vă spun că unul dintre subiectele pe care le vom aborda va 
fi un subiect foarte drag nou, social-democratelor, și anume 
întoarcerea la tradiții, port popular și ceea ce reprezintă diver-
sitatea în Uniunea Europeană, pentru că noi avem obiceiuri, 
tradiții, cântece, port atât de frumoase și e păcat ca să nu le 
promovăm și trebuie să le susținem și să le transmitem tine-
rei generații, așa cum alții ne-au transmis nouă acest lucru”, a 
afirmat Dăncilă, la Comitetul Executiv al Organizației Femeilor 
Social-Democrate, organizat la Zalău.

Ea le-a transmis președintelor organizațiilor județene ale 
OFSD să vină la școala de vară cu port popular din județul de 
unde provin și să aducă cu ele și produse tradiționale, mai 
spune sursa citată. „Vom încerca să venim și cu produse tradi-
ționale, cele cu denumire de origine protejată. Noi avem și în 
acest domeniu atâtea lucruri bune și de ce noi, organizația de 
femei, să nu încercăm să promovăm un produs la nivel euro-
pean, știm care sunt toți pașii pe care trebuie să-i facem”, a 
adăugat Dăncilă.

Românii din cadrul Parohiei Ortodoxe din Alcalá de 
Henares au construit o biserică prin donații date an de an

În studioul Radio Românul, în 
cadrul emisiunii „Dimineți pe 
românește”, a participat la un 
interviu preotul paroh Adrian 
Pintea, al Parohiei Ortodoxe 
Române cu hramul „Sfân-
tul Mare Mucenic Gheorghe” 
pentru comunitatea româ-
nilor din Alcalá de Henares 
(Madrid-Spania).

Din acest deosebit interviu 
aflăm despre proiectele în des-
fășurare și ceea ce face preotul 
paroh Adrian Pintea pentru 
românii strânși în jurul paro-
hiei din Alcalá de Henares și 
nu numai.

Reporter: Din punctul dumneavoastră 
de vedere și al experienței acumulate, 
trecerea de la o parohie din România la 
una din străinătate, să zicem Spania, ce 
provocări semnifică?

Preot: În România, am avut 
o parohie trei ani de zile, în 
Asînip, comuna Lopadea Nouă 
din județul Alba, la 17 km de 
Aiud. În acea parohie, aveam 
un număr de 134 de credin-
cioși, din care doar 2 copii. În 
momentul în care ți se pro-
pune să vii la o parohie în 
străinătate, după un an-doi 
realizezi exact ce ai de făcut. 
După acomodare, îți dai seama 
cât de importantă era așeza-
rea lucrurilor din fosta parohie 
și ce important este faptul că 
în România aveai o biserică.

R.: Am mai avut ocazia unor interviuri aici 
în studio la Radio Românul cu dumnea-
voastră, dar pentru cei care nu vă cunosc, 
povestiți-le pe scurt despre proiectele 
dumneavoastră și ceea ce faceți pen-
tru românii strânși în jurul parohiei din 
Alcalá de Henares și nu numai?

P.: Anul acesta, am împli-
nit 14 ani de când sunt aici în 
Spania. Întotdeauna se pot face 
lucruri mai multe și chiar mai 

bine, noi, eu alături de enori-
ași, după puterile noastre am 
făcut ce am putut. Nu aș face 
lucrurile altfel, dacă ar fi să o 
iau de la început, de la orga-
nizare și după cum au decurs 
lucrurile, poate că ar fi loc de 
îmbunătățiri, dar importante 
sunt rezultatele obținute după 
efortul depus. Consider că este 
important să putem fructifica 
cât mai bine oportunitatea și 
posibilitatea construirii biseri-
cii din Alcalá de Henares. Nu 
mai avem multe de făcut, bise-
rica în interior este finalizată, 
în afară de pictură, mai aștep-
tăm o aprobare de la primărie 
pentru racordarea la rețeaua 
electrică. Am cheltuit până 
acum 1 milion și jumătate de 
euro, 107.000 euro am pri-
mit în 2011de la episcopia 
română, restul 1.400.000 
euro sunt strânși de ani de zile 

de la enoriașii noștri care au 
binevoit să doneze. Este o cin-
ste a credincioșilor parohiei 
noastre pentru că am reușit 
să construim această biserică 
prin efortul nostru, generați-
ile viitoare să continue munca 
noastră. Biserica ne dorim, nu 
doar să fie construită, ci să 
fie plină de enoriași care să 
se bucure împreună de ceea 
ce am putut realiza împreună. 
Biserica are prevăzut un cen-
tru parohial, săli de conferințe, 
camere de oaspeți, bibliotecă și 
prevedem și o cantină socială.

R.: Din rândul enoriașilor, credința unde se 
simte mai puternică, acasă lângă familie 
sau departe cu dorul de familie? Res-
pectarea tradițiilor unde s-a simțit mai 
accentuat, în țară sau aici în Spania?

P.: Am o mare nădejde în 
tinerii români din Spania, sunt 
convins că în România poate nu 

au fost la biserică, dar vin aici 
în Spania. Au modelul părin-
ților din țară și tinerii vin la 
biserică, caută și vin spre ade-
văr, spre valorile învățate de la 
părinți despre viață și familie. 
Din punct de vedere spiritual, 
să rămânem cu ceea ce am învă-
țat în familia românească de 
acasă. Modernismul nu tre-
buie lăsat să altereze familia 
românească.

R.: În modernismul în care trăim și ptr. 
stilul vieții de azi, oferiți un scurt ghid 
al creștinului, e important ca oamenii 
să vină la biserică?

P.: Trebuie să învățăm să 
ne iertăm, să ne tolerăm unii 
pe alții, în fața lui Dumnezeu 
suntem toți creștini, nu doar 
români, spanioli și alte nații. 
După un citat dintr-o epistolă 
din secolul II, „ce este sufletul 
în trup, aceasta sunt creștinii 
lumii”, cam așa ar trebui să 
fim și noi: echilibru, simplitate, 
limpezime! Să nu complicăm 
lucrurile și să împlinim cât mai 
multe fapte bune!
Fotos: Parohia Ortodoxă 
Română din Alcalá de Henares

ACTUALITATE

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 Spania

Foto: ziuanews.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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Secretarul de stat în Ministe-
rul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, Ilan 
Laufer, a declarat la Târgu 
Mureș, în cadrul conferinței 
de prezentare a Programului 
Start-up Nation, că proiectul 
Legii prevenției este pe punc-
tul de a fi trimis în Parlament 
și că acest act normativ este 
unul dintre momentele cele 
mai așteptate de către mediul 
de afaceri din România, infor-
mează AGERPRES.

„În conformitate cu pro-
gramul de guvernare, sunt 
prevăzute mai multe acțiuni 
pe care le-aș denumi piloni, pe 
baza cărora ar trebui să con-
struim acest mediu de afaceri 
mai predictibil, mai consec-
vent, mai prietenos. Aș începe 
cu Legea prevenției, care se 
află în stadiul final, există și 
anexa finală care este parte 
integrantă din această lege și 
urmează să fie trimisă către Par-
lament. Legea prevenției este 
un moment foarte important 
pentru mediul de afaceri din 
România, aș putea să spun că 
poate este unul dintre momen-
tele cele mai așteptate, fiindcă 

prin intermediul acestei Legi 
a prevenției autoritățile și 
organele cu abilitate de con-
trol în România nu vor mai 
putea aplica sancțiuni în mod 
automat atunci când vin în con-
trol la societățile comerciale”, 
a afirmat Ilan Laufer.

Acesta a arătat că pentru cele 
peste 300 de contravenții care 
au fost incluse în cadrul proiec-
tului Legii prevenției, organele 
de control vor fi obligate să cre-
eze un plan de conformare și 
să acorde un termen de 90 de 
zile pentru intrarea în legali-
tate. „Numai după aceste 90 de 
zile vor putea să reia controlul 
și, în cazul în care vor intra în 

legalitate, nu vor fi sancționați 
în niciun fel. Există firme care 
sunt supuse unor neplăceri și 
se ajunge câteodată la suspen-
darea activității acestora și la 
amenzi de 20.000–25.000 de 
lei, pe anumite chestiuni pe 
care nu le considerăm deosebit 
de grave și pentru care dorim 
să aplicăm legea prevenției”, a 
spus secretarul de stat.

Ilan Laufer a precizat că 
legea are și o directivă edu-
cativă, în sensul că prevede 
atât obligațiile, cât și dreptu-
rile mediului de afaceri, dar și 
modul de aplicare a sancțiuni-
lor. „Din păcate, avem astăzi 
situații în care diverse echipe 

de control și inspectori aplică 
diverse sancțiuni pentru ace-
leași contravenții. Lucrul acesta 
nu trebuie să mai existe”, a 
punctat Ilan Laufer.

Secretarul de stat în Minis-
terul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, Ilan 
Laufer, alături de secretarul 
de stat în cadrul Secretaria-
tului General al Guvernului, 
Adrian Mlădinoiu, au organi-
zat, la Târgu Mureș, o întâlnire 
cu persoane interesate de pro-
gramul Start-up Nation din 
județul Mureș. Conform sur-
sei citate, programul Start-up 
Nation a fost aprobat prin OUG 
nr. 10/2017 pentru stimularea 
înființării de noi întreprinderi 
mici și mijlocii și se adresează 
cetățenilor români, cu vârsta 
minimă de 18 ani, care vor să 
înființeze o firmă. Acest pro-
gram are ca obiectiv principal 
stimularea înființării de noi 
întreprinderi mici și mijlocii, 
îmbunătățirea performanțelor 
economice ale start-up-urilor, 
creșterea potențialului de acce-
sare a surselor de finanțare și 
facilitarea accesului acestora 
la finanțare.

Ilan Laufer: Legea prevenției, unul dintre momentele 
cele mai așteptate de mediul de afaceri din România

Foto: zi-de-zi.ro

Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea 
Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii cli-
matice și conservarea pădurilor” din cadrul PNDR 2014–2020 
se prelungește cu o lună, respectiv până la data de 15 iunie 
2017, a anunțat, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricul-
tură (APIA), informează AGERPRES. Alocarea financiară pentru 
această schemă de sprijin, prima sesiune, este de 117,8 milioane 
de euro. Agenția a lansat în 25 aprilie prima sesiune pentru 
accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 
Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea păduri-
lor, SubMăsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu din 
cadrul PNDR 2014–2020”. APIA precizează că depunerea cererii 
de sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene 
sau ale Municipiului București al APIA. Aceasta va fi însoțită de 
avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul 
solicitantului. Conform sursei citate, selecția cererilor de sprijin 
în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regula-
mentului de organizare și funcționare al procesului de selecție 
și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordi-
nul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 362/2016, 
publicat pe site-ul APIA. Anunțarea rezultatelor selecției se va 
face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene 
APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție pre-
liminar aprobat de către directorul general al DGDR–AM PNDR.

APIA: Schema de sprijin, 
prelungită până la 15 iunie

ECONOMIE

Foto: romaniacurata.ro
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Formațiunea politică Liberalii 
Democrați (Lib-Dem, centru) 
din Marea Britanie a promis să 
organizeze un nou referendum 
privind Brexit-ul, prezentân-
du-și recent programul pentru 
alegerile parlamentare antici-
pate de la 8 iunie, informează 
AGERPRES.

Dornic să recupereze votul 
eurofililor, Lib-Dem s-a auto-
proclamat partidul celor 48%, 
referindu-se la procentul ale-
gătorilor britanici care au votat 
la referendumul de la 23 iunie 
2016 împotriva ieșirii țării din 
Uniunea Europeană. În son-
daje, formațiunea ocupă poziția 
a treia cu 9% din intențiile de 
vot, în urma Conservatorilor 
(49%) și a Partidului Laburist 
(31%), potrivit unui sondaj You-
Gov efectuat pe un eșantion de 
1.630 de persoane și publicat 
la 12 mai.

„Oferim britanicilor șansa 
de a decide ce se va întâmpla 
după Brexit”, a declarat lide-
rul partidului, Tim Farron. 

„Dacă acordul pe care îl aduce 

(premierul) Theresa May nu 
este suficient de bun pentru voi 
sau familia voastră, trebuie să 
aveți dreptul de a-l respinge și 
a vota pentru rămânerea” în 
UE, a adăugat el. Partidul se 
angajează să organizeze un 
referendum privind acordul 
final de ieșire din UE obținut 
la finalul a doi ani de nego-
cieri cu Bruxelles-ul, oferind 
astfel britanicilor posibilitatea 
de a-l respinge. Lib-Dem pro-
mite, de asemenea, să mențină 

Marea Britanie în cadrul pie-
ței unice europene, precum și 
libertatea de circulație, două 
elemente pe care conservato-
rii prim-ministrului Theresa 
May au exclus să le păstreze. La 
parlamentarele din mai 2015, 
Lib-Dem a suferit un eșec ustu-
rător după ce a colaborat cu 
partidul conservator în cadrul 
unei coaliții guvernamentale 
între 2010 și 2015. În prezent, 
are numai nouă deputați, față 
de 57 până în mai 2015, și speră 

să obțină un rezultat încura-
jator cu ocazia alegerilor de 
la 8 iunie, axate pe chestiu-
nea Brexit-ului.

Linia eurofilă a Liberali-
lor Democrați le-a permis să 
câștige al nouălea deputat în 
decembrie, cu prilejul unor 
alegeri anticipate de circum-
scripție. Conform sursei citate, 
în programul lor, ei promit să 
garanteze drepturile cetățeni-
lor europeni care lucrează în ce 
privește ajutorul social și servi-
ciul public de sănătate (NHS) 
și intenționează să majoreze 
fondurile pentru aceste două 
domenii cu șase miliarde de 
lire (șapte miliarde de euro). 
Pentru a acoperi aceste chel-
tuieli suplimentare, partidul 
a anunțat că are în vedere să 
majoreze cu 1% impozitul pe 
venit și să elimine reducerile 
de taxe acordate de conserva-
tori firmelor private. Lib-Dem 
mai intenționează să legalizeze 
consumul de canabis și să sus-
pende utilizarea insecticidelor 
care dăunează albinelor.

Marea Britanie: Centriștii din Lib-Dem promit 
un nou referendum asupra Brexit-ului

Parlamentul European a votat 
în favoarea invocării Articolului 
7 împotriva Ungariei

Foto: independent.co.uk

Parlamentul European (PE) a votat în favoarea invocării Artico-
lului 7 împotriva Ungariei, pentru „încălcarea gravă a valorilor” 
europene, informează AGERPRES. Invocarea Articolului 7 al 
Tratatului de la Lisabona ar putea duce la pierderea de către 
Ungaria a dreptului la vot în cadrul reuniunilor Consiliului Uni-
unii Europene.

Eurodeputații au aprobat o rezoluție propusă de libe-
rali, social-democrați și stânga radicală potrivit căreia „situația 
actuală din Ungaria constituie un risc clar de încălcare gravă a 
valorilor stipulate în Articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene 
și justifică declanșarea procedurii prevăzute de Articolul 7”. 
Eurodeputații constată o „deteriorare gravă a statului de drept 
și democrației” în Ungaria și subliniază că „legile controversate 
trebuie suspendate sau retrase”. Rezoluția a fost aprobată cu 
393 voturi pentru, 221 împotrivă și 64 de abțineri. Documen-
tul nu a fost sprijinit de Partidul Popular European, de care 
aparține formațiunea Fidesz a premierului ungar Viktor Orban. 
Comisia PE pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
urmează să elaboreze un raport cu privire la Ungaria, după 
care PE va decide prin vot asupra lansării primelor măsuri ale 
Articolului 7, mai spune sursa citată.

La finele lui aprilie, Comisia Europeană a anunțat că a 
deschis o procedură de infringement împotriva Ungariei în 
legătură cu controversata lege privind universitățile, care ame-
nință să ducă la închiderea Universității Central Europene 
(CEU), finanțată de miliardarul american George Soros. Scri-
soarea de punere în întârziere trimisă guvernului constituie 
prima etapă a procedurilor de infringement pe care le poate 
lansa Comisia Europeană și care ar putea duce la final la sanc-
țiuni financiare dure când o țară nu respectă legislația Uniunii 
Europene.

Parlamentul European a ridicat restricțiile asupra 
accesului la conținutul TV și cinematografic în străinătate

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că are 
„încredere în toți aliații” în ce privește schimbul de informații 
sensibile, în contextul polemicii create cu privire la informațiile 
confidențiale pe care i le-ar fi transmis președintele american 
Donald Trump șefului diplomației ruse, informează AGERPRES.

Jens Stoltenberg a subliniat că este „absolut sigur” că toate 
cele 28 de state membre ale Alianței nord-atlantice, între care 
se află și SUA, „sunt capabile să schimbe și să trateze astfel de 
informații în modul adecvat”. „Acord o înaltă apreciere coope-
rării pe care o avem în cadrul NATO în ce privește schimbul de 
informații și am încredere în toți aliații”, a punctat secretarul 
general al Alianței la sosirea sa la reuniunea miniștrilor apărării 
ai Uniunii Europene, la care a luat parte în calitate de invitat.

Conform sursei citate, doi oficiali americani au declarat că 
președintele american i-a divulgat ministrului rus de externe 
Serghei Lavrov informații clasificate despre o operațiune plani-
ficată a grupării Statul Islamic, aruncând Casa Albă într-o nouă 
controversă la doar câteva luni după învestirea președintelui.

Secretarul general al NATO 
are „încredere în toți aliații”

Parlamentul European, reunit 
în sesiune plenară la Strasbo-
urg, a aprobat noile reguli care 
le permit cetățenilor Uniunii 
Europene să-și acceseze abona-
mentele online atunci când se 
află în străinătate, potrivit unui 
comunicat de presă al legisla-
tivului european, informează 
AGERPRES.

Cetățenii care vizitează 
un alt stat UE adesea nu pot 
accesa conținutul online cum 
ar fi filme, seriale TV, muzică, 
jocuri sau evenimente sportive 
pentru care au plătit în statul 
în care locuiesc. Noile reguli 
vor elimina restricțiile, astfel 
încât cetățenii UE vor putea 
utiliza serviciile de tip Netflix, 
HBO Go, Amazon Prime, Spo-
tify, Deezer și atunci când se află 
în alt stat UE pentru vacanță, 
studii sau afaceri.

Furnizorii de servicii de 
conținut online pot lua măsuri 

„efective și rezonabile” pentru 
a verifica dacă abonatul nu s-a 
mutat de tot în alt stat membru 
pentru că licențele de copyri-
ght ar putea fi diferite. O listă 
de metode permise de verifi-
care cuprinde cărți de identitate, 
detalii de plată, informații pri-
vind impozitele, adresa poștală 
sau verificări de IP. Furnizorii 
de servicii trebuie să se asigure 
că orice procesare a datelor 

personale este proporțională 
și trebuie să introducă anu-
mite elemente de protecție, mai 
ales pentru verificarea de IP.

Regulile se vor aplica doar 
serviciilor online bazate pe 
subscripții, dar furnizorii de 
servicii gratuite pot să ofere 
și ei portabilitate pentru con-
ținutul lor în UE, cu condiția 
de a respecta cerințele privind 
verificarea rezidenței. „Cetățe-
nii europeni au așteptat aceste 
reguli noi ce reprezintă un pas 
înainte către o piață digitală 

comună. Ele cresc mobilitatea 
și oferă cu succes posibilitatea 
de portabilitate utilizatorilor 
conținutului online european, 
fără să afecteze copyright-ul”, 
a spus raportorul PE în acest 
dosar, eurodeputatul francez 
Jean-Marie Cavada.

Propunerea legislativă tre-
buie să fie aprobată de Consiliul 
UE. Statele membre vor avea 
la dispoziție nouă luni de la 
intrarea în vigoare a regula-
mentului pentru a aplica noile 
reguli, mai spune sursa citată. 

Conform unui studiu al Comi-
siei Europene, anul trecut 64% 
dintre europeni utilizau inter-
netul pentru jocuri sau pentru 
a descărca imagini, filme sau 
muzică. Mulți dintre ei se aștep-
tau să poată face același lucru și 
în timpul călătoriilor în UE, iar 
numărul lor va crește pe măsură 
ce europenii vor plăti mai puțin 
pentru accesul la internet pe 
aparatele mobile în alte state UE, 
de la 15 iunie 2017, atunci când 
taxele de roaming vor fi elimi-
nate din Uniunea Europeană.

Foto: dichisuri.ro

Foto: ibtimes.com
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E l Instituto Cultural 
Rumano, en colabo-
ración con la Filmoteca 

de Andalucía organiza, del 12 de 
mayo al 23 de junio, la Muestra 
de Cine Rumano en Córdoba 
y Granada. La mayoría de las 
películas que se presentarán en 
las ciudades andaluzas fueron 
estrenadas en Madrid durante 
la 7ª Muestra de Cine Rumano 
(del 3 de noviembre al 7 de 
diciembre de 2016), informó 
Instituto Cultural Rumano.

La cinta Ilegitim / Illegi-
timate, Premio C.I.C.A.E. en 
la sección Forum del Festi-
val Internacional de Cine de 
Berlín. “El film se mete con 
temas ríspidos y espinosos 
como el aborto e incluso el 
incesto con absoluta natu-
ralidad y valentía, mientras 
expone las diferencias gener-
acionales (y morales) con un 
tono tragicómico en el que que-
dan ratificadas una vez más no 
sólo la categoría narrativa de 
Sitaru sino también la versa-
tilidad de los intérpretes del 
siempre sorprendente nuevo 
cine rumano”. (Diego Batlle, 
otroscines.com)

ILEGITIM / LLLEGITIMATE: 
Rumanía • 2016 • 
Color • 89' • V.O.S.E.
SINOPSIS: La historia trata 
sobre la relación entre dos 
gemelos, Sasha y Romeo. El 
título está cargado de conno-
taciones inéditas, ya que, en la 
película, el padre de los gemelos, 
el ginecólogo Victor Anghelescu, 
es denunciado por realizar abor-
tos durante la época comunista. 
Cuando Sasha se queda emba-
razada, su hermano mayor hará 
todo lo posible por mantener 
la familia unida.

FICHA ARTISTICA: Direc-
ción: Adrian Sitaru; Guión: 
Alina Grigore, Adrian Sitaru; 
Fotografía: Adrian Silișteanu, 
Alexandru Timoșca; Reparto: 
Alina Grigore, Robi Urs, Adrian 
Titieni; Montaje: Theo Lichten-
berger; Productor: Anamaria 
Antoci; Productoras: Domestic 
Film, Film Produkcja; Selec-
ción de premios y festivales: 
Premio en el Festival Inter-
nacional de Cine de Sarajevo.

PROGRAMACIÓN CÓR-
DOBA: Jueves, 1 de junio: 
Cinema, mon amour – 20:30 h.; 
Jueves, 8 de junio: El molino 

afortunado – 20:30 h.; Jue-
ves, 15d e junio: Două lozuri /
Two Lottery Tickets – 20:30 h.; 
Martes, 20 de junio: El molino 
afortunado – 20:30 h.; Jueves, 
22 de junio: Sesión de 5 cor-
tometrajes – 18:00 h.; Jueves, 
22 de junio: Dincolo de calea 
ferată/ By the Rails – 20:30 
h.; Viernes, 23 de junio: Din-
colo de calea ferată/ By the 
Rails – 20:30 h.

PROGRAMACIÓN GRA-
NADA: Viernes, 26 de mayo: 
Două lozuri /Two Lottery Tic-
kets – 20:30 h.; Miércoles, 14 
de junio: Sesión de 5 cortome-
trajes – 20:30 h.

La programación puede 
sufrir cambios. Les reco-
mendamos que sigan las 

actualizaciones en la página 
web http://www.filmoteca-
deandalucia.es/

ENTRADAS:
Granada: Entrada libre 

hasta completar aforo.
Córdoba: 0,90 EUR/ sesión
CINES: Todas las películas 

se proyectan en las salas de la 
Filmoteca de Andalucía: Cór-
doba: Calle Medina y Corella, 
5, 14003 Córdoba; Granada: 
Sala Val de Omar, C/ Profesor 
Sainz Cantero, 18002 Granada.

Detalles sobre tarifas, descu-
entos y condiciones de venta 
en la página de la Filmoteca 
de Andalucía. Les recomen-
damos que sigan todas las 
informaciones sobre Muestra 
de Cine Rumano en Córdoba 
y Granada, así como todas las 
noticias sobre los éxitos del cine 
rumano en España en la página 
de Facebook CineRumano.

Organizan: Instituto Cul-
tural Rumano y la Filmoteca 
de Andalucía

Colaboran: Filmoteca 
Española, Ultraviolet Media, 
HBO Europe, Centro Nacio-
nal de la Cinematografía de 
Rumanía, UNATC, wearebasca

ICR y Filmoteca de Andalucía: Muestra de Cine 
Rumano en Córdoba y Granada, hasta el 23 de junio

Foto: icr.ro

Las Rozas acogió el pasado sábado, 20 de mayo, por primera vez 
un Encuentro Multicultural, iniciativa de la concejalía de Familia, 
Servicios Sociales y Sanidad y la Asociación Casa de los Pueblos, 
un evento que nace con el objetivo de impulsar el conocimi-
ento de las diferentes culturas pertenecientes a los colectivos de 
población inmigrante a través de su música, gastronomía o arte-
sanía. En este I Encuentro Multicultural, los asistentes pudieron 
disfrutar del baile, la música tradicional, y la cata de productos 
típicos y talleres para los más pequeños, informó el Ayuntami-
ento de Las Rozas de Madrid. Así, la plaza Mayor fue escenario 
de este encuentro, al que acudieron representantes de las dife-
rentes nacionalidades presentes, además de la concejal del área, 
Paula Gómez-Angulo, en lo que fue un espacio de conocimi-
ento y convivencia que, a través de lo lúdico y el ocio, acercó a 
los vecinos asistentes, dando a conocer otras culturas y contri-
buyendo a reconocer la diversidad como algo positivo para el 
municipio. En la actualidad, la población de Las Rozas cuenta 
con vecinos de 114 nacionalidades distintas, que constituyen un 
9,3% de los vecinos empadronados, en su mayoría procedentes 
de Rumanía (13%), Italia (8%), Marruecos (7%), Colombia (8%), 
Filipinas (5%), Venezuela (4%), Perú, Reino Unido, Paraguay y 
China (3 %). A este dato hay que añadir que un 8,2% de la pobla-
ción de Las Rozas, aun siendo su nacionalidad española su país 
de nacimiento no es España, por lo que más del 17,5% de los 
empadronados tienen su origen en otros países.

El primer Encuentro Multicultural 
de Las Rozas de Madrid

Foto: Parohia Ort. Rom. Las Rozas de Madrid și Majadahonda
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Președintele Federației Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a 
declarat că nu ar fi o surpriză 
ca echipa națională să câștige 
meciul din deplasare, progra-
mat la 10 iunie cu Polonia, 
liderul Grupei E a prelimi-
nariilor CM 2018, informează 
AGERPRES.

„Meciul cu Polonia trebuie să 
îl abordăm cu gandul la victo-
rie și o să vedem ce obținem la 
final. Ne dorim o victorie acolo 

și nu cred că ar fi o surpriză. 
Ea ne-ar menține pe această 
traiectorie de a visa la o califi-
care la Cupa Mondială după o 
pauză de 20 de ani. În momen-
tul de față e doar un punct între 
noi și locul 2 (n.r.–poziție care 
asigură participarea la baraj), 
astfel încât sperăm. Încrede-
rea și speranța mor ultimele. 
Este o presiune pentru că știm 
că avem nevoie de o victorie 
cu Polonia, avem nevoie de 

această calificare. Înțelegem 
în același timp că nu am fost 
favoriți când am început campa-
nia și că avem nevoie de foarte 
multe investiții. Ca să ai rezul-
tate ai nevoie de investiți, iar 
acestea necesită și timp. Iar 
câteodată răbdarea ne lipsește, 
nu ai cum să dai naștere unor 
jucători de pe o zi pe alta”, a 
afirmat președintele.

Întrebat dacă FRF mai 
are răbdare cu selecționerul 

Christoph Daum, ținând cont 
că România se află pe locul 
4 în clasamentul Grupei E, 
Burleanu a răspuns: „Selec-
ționerul este sub contract cu 
echipa națională. Și în niciun 
caz nu acesta este singurul lucru 
care îl ține aici. Noi avem toată 
încrederea în ceea îl privește”. 
Conform sursei citate, preșe-
dintele Federației Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, 
și selecționerul echipei nați-
onale, Christoph Daum, au 
participat la conferința nați-
onală intitulată: „Psihologia 
sportivă–O necesitate în spor-
tul românesc”.

Fenerbahce Istanbul a devenit 
prima echipă din Turcia care 
cucerește titlul de campioană 
europeană la baschet masculin, 
după ce a reușit să învingă cu 
scorul de 80-64 (39-34) for-
mația greacă Olympiacos Pireu, 
la Istanbul, în finala Euroligii, 
informează AGERPRES.

Susținută frenetic de spec-
tatorii aflați în tribunele arenei 
Sinan Erdem din Istanbul, 
jucătorii lui Fener nu le-au 
lăsat nicio șansă rivalilor de 
la Olympiacos, triplă laure-
ată a competiției (1997, 2012, 

2013). Grecii reușiseră să eli-
mine în semifinalele turneului 

Final Four de la Istanbul for-
mația rusă ȚSKA Moscova, 

deținătoarea trofeului, care 
spera să cucerească anul acesta 
al 8-lea său titlu. În cealaltă 
semifinală, Fenerbahce Istan-
bul a trecut de echipa spaniolă 
Real Madrid.

Conform sursei citate, pivo-
tul american al lui Fenerbahce, 
Ekpe Udoh, a fost ales cel mai 
bun jucător (MVP) al finalei 
Euroligii, după ce a contribuit 
cu 10 puncte, 9 recuperări și 
4 assist-uri la victoria echipei 
sale. În meciul pentru locul 3, 
ȚSKA Moscova a învins-o pe 
Real Madrid cu 94-70. Fener-
bahce a disputat și anul trecut 
finala Euroligii masculine de 
baschet, fiind învinsă după 
prelungiri de ȚSKA Moscova 
(96-106).

A ntrenorul echipei de 
fotbal Dinamo, Cos-
min Contra, a declarat 

într-o conferință de presă, că 
se bucură enorm pentru câș-
tigarea Cupei Ligii, primul 
trofeu al grupării alb-roșii după 
o pauză de cinci ani, informează 
AGERPRES.

„Am realizat o performanță 
pentru ca după cinci ani putem 
să ridicăm un trofeu deasu-
pra capului. Mă bucur enorm 
pentru jucători, mai ales că de 
când am venit au înțeles că fără 
muncă și sacrificiu nu poți să 
câștigi. Sunt un antrenor feri-
cit, un antrenor satisfăcut de 
munca depusă. Mă bucur că am 
pus și eu un pic umărul la câș-
tigarea Cupei Ligii, pentru că 
am fost pe bancă doar la retu-
rul semifinalei cu Steaua și în 
această finală. Meritul este și 
al fostului antrenor. Nu cred 
că domnul Andone are nevoie 
de o medalie, dar a pus destul 
de mult umărul la câștigarea 
trofeului”, a spus el.

Tehnicianul speră ca finanța-
torul Ionuț Negoiță să le acorde 
bonusuri jucătorilor pentru câș-
tigarea Cupei Ligii. „Sperăm să 
vină și un bonus pentru acest 
trofeu, băieții merită și sunt 
sigur că domnul Negoiță va face 
un gest care va fi pe placul jucă-
torilor”, afirmat antrenorul. De 
asemenea, Cosmin Contra își 
dorește ca în sezonul următor 
lotul să fie întărit cu 4-5 jucători 

pentru a putea accede în gru-
pele Europa League. „Au fost 
trei luni foarte grele, așa că am 
și eu nevoie de câteva zile de 
vacanță. Ținând cont de situa-
ția în care era echipa când am 
venit eu, consider că sezonul 
este unul destul de bun. Bineîn-
țeles că se putea mai bine, dar 
cred că este un an reușit. Eu 
îmi doresc ca toți jucătorii de 
valoare să rămână și să aducem 

alți 4-5 la fel de buni. Dacă nu 
se va întâmpla asta vom suferi, 
pentru că sunt patru competi-
ții în care vom evolua sezonul 
viitor. Iar eu sunt foarte ambi-
țios și îmi doresc să ajung în 
grupele Europa League și fără 
o întărire a lotului e complicat 
să realizezi asta. Eu nu cred 
că am riscat când am prelun-
git contractul cu Dinamo. Eu 
am niște clauze în contract și 
sunt foarte liniștit”, a adău-
gat Contra.

Echipa de fotbal Dinamo a 
câștigat în premieră Cupa Ligii, 
după ce a învins în finală for-
mația ACS Poli Timișoara cu 
scorul de 2-0 (2-0) pe Arena 
Națională din Capitală. Ambele 
goluri ale lui Dinamo au fost 
reușite de atacantul slovac 
Adam Nemec (minutele 6 și 
26). Dinamo va primi un pre-
miu de 400.000 euro pentru 
câștigarea competiției, în timp 
ce finalista va fi recompensată 
cu 175.000 euro, mai spune 
sursa citată.
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Baschet masculin: Fenerbahce 
Istanbul câștigă Euroliga

Polo: CSA Steaua București 
a cucerit titlul național

Burleanu: O victorie 
a echipei naționale în 
Polonia nu ar fi o surpriză

Cosmin Contra (Dinamo)–Mă bucur enorm, după 
cinci ani ridicăm un trofeu deasupra capului
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CSA Steaua București a câștigat titlul de campioană națio-
nală la polo pe apă după ce a învins-o pe CSM Digi Oradea cu 
scorul de 6-5 (4-3, 2-0, 0-1, 0-1), în Bazinul Olimpic „Ioan Ale-
xandrescu” din Oradea, informează AGERPRES. „Roș-albaștrii” 
s-au impus în finală cu scorul general de 3-1, după 9-3 și 10-7 în 
primele partide de la București și 5-9 în meciul de la Oradea. 
Conform sursei citate, pentru Steaua acesta este al 25-lea titlu 
de campioană națională la polo și al doilea consecutiv, după o 
serie de 10 titluri câștigate de orădeni.
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Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, 
a declarat că nu ar fi o surpriză ca echipa națională să câștige 
meciul din deplasare, programat la 10 iunie cu Polonia, liderul 
Grupei E a preliminariilor CM 2018, informează AGERPRES.

„Meciul cu Polonia trebuie să îl abordăm cu gandul la victo-
rie și o să vedem ce obținem la final. Ne dorim o victorie acolo 
și nu cred că ar fi o surpriză. Ea ne-ar menține pe această tra-
iectorie de a visa la o calificare la Cupa Mondială după o pauză 
de 20 de ani. În momentul de față e doar un punct între noi și 
locul 2 (n.r.–poziție care asigură participarea la baraj), astfel 
încât sperăm. Încrederea și speranța mor ultimele. Este o pre-
siune pentru că știm că avem nevoie de o victorie cu Polonia, 
avem nevoie de această calificare. Înțelegem în același timp 
că nu am fost favoriți când am început campania și că avem 
nevoie de foarte multe investiții. Ca să ai rezultate ai nevoie de 
investiți, iar acestea necesită și timp. Iar câteodată răbdarea ne 
lipsește, nu ai cum să dai naștere unor jucători de pe o zi pe 
alta”, a afirmat președintele.

Întrebat dacă FRF mai are răbdare cu selecționerul Chris-
toph Daum, ținând cont că România se află pe locul 4 în 
clasamentul Grupei E, Burleanu a răspuns: „Selecționerul este 
sub contract cu echipa națională. Și în niciun caz nu acesta 
este singurul lucru care îl ține aici. Noi avem toată încrederea 
în ceea îl privește”. Conform sursei citate, președintele Fede-
rației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și selecționerul 
echipei naționale, Christoph Daum, au participat la conferința 
națională intitulată: „Psihologia sportivă–O necesitate în spor-
tul românesc”.

Cristian Ciocan, campion 
european WBO la categoria grea



Nr. 192 25 mai 2017  | 15www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano

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 apartament cu 2 camere, decomandat, 50 m2, 
în Roșiorii de Vede. Tel 642076366. În luna august 
sunați la tel. 0773076366.

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.

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

Clarvăzătoare cu har 
nemaivăzut, prevăd 
și desfășor lucruri 
prin puterea mea 
moștenită.
Rezolv orice 
probleme legate de 
dezbinările în familie, 
întorc persoana 
iubită, ajut oameni cu 
probleme în afaceri, 
dragoste, examene.

Ofer talismane pentru spor, reușite, noroc.
CLARVĂZĂTOAREA ELENA
TEL: +40 0748 639 256

tel:+40 748 639 256
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