
Vă invităm să participați la cel mai important eveniment dedicat sectorului românesc de construcții. TeiaMedia în 
colaborare cu Uniunea Muncitorilor Români organizează PRIMA ÎNTÂLNIRE A CONSTRUCTORILOR PROFESIONIȘTI din 
Spania. Evenimentul este adresat afaceriștilor în domeniul construcțiilor, precum și celor care doresc să facă afaceri în 
acest sector, pe teritoriul Spaniei. Bilete pe radioromanul.es, ticketea.com și în Alcalá de Henares, Calle Bayeu S/N.  PAGINA 3

Romania2019.eu - Priorităţile Preşedinţiei 
României la Consiliul UE , pe agenda sesiunii PE
l lPriorităţile Preşedinţiei 
României a Consiliului UE 
şi evaluarea rezultatelor 
preşedinţiei austriece din 
ultimele şase luni, precum 
şi regulile de îngheţare a 
plăţilor UE către statele 
membre care intervin în 
instanţele judecătoreş-
ti sau care nu iau măsuri 
împotriva fraudei şi a co-
rupţiei, pe agenda primei 
sesiuni a Parlamentului 
European. Pagina 5

Z I A R  R O M Â N E S C  G R A T U I T   /  E L  P E R I Ó D I C O  D E  L O S  R U M A N O S  E N  E S P A Ñ A

en España
www.periodicoelrumano.es

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano

Anul X / NR. 225 / 16 pagini / 22 noiembrie 2018

PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM
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Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

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

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte
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Președintele PE: Cred 
că a venit momentul 
să accelerăm aderarea 
României la Schengen

PREMIERĂ, ÎN 
SPANIA: COMEDIA 
ANULUI! FILMUL 
PUP-O, MĂ! Comedia 
producție românească 
din 2018, va avea pre-
miera în Spania pe 9 
dec. 2018, ora 18.00, 
în Auditorio Municipal 
Paco de Lucia, Alcalá 
de Henares, Calle de 
Nuestra Señora del 
Pilar, S/N, 28803, 
(Madrid). Bilete pe 
Ticketea.com.

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

Uniunea Muncitorilor Români vă invită să sărbătorim împreună Ziua Națională a României 
la festivalul care va avea loc duminică, 2 decembrie 2018, orele 11-22, în Torrejón de 
Ardoz. Adresa: Polígono Industrial Las Monjas, Calle Trópico, nr. 6, 28850, Torrejón de 
Ardoz, Madrid. Ne vor încânta pe muzica lor artiștii: Constantin Enceanu, Steliana Sima, 
Alexandru Brădățan, Paul Ananie și Codruța Rodean. INTRARE GRATUITĂ! 8, 16

În An Centenar, sărbătorim împreună Ziua Națională 
a României la festivalul din Torrejón de Ardoz

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie
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BNR: Set de monede 
cu tema preluării 
Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene

Foto: BNR / Twitter Pagina 11

2019: El Gobierno 
aprueba las nuevas 
tarifas para las 
autopistas (SEITT)

Foto: pixabay.com Pagina 13
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INSTITUȚII  ALE  STATULUI  ROMÂN  ÎN  SPANIA
Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 

28016 Madrid
Tel.: +34 913501881
Ataşat pe probleme de muncă şi sociale: 

+34 913507356
Fax: +34 913452917
La aceste numere de telefon NU se furni-

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

Secţia Consulară a Ambasadei Româ-
niei la Madrid

Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 
Madrid

Tel.: +34 917344004
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Site-web call-center: 
http://www.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! Toate serviciile consulare se 

solicită cu programare prealabilă, � e pe 
adresa www.econsulat.ro, � e pe adresa de 
e-mail: madrid.programari@mae.ro

Eliberarea pașapoartelor: 
luni-joi, 9.00-16.30; vineri, 9.00-15.30
Jurisdicție: 
Comunitatea Autonomă Madrid, Comuni-

tatea Autonomă Castilla-La Mancha (Guada-

lajara), Castilla y León (Avila, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamo-
ra), Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife).

Institutul Cultural Român - Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplan-

ta derecha, 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: Al-
coy 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.

Consulatul General al României la Se-
villa

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), Comunitatea Autonomă Extrema-
dura, Ceuta, Melilla.

Consulatul General al României la 
Bilbao

Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao
Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: bilbao@mae.ro
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), Castilla y León (Burgos).

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: zaragoza@mae.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: 
Comunitatea  Autonomă Aragon - provin-

ciile Zaragoza, Huesca și Teruel.

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 - pro-

vinciile Valencia, Castellón și Alicante.

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, Ciu-

dad Real, Albacete, Cuenca).

Consulatul 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: Andaluzia (Almería, Granada, 

Jaén) și Regiunea Murcia.

Maramureş: Case vechi ţărăneşti, 
recuperate şi introduse în circuitul turistic
l l Casele vechi ţărăneşti din unele 
sate şi comune ale judeţului Mara-
mureş sunt recuperate şi introduse 
ulterior în circuitul turistic, iar altele 
sunt recondiţionate şi amenajate 
pentru a putea �  folosite ca locuinţe 
pe durata verii, a declarat preşedin-
tele Asociaţiei Naţionale de Turism 
Rural Ecologic şi Cultural din Româ-
nia-ANTREC � liala Maramureş, Livia 
Sima, informează AGERPRES .

„La nivelul judeţului Maramureş 
avem un număr de zece case ve-
chi ţărăneşti, unele cu vechime de 
peste 100 de ani, case care au fost 
recondiţionate, îmbunătăţite ca şi 
locuinţe sau pensiuni. Proprietarii 
cred că au fost inspiraţi păstrând for-
ma iniţială a arhitecturii casei, adu-
când dotările necesare unei locuinţe 
funcţionale. A fost salvat şi mobi-
lierul acolo unde s-a putut, iar unii 

proprietarii au încercat şi au reuşit să 
introducă în circuitul turistic aceste 
case. Însă, în unele sate, proprietarii 
au amenajat casele vechi şi le folo-
sesc doar pe durata verii ca şi casă 

de vacanţă pentru familie şi prie-
teni. Turiştii români, dar şi cei străi-
ni sunt foarte încântaţi să petreacă 
scurte vacanţe la ţară în asemenea 
case, care aduc un aer bătrânesc, 

boem şi stârnesc nostalgii”, a spus 
Livia Sima.

Refacerea unei case vechi ţărăneş-
ti din lemn, pământ sau cărămidă 
este costisitoare pentru proprie-
tar şi poate depăşi peste 100.000 
de euro, a precizat Andrei Ardelean, 
constructor specializat în recupera-
rea caselor vechi. „Cu cât casa e mai 
veche, cu atât cheltuielile sunt mai 
mari în recondiţionare, materiale şi 
muncă. Şi la case vechi de numai 50 
de ani, � e lemn sau cărămidă, cos-
turile ajung să � e destul de însem-
nate. E foarte important pentru noi 
că reuşim să salvăm aceste case, să 
le facem funcţionale atât pentru tu-
rişti, cât şi pentru proprietari. O casă 
recuperată e şi pentru noi un mo-
ment de mare satisfacţie”, a spus 
Andrei Ardelean.
Foto: casepractice.ro
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PRIMA ÎNTÂLNIRE A CONSTRUCTORILOR 
ROMÂNI DIN SPANIA, 20 IANUARIE 2019

l l  Vă invităm să participați la cel 
mai important eveniment dedicat 
sectorului românesc de constru-
cții și reforme (amenajări) de pe 
piața Spaniei.

TeiaMedia în colaborare cu 
Uniunea Muncitorilor Români 
organizează PRIMA ÎNTÂLNIRE 
A CONSTRUCTORILOR PROFE-
SIONIȘTI din Spania.

Evenimentul este adresat aface-
riștilor în domeniul construcțiilor, 
precum și celor care doresc să facă 
afaceri în acest sector, pe teritoriul 
Spaniei. 

Data și locația: 20 ianuarie 2019, 
ora 10.00, la Hotel Rafael, în Alcalá 
de Henares, Calle de Bulgaria, nr. 2, 
28802, Madrid.

Evenimentul - PRIMA ÎNTÂLNIRE 
A CONSTRUCTORILOR ROMÂNI 
- are scopul de a stabili și a susți-
ne dezvoltarea unor relații noi între 
profesioniștii din domeniul cons-
trucțiilor.

Beneficii: cunoașterea noutăților 
în domeniu, de la firmele producă-
toare de materiale și scule.

Cunoașterea răspunsurilor la câte-
va mari preocupări ale zilelor noas-
tre în domeniul construcțiilor:

-Cum formez o echipă stabilă și 
eficientă?

-Cum se pot obține finanțări pen-
tru diferite proiecte?

-Cum mă poziționez în piață?
-Cum mă diferențiez de concu-

rență? 
Și ... mai ales:
-Cum va evolua piața și care sunt 

tendințele pentru următorii ani?
Invitați la eveniment sunt:
Mihaela Mureșan și Ovidiu Toader.
Mihaela Mureșan are 41 de ani 

și o experiență de 18 ani în mar-
keting, dintre care 10 ca Marke-
ting Manager la IKEA. A lucrat și 
în LG Electronics, Radio Contact, 

Publimedia, Altex / Media Galaxy. 
A lansat Media Galaxy în Româ-
nia, IKEA în România și Croația, 
magazinul online al IKEA și multe 
alte proiecte.

Este pasionată de branding, neu-
romarketing și de business în ge-
neral. „Discutând cu oamenii mi-
am dat seama că este mare nevoie 
de cunoștințe specializate în piață, 
așa că am început să ofer traininguri 
de marketing și branding, deschise 
sau customizate. Între timp mi-am 
completat serviciile și cu sesiuni de 
mentorat pentru oameni sau echi-
pe de marketing care au nevoie să 
evolueze și să își îmbunătățească 
performanța, dar și cu un serviciu 
specializat de workshop design”, 
ne-a declarat Mihaela Mureșan.

Ovidiu Toader este business 
coach și antreprenor, partener în 
peste 10 companii în ultimii 21 de 
ani, cu cifre de afaceri cumulate 
de peste 70 de milioane de euro. 
Prima afacere a început-o în stu-
denţie, la Timișoara, în ianuarie 
1997, în domeniul distribuției ac-
cesoriilor pentru mobilă. Aceasta 
a crescut până la 5,4 milioane de 
euro și 90 de angajați în 2008, fun-
cționând în toată România și Repu-
blica Moldova. În octombrie 2009, 
a vândut afacerea către unul din 
liderii mondiali, înfiinţând astfel 
subsidiara românească a acestei 
firme, pe care a condus-o până în 

fost de comerț,distribuție și servi-
cii în România și Republica Moldo-
va. Am lucrat pentru dezvoltarea, 
finanțarea, crearea de parteneriate 
internaționale, restructurarea și re-
poziționarea, negocieri. Am învățat 
management, coaching, negociere, 
crearea și motivarea echipelor prin 
participarea la programe de edu-
cație profesională susținute de cei 
mai buni profesori și traineri”, ne-a 
precizat Ovidiu Toader.

Dacă ești patron de firmă în Spa-
nia trebuie să participi și tu la acest 
eveniment, iată DE CE:

-Pentru că vei cunoaște multă 
lume, oameni de afaceri români din 
Spania care au nevoie de produsele 
și serviciile tale și ai o ocazie foarte 
bună de a-ți prezenta produsele și 
serviciile firmei tale.

-Pentru că este un eveniment spe-
cial pentru dezvoltarea ta și a fir-
mei tale.

-Pentru că vei afla despre cum să 
găsești mai bine și mai mulți clienți.

-Pentru că vei afla cum să îți orga-
nizezi mai bine procesele de mun-
că pentru maximizarea rezultatelor 
tale și ale angajaților tăi, și multe 
altele.

Dacă ești autonom în Spania tre-
buie să participi și tu la acest eve-
niment, iată DE CE:

-Pentru că vei cunoaște multă 
lume, oameni de afaceri români 
din Spania care au nevoie de servi-
ciile tale sau autonomi ca tine care 
te pot ajuta cu experiența lor într-un 
domeniu ca al tău sau diferit.

-Pentru că este un eveniment spe-
cial pentru tine și dezvoltarea ta.

-Pentru că vei afla despre cum să 
găsești mai bine și mai mulți clienți.

-Pentru că vei afla cum să îți orga-
nizezi mai bine procesele de muncă 
pentru maximizarea rezultatelor, și 
multe altele.

Sponsori principali ai evenimen-
tului sunt:

LA PLATAFORMA DE LA CONS-
TRUCCION și AZULEJOS Y MATE-
RIALES JL.

Sponsorizează, de asemenea: RE-
FORMAS EXPRESS.

Colaboratori speciali: FIAT PRO-
FESSIONAL, GRUPO LIDERCAR.

Colaboratori: MAPFRE, AN-
DAMIOS ECHAFAN, ROM GAS, 
ROTUSIL ARTES GRAFICAS, 
MULTIREFORMAS MITICĂ, CLI-
MATHERMIK, PROCONFORT, 
MID CAR, BRICO PRO și AUTOS 
MOTORETA.

Bilete se găsesc pe radioromanul.es, 
ticketea.com și în Alcalá de Henares, 
Calle Bayeu S/N, telefon 695 15 99 19.

septembrie 2014, dublând cifra de 
afaceri și asigurându-i poziția de li-
der pe piața din România. Din anul 
2011, a lucrat mai mult de 5000 de 
ore de coaching și mentoring de 
afaceri, cu peste 300 de antrepre-
nori care au rezultate importante 
în creșterea profitului și consoli-
darea echipelor lor. Misiunea lui 
Ovidiu este să antreneze antrepre-
norii pentru ca ei să obțină clarita-
te și să delege cu eficacitate pen-
tru a obține rezultate maxime. „În 
cei 21 de ani de antreprenoriat am 
creat 9 companii din care 5 le-am 
vândut și la 2 sunt încă partener. 
Activitățile afacerilor principale au 
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GESER - Servicii complete de consultanță juridică pentru români
l l  GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Să ne cunoaștem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist 
licențiat în Științe Economice și 
Drept, sunt membru în Baroul Bucu-
rești și Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid și reprezint firma GESER.

Din anul 1996, reprezentanții 
firmei GESER au acumulat 22 de 
ani de experiență, timp în care au 
dezvoltat pentru românii din Spa-
nia, dar și din țară, un set de servi-
cii profesionale complete de con-
sultanță juridică pentru care mii 
de clienți și-au exprimat mulțu-
mirea și aprecierea.

Studiile în științele dreptului reali-
zate în România și în Spania, împre-
ună cu experiența vastă din realita-
tea cotidiană a societății spaniole, 
ne susțin și ne poziționează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanță juridi-
că. Avem diplome care să certifice 
studii în Economie și Drept obținute 
în România și diplome care să certifi-
ce studii în Drept și Științe Adminis-
trative obținute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da 

cea mai bună soluție la orice pro-
blemă și caz în parte pentru româ-
nii din Spania, care apelează la noi.

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod oficial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-
tură, administrare afaceri, fiscalita-
te și legislație muncă, completând 
cu cea mai recentă, consultanță în 
asigurări (correduría de seguros).

Dintre serviciile principale pe care 
le oferim, cele de primă necesita-
te sunt:

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

2. Legalizare documente româ-
nești și spaniole ale rezidenților 
români din Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spa-
nia și România ale cetățenilor 
români care se află în Spania și 
sunt la vârsta pensionării. De ase-
menea, dosare de pensie de boală 
sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: 
preschimbarea permisului (auto) 
de conducere românesc într-unul 
spaniol, înscrierea mașinilor aduse 

15 Ianuarie: M. Eminescu 
– Ziua Culturii Naționale
l l  Ziua de 15 ianuarie, ziua naște-
rii poetului Mihai Eminescu, este 
marcată, începând din 2011, în 
fiecare an, ca Zi a Culturii Națio-
nale. „Ziua Culturii Naționale va fi, 
în viziunea noastră, o zi în care nu 
numai celebrăm un mare creator, 
dar și o zi de reflecție asupra cultu-
rii române, în genere, și a proiec-
telor culturale de interes național”, 
se arată în expunerea de motive a 
inițiatorilor proiectului de lege care 
a fost adoptat, la 16 noiembrie 2010, 
de Camera Deputaților. 

Proiectul a fost inițiat de 50 de 
deputați și senatori PSD și de libe-
ralul Mircea Diaconu. Decretul pen-
tru promulgarea Legii privind de-
clararea zilei de 15 ianuarie - Ziua 

Romania2019.eu - Priorităţile 
Preşedinţiei României la Consiliul UE

l l Priorităţile Preşedinţiei României 
a Consiliului UE şi evaluarea rezulta-
telor preşedinţiei austriece din ulti-
mele şase luni, precum şi regulile de 
îngheţare a plăţilor UE către statele 
membre care intervin în instanţele 
judecătoreşti sau care nu iau măsuri 
împotriva fraudei şi a corupţiei, se 
află pe agenda primei sesiuni ple-
nare a Parlamentului European (PE) 
ce are loc în perioada 14-17 ianua-
rie 2019, la Strasbourg, informează 
AGERPRES.

În prima sesiune plenară a anului, 
PE va găzdui şi o ceremonie care 
va marca împlinirea a 20 de ani 
de existenţă a monedei euro, în 
cadrul căreia vor susţine discur-
suri, printre alţii, Antonio Tajani, 
Jean-Claude Juncker şi Mario Dra-
ghi, preşedintele Băncii Centrale Eu-
ropene. De asemenea, la sediul PE 
din Strasbourg va fi prezentată cu 
acest prilej o expoziţie despre euro.

Un punct important pe agenda PE 
în această sesiune este şi dezbate-
rea, miercuri, urmată de un vot în 
plen joi, a regulilor de îngheţare a 
plăţilor UE către ţările membre care 
pun în pericol statul de drept, prin 

acţiuni precum intervenţia în ins-
tanţele judecătoreşti sau lipsa mă-
surilor împotriva fraudei şi corupţiei, 
conform sursei citate.
Romania2019.eu

În cazul în care Comisia Europeană 
stabileşte că „deficienţele genera-
lizate în ceea ce priveşte statul de 
drept” într-o ţară a UE ameninţă ges-
tionarea fondurilor UE, aceasta ar 
putea sugera măsuri de la reducere 
a pre-finanţării până la suspenda-

rea plăţilor UE. Într-un astfel de caz, 
Parlamentul European şi miniştrii UE 
vor trebui să aprobe orice decizie. 
Eurodeputaţii din comisiile de Bu-
get şi Control bugetar au adăugat 
garanţii pentru a se asigura că gu-
vernele vor face plăţi în continuare 
beneficiarilor finali, cum ar fi cerce-
tătorii sau organizaţiile societăţii ci-
vile, chiar dacă finanţarea UE este 
suspendată. 
Foto: romania2019.eu

Culturii Naționale a fost semnat la 
6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 
din 7 decembrie 2010 a fost publi-
cată în MO 831 din 13 decembrie 
2010, informează AGERPRES.

Eminescu, „poetul nepereche a 
cărui operă învinge timpul”. De 
ce a fost aleasă ziua lui Emines-
cu drept zi a Culturii Naționale?

Poate pentru că: „El e cel care a 
spus că teiul e sfânt. El e cel al cărui 
nume nu se cade să fie luat în deșert. 
(…) El e cel care oricâte desnădejdi 
ne-ar încerca ne dă temeiuri ca to-
tuși să nu desnădăjduim” (Geo Bo-
gza). Poate pentru că reprezintă 
„omul deplin al culturii românești” 
(Constantin Noica). 
Foto: mae.ro

din afara Spaniei, schimbare pro-
prietar autovehicule (transferen-
cias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea diplomelor de ab-
solvire studii românești în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru 
orice tip de document (traduc-
tor jurado).

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai o 
problemă și ai nevoie de ajutor, con-
tactează-ne pentru a găsi soluția po-
trivită pentru tine și cazul tău. Vrei 
să plătești mai puțin ca în altă par-
te? Vrei ca o echipă de profesioniști 

să se ocupe de cazul tău? Te aștep-
tăm la unul din birourile noastre sau 
sună-ne atunci când dorești! Să te 
convingi, nu te costă nimic!

DE CE NOI ȘI NU ALȚII? 
Pentru că, ASESORIA GESER 

CONSULTORES Y GESTORES:
• Demonstrăm profesionalism 

pentru fiecare caz în parte.
• Avem experiență acumulată 

în timp pentru cazuri de la cele 
mai simple la cele mai complexe.

• Ne adaptăm la cerințele tale.
• Avem o rețea de birouri apro-

ape de tine.

• Avem o pregătire temeinică în 
legislația din Spania și din Româ-
nia.

SEDIU CENTRAL
BIROU COSLADA

C/ Doctor Fleming, s/n (în fața gării), 
28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864
EMAIL: gabrielradumadrid@gmail.com

BIROU ARGANDA DEL REY
Paseo de la Estación, nr. 23, Bajo, 
ARGANDA DEL REY (în față la Me-
tro), 28500, MADRID.
TLF: 912.997.146 și 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864
EMAIL: asesoriageser@gmail.com

BIROU MADRID
C/ Bruno Abúndez, nr. 16,  Bajo, 
28031, MADRID.
TLF: 919.295.499 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864
EMAIL: letradogr@gmail.com

BIROU VALENCIA
Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999. WhatsApp: 
627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com
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CEEA CE VEZI EXACT ASTA ESTE MAI MULTE INFORMAŢII PE
www.digimobil.es ?

ANA MARIA RECOMANDĂ 
DIGI COMBO Și e #GenteDIGI

2GB  3GB acumulabili  

400 minute naționale și internaționale

APELURI NELIMITATE din DIGI către DIGI

COMBO 10€/lună

Înainte Acum

DIGI Combo e valid atât la abonament, cât și la prepaid. Prețurile includ taxe. Pentru apelurile realizate în afara DIGI Combo se vor aplica tarife pe 
minut. Consultă toate destinațiile incluse, termenii și condițiile pe www.digimobil.es

+GB

 

FIBRA DE LA DIGI 
AJUNGE LA TINE ACASĂ

Verifică dacă avem 
acoperire în zona ta pe 

www.digiencasa.es
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Centrul de îngrijire „Seniorenresidenz Maria 
Theresia”, un loc potrivit pentru părinții noștri
l lPărinții și bunicii, atunci când ne-
au crescut, ne-au îngrijit, sprijinit și 
ghidat cu toată dedicația lor, după 
posibilitățile pe care le-au avut și 
după vremurile care au fost. Din 
toată inima lor ne oferă o iubire 
necondiționată, ne vor binele și se 
gândesc la noi ceas de ceas, zi de 
zi. Ei au înțeles și acceptat, cu greu, 
că au venit alte vremuri în care pu-
terile i-au lăsat și noi am plecat fie-
care pe drumul lui, să ne facem un 
rost în lumea asta, să ne împlinim 
destinul, prin țară sau peste hota-
re, departe, departe. Chiar dacă se 
bucură cu toată inima pentru reu-
șitele noastre, depărtarea și rupe-
rea de noi e chinuitoare. Cei dragi 
nouă sunt măcinați de singurătate 
și dor, iar la alții se adaugă suferințe 
trupești provocate de diverse boli. 
În grija cui îi lăsăm? 

Cine se va îngriji de ei pentru a 
avea niște condiții demne de trai, 
monitorizați de medici de specia-
litate? Cine se va ocupa de ei să 
își ia tratamentul la timp? Cu cine 
vor merge la doctor, în vizitele pe-
riodice? Cine le va pune să ascul-
te muzica lor preferată? Nimeni?! 
Părinții noștri sau cei dragi nouă 
nu merită o bătrânețe grea, în su-
ferință și singurătate. 

Vom prezenta în continuare un 
proiect din suflet, realizat de niște 
mari români pentru românii din țară 
și din străinătate. Sunt niște româ-
ni cu reputație și o mare experiență 
în domeniile lor de activitate, me-
dicină și îngrijire specializată. Sunt 
români, care stabiliți în străinătate, 
așa ca mulți dintre noi, s-au confrun-
tat cu aceeași problemă. În grija cui 
să își lase părinții și pe cei dragi 
după plecarea lor în țările în care 
s-au stabilit? Au trăit cu adevărat 
experiența ce înseamnă să pleci 
și să-ți lași părinții în urmă, în gri-

ji, nevoi, suferințe, boală și mul-
tă singurătate, mult prea multă 
singurătate amară. Au văzut cum 
e să te lupți și cât de greu poți să 
găsești un loc în care părinții să îți 
fie îngrijiți cu adevărat și să scapi de 
griji care te copleșesc. 

Tocmai din acest motiv, vorbim de 
niște români, care cu pregătirea și 
experiența acumulată în străinătate 
au pus la comun un capital și au dat 
naștere unui proiect de suflet și au 
reușit. Vorbim despre dr. Schelker 
Erich şi dr. Nikolaus Bârsan, alătu-
ri de dr. psiholog Eugenia Bârsan, 
prieteni şi foşti colegi de faculta-
te, doctori de renume, stabiliți de 
ani buni în Germania și Austria. 
După ce au înțeles performanțele 
sistemului medical din străinătate, 

au vrut să-și împlinească visul de 
a face un centru de îngrijire a per-
soanelor vârstnice și în România, pe 
fundamentul marilor neajunsuri din 
sistemul medical românesc, dar și 
din punctul de vedere al necesității 
existenței unor centre de îngrijire 
dedicate și performante. 

În toamna lui 2018, pe 29 sep., 
cu multă căldură și bucurie, s-au 
deschis ușile Centrului de îngri-
jire a persoanelor vârstnice „Se-
niorenresidenz Maria Theresia”, 
numit Acasă, la nici 10 de kilome-
tri de Sibiu, la Şura Mică. După 
cum ne-au prezentat fondatorii 
centrului, dar și după cum putem 

Tv-cablu cu 108 canale, internet 
de mare viteză.

3 mese principale+2 gustări pregă-
tite dietetic în bucătăria rezidenței, 
în funcție de diagnostic, bio-echili-
brată în factori nutritivi.

Tratament de specialitate și ad-
ministrarea tratamentului medical.

Supraveghere permanentă.
Fizioterapie, ergoterapie, kineto-

terapie – adaptate nevoilor.
Programe diverse de terapie ocu-

pațională – (n. red.) un concept răs-
pândit în societatea americană și 
preluat de diverse țări europene.

Organizarea de evenimente cul-
tural-artistice.

Excursii, serate muzicale, organi-
zare de jocuri, mese festive.

Despre Centrul de îngrijire a per-
soanelor vârstnice „Seniorenre-
sidenz Maria Theresia”

Oferim un sistem de îngrijire și asis-
tență medicală integral, conform ce-
lor mai noi cunoștințe științifice în 
acest domeniu. Din acest motiv, la 
noi omul se află în centrul atenției. 
Îngrijirea și asistența medicală este 
asigurată de un personal de îngriji-
re și de o echipă de medici germani, 
austrieci și români.

Reședința pentru persoane vârst-
nice de tip hotel la standarde de 
4 – 5 stele, cu îngrijire medicală și 
ajutorare a persoanelor vârstni-
ce, este conceput după norme și 
standarde europene riguroase și 
este construit conform acestora pe 
o parcelă de 13.000 mp, din care 
8.000 mp reprezintă parcul adia-
cent reședinței.

Clădirea este amplasată într-un ca-
dru natural liniștit, ce oferă o îmbi-
nare optimă a nevoii de accesibi-
litate și a nevoii de liniște pentru 
pacienții noștri. Întreaga constru-
cție a fost proiectată pentru a oferi 
condiții optime de viață vârstnici-
lor. Avem 8000 mp de parc pro-
priu, apartamente confortabi-
le, asistență medicală la cel mai 
înalt nivel și opțiuni diverse de 
socializare. 

Atunci când ne vei contacta, 
spune că ai aflat de Centrul de în-
grijire „Seniorenresidenz Maria 
Theresia” de la Ziarul El Rumano. 
Date de contact:
TELEFON +40 786-285525 
sau 00 43 664 3087020
TELEFON FIX +40 269-708899
WEB mariatheresia.ro
E-MAIL contact@mariatheresia.ro
ADRESA: Prelungirea Calea Ocnei FN, Șura 
Mică, 557270, Comuna Șura Mică, Sibiu.
Facebook: Caminul de batrani Maria Theresia

observa pe pagina lor de internet 
mariatheresia.ro, acest centru 
oferă servicii și personal speciali-
zat cum rar întâlnești prin alte locu-
ri, fiind probabil unic în Transilva-
nia în acest domeniu. Centrul are 
deja 20 de locatari bine îngrijiți, 
care se simt ca acasă și formează 
o nouă familie.

În lista de facilități, Centrul de 
îngrijire a persoanelor vârstnice 
„Seniorenresidenz Maria There-
sia” enumeră:

Apartament compus din hol, ca-
meră spațioasă cu balcon, complet 
mobilată, baie, servicii de curățe-
nie incluse.
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Alexandra Ionică, o româncă scriitoare, cu bursă de studii Erasmus, la Madrid
l l Dintre atâția români deosebiți 
din țară, dar și din Spania, am avut 
o deosebită ocazie să întâlnim un 
caracter frumos, un om minunat, 
care la frageda vârstă pe care o 
are a realizat lucruri ce nu mulți 
au reușit, în special la vârsta ei. 
Se numește Alexandra-Valenti-
na Ionică și în scurt timp va împli-
ni frumoasa vârstă de 20 de ani.

Povestea de viață a Alexan-
drei-Valentina Ionică: Alexandra 
s-a născut pe 16 ianuarie 1999, în 
Râmnicu Vâlcea, orașul de unde 
„mănăstirea veghează din mun-
te”, așa cum îi este ei drag să îl nu-
mească. A făcut primii pași în casa 
bunicilor materni, de care a fost 
crescută, urmând clasele prima-
re la Școala Gimnazială „Anton 
Pann”, din Râmnicu Vâlcea. Acești 
primi ani de școală au fost marcați 
de întâia plecare „dincolo de gra-
niță”. Alexandra a început clasa a 
treia la Școala CEIP „Santo Tomas” 
din Ávila, provincia Ávila (Spania), 
însă nu după mult timp a revenit 
în țară, alături de părinții ei, conti-
nuându-și studiile până în clasa a 
opta la Școala Gimnazială „Anton 
Pann”. Vara anului 2013 a fost mar-
cată de o nouă călătorie spre ace-

leași meleaguri iberice, urmând să 
studieze clasa a noua la Colegiul 
I.E.S. „Mare Nostrum” din Torrevie-
ja, provincia Alicante. Încărcată de 
emoție și dor, Alexandra a revenit 
în România, alături de mama ei, în 
anul 2014, și s-a înscris la Colegiul 
Național „Mircea cel Bătrân” din Rm. 
Vâlcea, unde și-a continuat studiile 
până în clasa a douăsprezecea. În tot 
acest timp, s-a dedicat întru totul 
diferitelor activități de voluntariat: 
în perioada 2014-2015, a fost preșe-
dintele Consiliului Școlar al Elevilor, 
în cadrul Colegiului Național „Mir-
cea cel Bătrân”, Avocatul Elevului, în 
cadrul Consiliului Județean al Elevi-
lor, din Râmnicu Vâlcea și Director 
General pe România al Global Con-
federation of Romanian Students 
din Suedia. Până în anul 2017, a ac-
tivat ca lider al Unității de Temerari 
„Cassiopeea”, membră a Consiliu-
lui de Administrație și reprezentant 
media, în cadrul Organizației Națio-
nale „Cercetașii României”, în cadrul 
Centrului Local „Mircea cel Bătrân”, 
Râmnicu Vâlcea și Președinte al Aso-
ciației Tinerilor Ortodocși „Sfântul 
Valentin”, din cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului.

În prezent, Alexandra este studen-

Proiectul „c@rte în sate” a 
ajuns la peste 200 de copii
l l Proiectul „c@rte în sate”, care s-a 
derulat în perioada iunie - decem-
brie 2018 în 30 de sate vrâncene, 
a fost nominalizat la Gala Premii-
lor Administraţiei Fondului Cul-
tural Naţional, la „Premiul pentru 
incluziune socială şi dialog inter-
cultural”, acordat iniţiativelor care 
au implicat categorii de public din 
zone defavorizate, informează 
AGERPRES.

Peste 200 de copii din 30 de sate 
de la poalele munţilor Vrancei au 
beneficiat de acest proiect, care 
şi-a dorit să aducă lectura cât mai 
aproape de copiii şi adolescenţii din 
zone unde bibliotecile sunt inexis-
tente sau cu fond de carte redus. Tot 
proiectul s-a desfăşurat sub forma 

De 6 ani procesul este tergiversat  
în tribunale, iar drepturile lui  
Cătălin nu sunt luate în seamă

l l Am vorbit cu doamna Iatan Tu-
dorița, al cărei caz este cunos-
cut deja de multă lume, dar încă 
neauzit cum trebuie de autorități 
și din păcate nesoluționat juridic.

Lângă căpătâiul fiului ei, Cătălin 
Viorel Iatan, unde stă aproape conti-
nuu, Dorina – cum o știu apropiații, 
ne povestește ce s-a întâmplat și 
cum s-a ajuns în situația de față.

„Pe 28 mai 2012 a avut copilul 
meu accidentul de muncă. Avea 
32 de ani. Lucra cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată 
la o firmă de geamuri din Cosla-
da. Era un copil foarte cuminte și 
ascultător, știa practic să facă de 
toate. În ziua fatidică, șeful i-a cerut 
să urce să repare instalația de aer 
condiționat. Cătălin a căzut de la 
aproximativ șapte metri înălțime, 
pe niște mașini de tăiat geamuri, 
dintr-o hală a firmei, unde muncea 
de 11 ani de zile. Practic, în urma ac-
cidentului, i-a fost omorâtă celula 
craniană, acest lucru presupunând 
faptul că nu mai controlează centrii 
nervoși ai simțurilor și nici nu este 
conștient, deși este viu și sănătos 
la corp. Gradul lui de handicap este 

de 93%, iar, în prezent, singura re-
sursă financiară pe care o avem este 
pensia de handicap, pe care o pri-
mește și din care trebuie să trăim, 
să plătim chiria, să plătim o per-
soană care mă ajută tot timpul cu 
Cătălin și să acopăr, desigur, toate 
celelalte cheltuieli. 

Dar marea problemă este faptul 
că de 6 ani procesul este tergiver-
sat în tribunale, iar drepturile lui 
Cătălin nu sunt luate în seamă. 

După ce inițial avocatul nostru a 
apărat de fapt drepturile firmei res-
ponsabile, acum am primit ultimul 
termen în proces, pentru luna mar-
tie 2020”, ne spune Tudorița Iatan, 
dar ea nu cere nimic. Vrea doar drep-
tate, o vorbă bună și o încurajare.

Telefonul la care poate fi contacta-
tă doamna Iatan este: 642 696 284, 
ea locuiește împreună cu Cătălin în 
Mejorada del Campo, Calle del Gre-
co, nr. 19.

unui joc, în care cel care le-a făcut 
companie copiilor a fost un perso-
naj de poveste, pe nume Cărţilă, in-
ventat cu această ocazie. Ceea ce a 
început ca un proiect de vacanţă a 
continuat şi după deschiderea anu-
lui şcolar, datorită entuziasmului cu 
care a fost primit. Peste 30 de volun-
tari s-au implicat în acest proiect, 
majoritatea elevi de liceu, dar şi pro-
fesori sau oameni din satele vizitate.

Caravana de lectură a proiectului 
„c@rte în sate” a trecut prin satele 
din comunele Andreiaşu, Reghiu, 
Vintileasca, Spulber şi Păuleşti, ajun-
gând până în sate greu accesibile 
cum ar fi Ursoaia, Răiuţi, Farcaş sau 
Poiana Stoichi.
Foto: matricea.ro

tă în anul II, în cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
la Facultatea de Sociologie și Asis-
tență Socială, specializarea Sociolo-
gie și la Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației, specializarea 
Psihologie. Din septembrie 2018, 
a început studiile la Universitatea 
Complutense din Madrid, anul al II-
lea, prin intermediul programului 
de burse Erasmus, va studia aici în 
Spania un singur an, atât permite 
programul, iar apoi anul al III-lea va 
studia, în continuare, la Universita-
tea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Alexandra mai are o experiență 
cu o bursă de studiu Erasmus, din 
perioada liceului. Cum îi place mult 
să scrie, are un blog în care prezintă 
frumos și emoționant diferite mo-
mente din viața ei. Despre prima ex-
periență Erasmus din liceu, în Valen-
cia, atunci când s-a îndrăgostit de 
tot ceea ce oferă acest program, a 
scris aici: Erasmus…După apus/Des-
pués del atardecer (Sursa: elaisty-
ping.wixsite.com/website).

Am întrebat-o pe Alexandra, 
cum a aflat de Periodico El Ruma-
no, ziarul românilor din Spania?

Am aflat de Periodico El Rumano, 
prin intermediul rețelelor de sociali-
zare. Atunci când m-am reîntors aici, 
în Madrid, mi-am dorit să aflu cât mai 
multe informații despre românii din 
străinătate, evenimente, știri și v-am 
găsit pe voi (Periodico El Rumano), iar 
pe această cale doresc să vă transmit 
admirația și felicitările mele.

I-am cerut Alexandrei să ne 
povestească și despre cartea ei, 
volumul intitulat «Dincolo de 
Graniță», lansat la Biblioteca Ju-
dețeană „Antim Ivireanul” din 
Vâlcea, pe 16 ian. 2018, chiar de 
ziua ei.

Prin volumul meu intitulat «Din-
colo de Graniță» doresc să transmit 
mesajul, așa cum spun de fiecare 
dată când am ocazia, că patriotis-
mul este un stil de viață, iar dacă 
noi (ca români) purtăm un „acasă” 
în suflet, acela va fi, cu siguranță, 
România!

Ne bucurăm enorm Alexandra-Va-
lentina Ionică, că am avut ocazia 
să te cunoaștem! Ne dorim să mai 
scriem despre tine. Sincere felici-
tări din partea noastră ție, părinți-
lor și profesorilor tăi. 

La mulți ani fericiți, cu multă 
sănătate!
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Spitalul de Neurochirurgie Iaşi are un robot unic în țară
l l  Cel mai performant robot folo-
sit în chirurgia spinală şi neurochi-
rurgie a intrat în dotarea Spitalului 
de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae 
Oblu din Iaşi, valoarea acestuia fiind 
de 1,2 milioane de euro, informează 
AGERPRES.

Potrivit managerului Spitalului 
de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae 
Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva, 
unitatea medicală este singura din 
ţară care deţine o astfel de tehno-
logie de ultimă generaţie. „Robo-
tul Mazor X este un sistem care va 
da o siguranţă aproape de sută la 
sută chirurgului, având 6 grade de 
libertate a mişcărilor. El este unic în 
ţară, este unic în lume ca versiune. 
În lume sunt 142 de roboţi, versiuni 
mai vechi. Cele mai multe sisteme 
sunt în SUA. Fiecare stat american 
are cel puţin un asemenea robot 
care a devenit standard în chirur-
gia coloanei. Va fi foarte util inter-
venţiilor care nu vor mai necesita 
secţiuni mari operatorii, ci doar in-
cizii, pacientul putându-se recupe-
ra mult mai repede, chiar va putea 
pleca acasă după două-trei zile. Am 
ajuns la nivelul în care, vorbind de 
robotică în medicină, în neurochi-
riurgie, putem sta alături de clinici, 

precum cea din Viena, de exemplu”, 
a declarat în cadrul unei conferinţe 
de presă, managerul Spitalului de 
Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae 
Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva. 

Potrivit managerului Spitalului 
de Neurochirurgie din Iaşi, robotul 
poate fi utilizat nu numai în ceea 
ce înseamnă patologie traumati-
că, tumorală, degenerativă, cât şi în 
diformităţi ale coloanei, cum sunt 
scoliozele la copii. „Ca să vă faceţi o 
imagine, nu se mai deschide coloa-
na, nu mai sunt operaţii deschise cu 
incizii mari de sus până jos, ci pur şi 
simplu, prin mici incizii, de un centi-
metru, se deplasează fiecare şurub, 
iar coloana este îndreptată printr-o 
tijă specială care relaxează coloana 
pe planul respectiv. Ceea ce face ro-
botul în plus, este faptul că elimină 
orice eroare umană în privinţa im-
plantării dispozitivelor în coloană. 
El nu exclude prezenţa chirurgului 
în sala de operaţie”, a explicat dr. 
Lucian Eva.

Robotul are două componente, 
una dintre acestea fiind un braţ care 
se ataşează în sala de operaţie şi o 
consolă de comandă. „Operaţiile se 
fac virtual. Se face un plan preopera-
tor, se setează operaţia din punct de 

Nu confundaţi gripa cu 
simpla răceală de sezon
l l  Gripa poate fi gravă, pot apărea 
complicaţii severe şi decesul, mai 
ales la persoanele aflate în catego-
riile de risc, şi nu trebuie confundată 
cu simpla răceală de sezon, averti-
zează preşedintele Asociaţiei Medi-
cilor de Familie Bucureşti-Ilfov, San-
dra Alexiu, informează AGERPRES.

Ea recomandă vaccinarea antigri-
pală şi precizează că există două ti-
puri de vaccin gripal. „Din păcate, 
începe în România furtuna gripală. 
Cazurile se înmulţesc. Atingerea 
unui titru protector prin vaccinare 
durează două - trei săptămâni, aşa 
încât e timpul să prindeţi această 
şansă. Anul trecut, vârful sezonu-
lui gripei a fost în februarie. Dacă 
aţi tot amânat până acum, e bine să 

Laborator de Rezonanţă 
Magnetică Nucleară, la Constanța

l l  La Spitalul Clinic Judeţean de Ur-
genţă (SCJU) Constanţa a fost dat 
în folosinţă noul Laborator de Re-
zonanţă Magnetică Nucleară, o in-
vestiţie în valoare totală de peste 
800.000 de euro realizată prin Pro-
gramul sectorial de reformă - Îm-
bunătăţirea Calităţii şi Eficienţei 
Sistemului Sanitar cu finanţare de 
la BIRD şi prin sponsorizări atrase 
de unitatea medicală, informează 
AGERPRES.

În cadrul evenimentului, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Cons-
tanţa, Horia Ţuţuianu, a declarat că 
echipamentele cu care a fost dotat 
laboratorul au fost achiziţionate de 
Ministerul Sănătăţii, cu finanţare din 
partea Băncii Internaţionale pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), 
contractul pentru dotarea Spitalului 
cu aparat de Rezonanţă Magnetică 
(RMN) şi sistem informatic PACS în 
valoare de 700.000 de euro, fiind 
semnat anul trecut, pe 9 ianuarie.

„Cu ajutorul acestei aparaturi, 
SCJU Constanţa îşi va reduce con-
siderabil cheltuielile generate de 
achitarea serviciilor de imagistică 
către un operator privat, iar banii 

economisiţi vor fi redirecţionaţi spre 
alte secţii din cadrul spitalului. Voi 
face toate demersurile pentru ca 
Spitalul Judeţean să poată asigura 
cât mai multe servicii medicale, ast-
fel încât oamenii să nu mai apeleze 
la clinici private. 

Am promis că mă voi implica în 
susţinerea sistemului sanitar şi îmi 
respect cuvântul! La Constanţa con-
tează calitatea actului medical”, a 
spus Horia Ţuţuianu.

Pe lângă echipamentele achiziţio-
nate cu ajutorul Guvernului Româ-
niei şi intrate în exploatare acum, 
investiţiile în noul Laborator de 
Rezonanţă Magnetică Nucleară au 
constat şi în recompartimentarea 
spaţiului şi modernizarea mobi-
lierului, lucrări în valoare de apro-
ximativ 600.000 lei (peste 120.000 
de euro) fondurile asigurate dintr-o 
sponsorizare.
Foto: ctnews.ro

vă vaccinaţi antigripal cât mai repe-
de. Avem la dispoziţie în România 
două tipuri de vaccin gripal, triva-
lent (cu trei tipuri de virusuri gripale) 
şi tetravalent (cu patru tipuri). Este 
o investiţie mică, dar foarte impor-
tantă pentru oricine”, susţine San-
dra Alexiu.

De la debutul acestui sezon au fost 
înregistrate cinci decese confirmate 
cu virus gripal. Potrivit specialiştilor, 
principalele simptome şi complicaţii 
ale gripei sunt febră bruscă, uneori 
peste 40 de grade, frisoane, mialgii, 
conjunctivită, cefalee, dureri ale glo-
bilor oculari, hiperestezie cutana-
tă, somnolenţă, laringo-traheită cu 
tuse uscată, mai spune sursa citată.
Foto: playtech.ro

vedere virtual, robotul preia imagi-
nile, pacientul este aşezat pe masa 
de operaţie, este scanat, se preiau 
imaginile reale pe care robotul le 
suprapune pe operaţia virtuală, iar 
după aceea se poate începe ope-
raţia propriu-zisă. E un mecanism 
destul de sofisticat care necesită 
o echipă multidisciplinară, inclu-
siv bioingineri”, a precizat dr. Lu-
cian Eva.

Robotul a fost achiziţionat cu fon-
duri alocate de Consiliul Judeţean 
Iaşi, mai spune sursa citată. 

„Când domnul director Eva mi-a 

spus de intenţia dumnealui şi 
ne-a cerut ajutorul pentru a adu-
ce la Iaşi un asemenea robot şi, mai 
ales, după ce a arătat cât de util va 
fi chirurgilor şi cât de benefic va fi 
pacienţilor, am făcut tot posibilul 
pentru a găsi fondurile necesare 
achiziţionării acestuia. Este o in-
vestiţie mai mult decât necesară în-
tr-un spital cu personal atât de bine 
pregătit şi cu cazuri medicale dintre 
cele mai complexe. Să nu uităm că 
aici vin pacienţi din toată Moldova 
şi nu numai. Au existat situaţii când 
bolnavi din centre medicale mari 

au fost îndrumaţi la spitalul nostru 
pentru operaţii extrem de compli-
cate”, a declarat preşedintele Con-
siliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa. 

Robotul a fost montat deja în blo-
cul operator al Spitalului de Neuro-
chirurgie din Iaşi, însă prima inter-
venţie chirurgicală va fi efectuată 
cu ajutorul său abia peste două luni. 
Până atunci, cadrele medicale care 
vor lucra folosind această tehnolo-
gie vor urma cursuri de perfecţio-
nare.

La Spitalul de Neurochirurgie 
din Iaşi, singura unitate medicală 
de profil din zona estică a Româ-
niei, sunt trataţi anual aproximativ 
12.000 de pacienţi, în sistem de in-
ternare continuă, sunt consultaţi 
20.000, sunt aproximativ 25.000 
de pacienţi care vin la UPU şi sunt 
efectuate peste 4.000 de operaţii.

„Suntem în era unei evoluţii con-
tinue a medicinii.

Consiliul Judeţean va sprijini în 
continuare sănătatea pentru că 
este necesar să demonstrăm că se 
poate face medicină de înaltă clasă 
şi la noi în ţară”, a declarat Maricel 
Popa, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Iaşi.
Foto: youtube.com
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l l Banca Naţională a României a lan-
sat în circuitul numismatic un set 
de trei monede (din aur, argint şi 
tombac cuprat), o monedă din ar-
gint şi o monedă din alamă, pentru 
colecţionare, dedicate preluării de 
către România, la 1 ianuarie 2019, 
a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene, informează AGERPRES.

Conform unui comunicat al BNR, 
aversul monedei din aur redă har-
ta Uniunii Europene la 1 ianuarie 
2019, momentul preluării de către 
România a Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene; inscripţia în arc 
de cerc „România”, valoarea nomi-
nală „100 Lei”, stema României şi 
anul de emisiune „2019”.

Reversul comun tuturor monede-
lor (din aur, argint, tombac cuprat şi 
din alamă) prezintă o compoziţie ce 
conţine logo-ul Preşedinţiei Româ-
niei la Consiliul Uniunii Europene 
şi inscripţia circulară, Preşedinţia 
României la Consiliul Uniunii Eu-
ropene. Tirajul este de: 250 de se-
turi de trei monede (din aur, argint şi 

tombac cuprat); 250 monede din ar-
gint; 5.000 monede din alamă, pen-
tru colecţionare.

Conform sursei citate, monede-
le din aur, argint, tombac cuprat şi 
monedele din alamă, dedicate pre-
luării de către România, la 1 ianua-
rie 2019, a Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene, au putere circu-
latorie pe teritoriul României.

Set de monede cu tema preluării 
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

Lansarea în circuitul numismatic a 
monedelor din aur, argint, tombac 
cuprat şi a monedelor din alamă, 
dedicate preluării de către Româ-
nia, la 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene, se rea-
lizează prin sucursalele regionale 
Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băn-
cii Naţionale a României.
Foto: BNR / Twitter

l l Programul „Prima casă” va conti-
nua, pentru că a fost util în econo-
mie, dar se doreşte a fi un program 
social clar, a declarat ministrul Fi-
nanţelor, Eugen Teodorovici, con-
form AGERPRES. 

„Noi vom bugeta pentru anul vii-
tor în continuare programul „Prima 
casă” pentru că a fost foarte util în 
economie. Nu ştiu exact acum suma, 
dar în ianuarie o să vedeţi exact cu 
cât anume vom bugeta”, a spus Teo-
dorovici. Întrebat dacă va fi un pla-
fon de vârstă sau de venit, şeful de 
la Finanţe a precizat că nu vrea să 
anticipeze, pentru că nu are toate 
datele. „Dacă se schimbă ceva faţă 
de cadrul legal care a reglementat 
prima casă, vor fi astfel de modifi-
cări legislative puse din timp trans-
parente pe site MFP, dar vom con-
tinua cu acest program şi în 2019”, 
a subliniat Teodorovici.

Şeful de la Finanţe a ţinut să reite-
reze că statul nu a anticipat niciun 
leu de pe urma „taxei pe lăcomie”. 
„Nu ne bazăm pe ea, este zero în 

buget, vrem să descurajăm banca 
să mai aplice dobânzi atât de mari 
şi de nejustificate faţă de români. 
Şi în energie la fel, noi pierdem ca 
stat prin acele taxe în zona de ener-
gie pentru că dividendele vor fi mai 
mici. Eu stat câştig mai puţin”, a spus 
Teodorovici, conform sursei citate.

Potrivit unui proiect de HG pu-
blicat pe site-ul MFP, plafonul de 
garanţii pentru programul „Prima 
casă” pentru anul 2019 este de 2 
miliarde de lei, similar cu plafonul 
total de garantare alocat pentru 
anul 2018.
Foto: romania-insider.com

Ministrul 
Finanţelor: 
Programul „Prima 
casă” va continua



EXTERNE el rumano en españa
N R .  227 1 5 IAN UARIE 201 912

Rusia dezvoltă o 
rachetă cu o rază 
de acţiune de 
peste 4.500 km

Ucraina nu va 
permite ca Federaţia 
Rusă să militarizeze 
Marea Neagră

l l Rusia dezvoltă o rachetă de croa-
zieră cu o rază de acţiune de peste 
4.500 de km, informează media de 
stat ruse, citând, sub rezerva ano-
nimatului, un responsabil din in-
dustria de apărare a ţării, potrivit 
AGERPRES.

Racheta, care ar urma să fie furni-
zată armatei către orizontul anului 
2027, se presupune că ar face par-
te din aceeaşi categorie cu racheta 
Kalibr (cod NATO: SS-N-27 Sizzler), 
varianta rusească a celebrelor ra-
chete de croazieră americane To-
mahawk, care pot fi lansate de pe 
nave şi submarine. Tratatul bilate-
ral ruso-american privind Forţele 
Nucleare Intermediare (INF), care 
face în prezent obiectul unei pole-
mici între Moscova şi Washington, 
nu restricţionează acest tip de ra-
chete concepute să fie lansate de 
pe mare. Racheta Kalibr-M, aflată în 
etapa de proiectare, ar fi o variantă 
îmbunătăţită şi ar putea să transpor-
te o ogivă de circa o tonă, adaugă 
sursa citată. 

Kalibr-M poate distruge ţinte te-
restre şi va fi capabilă să transporte 
atât focoase convenţionale, cât şi 
nucleare, conform canalelor media 
ruse. Rusia dispune, în prezent, de o 
serie de rachete de croazieră de tip 
Kalibr, cu care şi-a dotat submarine 
şi nave din cadrul flotelor sale din 
Mediterană, Marea Neagră şi Baltică.

l l Ucraina nu va permite Rusiei să 
militarizeze Marea Neagră, a decla-
rat preşedintele ucrainean Petro Po-
roşenko într-un interviu acordat 
postului de televiziune turc CNN 
Turk, informează AGERPRES.

Rusia, potrivit preşedintelui ucrai-
nean, trebuie să explice de ce a ins-
talat în Kerci şi Feodosia (peninsula 
Crimeea) sisteme de apărare an-
tiaeriană S-400 şi sisteme antina-
vă. „Este absolut inacceptabil. Noi 
nu vom permite ca Marea Neagră să 
fie militarizată. Trebuie să fim gata 
să răspundem în această situaţie”, 
a afirmat Petro Poroşenko în ace-
laşi interviu. El a subliniat, de ase-
menea, că problema securităţii în 
Marea Neagră este extrem de im-
portantă pentru toate statele din 
regiunea Mării Negre - Ucraina, Tur-
cia, Bulgaria, România şi Georgia. 

„Şi numai Rusia încearcă să desta-
bilizeze situaţia”, a remarcat preşe-
dintele Petro Poroşenko.

În acelaşi timp, Poroşenko a afir-
mat că Ucraina nu va recunoaşte ni-
ciodată „ocupaţia” Mării Azov şi a 
strâmtorii Kerci de către Rusia. „Îmi 
repugnă ideea ca Rusia să decidă 
cum ar trebui Ucraina suverană şi 
independentă să folosească Marea 
Azov. Nu vom permite acest lucru”, 
a spus Poroşenko, evocând în acest 
context incidentul naval din noiem-
brie, în apele neutre ale Mării Negre.

l l Un număr de 5.600 de persoa-
ne au fost arestate şi circa 1.000 
de condamnări au fost pronunţa-
te de justiţie de la începutul mobi-
lizării „vestelor galbene” în Franţa, 
pe 17 noiembrie 2018, a declarat 
premierul Edouard Philippe, infor-
mează AGERPRES.

„De la începutul evenimentelor 
au existat circa 5.600 de reţineri 
şi mai mult de o mie de condam-
nări”, a declarat pentru postul TF1, 
premierul francez care a anunţat 
o serie de măsuri ce vizează înăs-
prirea sancţiunilor împotriva „hu-
liganilor”. 

Astfel, şeful guvernului francez a 
anunţat o viitoare lege care înăs-
preşte sancţiunile împotriva „huli-
ganilor” şi a manifestaţiilor nedecla-
rate, promiţând pentru un dispozitiv 
de securitate „considerabil”.

„În multe oraşe din Franţa, mani-
festaţiile s-au produs în mod paşnic, 
dar nu putem accepta că unii profită 
de aceste demonstraţii pentru a dis-
truge, a arde. Aceştia nu vor avea ni-
ciodată ultimul cuvânt în ţara noas-
tră”, a mai spus premierul francez. 

Conform sursei citate, această 
nouă lege urmează să consolideze 
arsenalul represiv creând, pe mo-
delul luptei împotriva huliganismu-
lui, un dispozitiv care interzice ac-
cesul la demonstraţii a huliganilor 
identificaţi prin crearea unui dosar 

special. „Legea poate fi depusă şi 
discutată de Adunarea Naţională, 
la începutul lunii februarie”, a de-
clarat Edouard Philippe, precizând 
că Senatul, controlat de opoziţia de 
dreapta, a votat o „propunere destul 
de similară” în octombrie. 

Textul vizează, de asemenea, să-i 
sancţioneze mai sever pe cei care or-
ganizează demonstraţii nedeclarate 
şi să tranforme în delict purtarea de 

„Vestele galbene”: 5.600 de 
arestări şi 1.000 de condamnări

măşti în timpul unei demonstraţii, 
care în prezent se pedepseşte cu 
o amendă.

Un dispozitiv de securitate „con-
siderabil” va reveni la nivelul său de 
la jumătatea lunii decembrie, adică 
aproape 80.000 de poliţişti şi jandar-
mi în întreaga Franţă, a declarat pre-
mierul, asigurând că protestatarii 
violenţi nu vor avea ultimul cuvânt.
Foto: thenational.ae

Austria: Dublă cetăţenie pentru 
cetăţenii săi din Marea Britanie

l l Austria va face o excepţie şi va per-
mite dubla cetăţenie în cazul cetăţe-
nilor săi care trăiesc în Marea Bri-
tanie, în perspectiva Brexit-ului, a 
indicat ministrul de externe Karin 
Kneissel, lăsând deschisă întrebarea 
dacă Viena va lua o decizie similară 
şi pentru britanicii din Austria, infor-
mează AGERPRES.

Austria este una din puţinele sta-
te europene care interzic în mod 
obişnuit dubla cetăţenie. Austrie-
cii care dobândesc cetăţenia unui 
alt stat o pierd, de regulă, pe cea a 
ţării de origine, iar străinii trebuie 
să renunţe la alte paşapoarte înain-
te de a deveni cetăţeni austrieci. 
La excepţiile actuale, guvernul de 
coaliţie între conservatori şi extre-
ma dreaptă intenţionează să adau-
ge una nouă pentru cei în jur de 
25.000 de austrieci care trăiesc în 
Marea Britanie, a indicat şefa diplo-

Liderii coaliţiei de guvernare italiene 
susţin vestele galbene franceze

l l Liderii coaliţiei guvernamenta-
le din Italia, Matteo Salvini şi Luigi 
Di Maio, şi-au manifestat sprijinul 
pentru protestele „vestelor galbe-
ne” franceze, cel din urmă publicând 
pe blogul partidului său un articol 
în care îi îndeamnă pe manifestanţii 
francezi „să nu se predea”, pentru 
că „o nouă Europă se naşte”, infor-
mează AGERPRES.

„Atât în Franţa, cât şi în Italia po-
litica a devenit surdă în faţa cereri-
lor cetăţenilor, excluşi din cele mai 
importante decizii care afectează 
poporul”, subliniază în acel articol 
liderul formaţiunii antisistem Miş-
care 5 Stele (M5S), în opinia lui Di 
Maio „spiritul” protestelor din Franţa 
fiind similar celui care în anul 2009 a 
condus la crearea acestei formaţiuni 
italiene. „La fel ca alte guverne, cel 
din Franţa este preocupat mai ales 

să reprezinte interesele elitelor, ale 
celor care profită de privilegii, nu şi 
pe cele ale poporului”, continuă Di 
Maio, oferind sprijinul formaţiunii 
sale şi în special modelul platformei 
sale de internet, denumită „Rous-
seau” şi folosită pentru acţiuni pre-

cum organizarea de evenimente, 
alegerea candidaţilor sau stabilirea 
programului electoral. „Nu vă pre-
daţi! M5S, la patru ani după crearea 
sa, în pofida atacurilor, a intrat în Par-
lament. Şi, mai puţin de nouă ani mai 
târziu, acum suntem la guvernare, 
iar aceia care râdeau de noi acum 
au dispărut de pe scena politică”, 
mai scrie Di Maio. „O nouă Europă 
se naşte. Cea a „vestelor galbene”, 
cea a mişcărilor şi a democraţiei di-
recte. Este o bătălie dură pe care o 
putem duce împreună. Dar voi, „ves-
tele galbene”, să nu vă predaţi!”, in-
sistă liderul M5S, adăugând însă că 
dezaprobă violenţele care au mar-
cat protestele din Franţa. 

„Două viziuni se confruntă: o viziu-
ne naţionalistă şi una progresistă”, 
a spus Macron anul trecut.
Foto: gds.it

maţiei de la Viena, într-o conferinţă 
de presă. Întrebată dacă o astfel de 
exceptare va fi creată şi pentru bri-
tanicii din Austria, Karin Kneissel a 
răspuns că „încă nu există un plan 
în acest sens”.
Foto: twitter.com
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Consulado Honorario 
de Rumanía en 
Cantabria para los  
más de 8.000 rumanos

SEITT: Tarifas 2019 
para las autopistas

l l  El presidente Revilla trasla-
da a la embajadora de Ruma-
nía en España su apoyo a estas 
iniciativas y destaca la integra-
ción de los más de 8.000 ruma-
nos que residen en la Comu-
nidad Autónoma Cantabria.

Cantabria y Rumanía han acor-
dado estrechar los múltiples vín-
culos que unen ambos territorios 
con la apertura de un consula-
do honorario de este país en la 
Comunidad Autónoma Canta-
bria y la firma de un acuerdo de 
colaboración con la región de 
Constanza para promover la par-
ticipación conjunta en proyectos 
y programas cofinanciados por 
la Unión Europea, especialmen-
te en áreas como la agricultura, 
el medio ambiente, la juventud 
o la educación, según el Gobier-
no de Cantabria (cantabria.es).

El presidente cántabro, Miguel 
Ángel Revilla, y la embajadora 
de Rumanía en España, Gabrie-
la Dancău, se han reunido, en el 
10 dic. 2018, en la sede del Go-
bierno para profundizar en el 
desarrollo de estos dos proyec-
tos y conocer la situación de los 
más de 8.000 rumanos que resi-
den actualmente en Cantabria.

Al frente del consulado hono-
rario estará el cántabro Sancho 
Michell, que tomará posesión 
del cargo desde el 11 dic. 2018, 
en la Delegación del Gobierno. 

Por otro lado, en el 12 dic. 2018, 
se ha producido la firma de la de-
claración de voluntades entre 
Cantabria y el distrito de Cons-
tanza en Rumanía, protocolo 
de colaboración que ha impul-
sado la Consejería de Presiden-
cia y Justicia y que fue aproba-
do por el Consejo de Gobierno.

l l El Consejo de Ministros, en su re-
unión (14 dic. 2018), ha aprobado, 
en virtud de la Disposición Adicio-
nal Séptima del Real Decreto-ley 
18/2018, de 8 de noviembre, so-
bre medidas urgentes en materia 
de carreteras y del artículo 22 de 
la Ley 38/2015, de 29 de noviem-
bre, de Carreteras, las tarifas que 
se aplicarán en 2019 a las autopis-
tas de peaje que gestiona la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre (SEITT), en vir-
tud del convenio firmado en agos-
to de 2017, según el Ministerio de 
Fomento (www.fomento.es).

Estas tarifas serán de aplica-
ción, desde el 15 de enero de 
2019, a las autopistas R-3/R-5; 
R-2; R-4, M-12, AP-7 (Circunva-
lación de Alicante), AP-7 (Carta-
gena-Vera), y AP-36 (Ocaña-La 
Roda). 

En el caso de la autopista Ma-
drid-Toledo (AP-41), también po-
drán ser aplicadas una vez esta co-
mience a ser gestionada por SEITT, 
en la fecha que determine el secre-
tario general de Infraestructuras.

Las tarifas se han fijado conforme 
a los principios generales de la po-
testad tarifaria y a los que particu-
larmente se aplican a las autopistas 
de peaje, pretendiendo asimismo 
realizar una homogeneización de 
las mismas, así como una rebaja 
generalizada que, de media, será 
de en torno a un 30%.

Asimismo, se aprueban reba-
jas específicas a los usuarios 
frecuentes que empleen siste-
mas de pago electrónico (TAG) 
y se autoriza al Secretario Gene-
ral de infraestructuras a aplicar 
otras bonificaciones adicionales 
a propuesta de SEITT. 

Cabe destacar que las autopis-
tas serán gratuitas en los perio-
dos nocturnos de 00:00 a 06:00 
horas.

Los autónomos tendrán más  
protección social y una contribución  
a la Seguridad Social más equilibrada

l l La ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, Magdalena 
Valerio, en 26 dic. 2018, ha presenta-
do junto a los representantes de las 
organizaciones representativas de 
los autónomos (ATA, UPTA, UATAE 
y CEAT) el acuerdo que han suscrito 
y que, en palabras de la ministra, “es 
un buen acuerdo porque los autó-
nomos -hombres y mujeres- van a 
tener una mayor protección social 
y van a contribuir al Sistema de la 
Seguridad Social de una forma más 
equilibrada”, según el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social (prensa.mitramiss.gob.es).

Valerio, que ha calificado la reu-
nión como definitiva, ha desgrana-
do las líneas principales que, ha di-
cho, se incluirá en el Real Decreto 
Ley que se aprobará el viernes. La 
ministra ha destacado, entre otras, 
la transformación en obligatoria de 
la cobertura de todas las contingen-
cias: comunes (enfermedad común 
y accidente no laboral) y profesiona-
les (accidente de trabajo y enferme-
dad profesional, con la excepción 
del Sistema Especial para Trabaja-
dores por Cuenta Propia Agrarios 
(SETA), y de los socios de coopera-
tivas del Régimen de Autónomos 
(RETA)), siempre que tengan un sis-
tema de prestación social.

Asimismo, ha destacado que se 
convierte en obligatoria la cober-
tura por cese de actividad, y se du-
plican los periodos de duración de 
la prestación, “a partir de la entra-
da en vigor de la norma, se van a 
poder cobrar hasta 24 mensualida-
des, con un mínimo de 4, en función 
de lo cotizado”. Se crea una presta-
ción adicional que corresponde a la 
cotización por el trabajador autó-
nomo, a partir del día 61 de la baja 
médica por incapacidad temporal. 

Estas cuotas ascienden a 86,26 M€ 
y se harán con cargo a los ingresos 
por cuotas en concepto de cese de 
actividad.

En 2019 el tipo de cotización 
para el RETA (sin SETA), se esta-

blece un incremento del 1,25% 
en la base mínima de cotización.

La subida se aplicará escalonada-
mente con los siguientes tramos: en 
2019, será del 30%; el 30,3%, en 
2020; el 30,6%, en 2021 y en 2022, 
se fija definitivamente el 31%.

La Tarifa Plana se adapta a la obli-
gatoriedad de la cobertura por con-
tingencias comunes y profesiona-
les, tanto para los autónomos, con 
carácter general, como en los casos 
de discapacidad, violencia de géne-
ro y terrorismo.
Foto: prensa.mitramiss.gob.es

SE TRAnSfORMA 
En ObLIGATORIA LA 
CObERTuRA DE TODAS 
LAS COnTInGEnCIAS.

Se rebajan en un 30% de media las actualmente vigentes y se aprueban rebajas específicas a los 
usuarios frecuentes que empleen sistemas de pago electrónico (TAG).
Se autoriza al secretario general de Infraestructuras a aplicar bonificaciones adicionales.
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Fotbal: „Banii nu 
sunt o problemă” 
pentru a-l aduce 
pe Mourinho

Maraton extrem 
în Siberia: 
Alergat la -52 de 
grade Celsius

l l „Banii nu sunt o problemă” pen-
tru a-l aduce pe Jose Mourinho, a 
asigurat Luis Filipe Vieira, preşedin-
tele clubului portughez de fotbal 
Benfica Lisabona, care a renunţat la 
antrenorul Rui Vitoria, informează 
AGERPRES.

„Cui nu i-ar plăcea să-l aibă pe 
Mourinho? Dacă el spune mâine că 
da, vine imediat”, a declarat Vieira 
pentru televiziunea portugheză SIC. 
Întrebat dacă este posibil să adu-
că un antrenor atât de scump ca 
Mourinho, Vieira a răspuns: „banii 
nu sunt o problemă pentru Benfica”. 
El a recunoscut însă că nu a vorbit 
până acum cu „The Special One”. 
Vieira a indicat că numele noului an-
trenor nu va fi cunoscut curând. El 
a adăugat că de pregătirea Benficăi 
se va ocupa, ca interimar, cel care a 
fost până acum antrenorul secund 
al echipei, Bruno Laje.

Benfica l-a demis pe antrenorul 
portughez Rui Vitoria, care a pre-
gătit echipa trei sezoane şi jumătate, 
câştigând de două ori campionatul 
şi Supercupa Portugaliei şi o dată 
Cupa Portugaliei şi Cupa Ligii. Te-
hnicianul a plătit pentru rezultatele 
slabe din actuala stagiune, care au 
făcut ca echipa să fie doar pe poziţia 
a patra a clasamentului. Mourinho a 
fost concediat pe 18 decembrie de 
Manchester United, la cârma căreia 
s-a aflat doi ani şi jumătate.

l l Cea mai rece localitate din lume, 
un sat din nord-estul Rusiei po-
reclit „Polul Frigului”, a găzduit o 
cursă de alergare desfășurată la 
temperaturi mult sub zero grade 
Celsius, informează HotNews.ro. 

La cursa extremă din Oymyakon, 
o localitate din Republica Sakha, 
din Orientul Îndepărtat rusesc, au 
participat 16 alergători cu vârste 
între 21 și 71 de ani. Ei au avut de 
alergat, în funcție de capacitatea 
lor de a face efort și de a suporta 
frigul, 5 kilometri, 10, 20, 30 sau 42 
km. Niciunul nu a reușit, totuși, să 
alerge un maraton întreg. Cel mai 
bun rezultat a aparținut primaru-
lui din Emissa, Ilya Pesterev, care a 
ajuns până la kilometrul 39, după 
trei ore și 53 de minute. Alte rezul-
tate sunt, însă la fel de remarcabi-
le. Anastasia Stepanova, mamă a 
opt copii, a alergat 25 de kilometri 
în patru ore. Yegor Permyakov, 71 
de ani, a acoperit o distanță de 15 
kilometri în două ore și jumătate.

„Am vrut să popularizăm alerga-
rea la temperaturi mai mici de -45 
de grade și să arătăm că atleții se 
pot adapta la temperaturi extrem 
de scăzute”, a spus alergătorul Ye-
gor Abramov. Sargylana Neustro-
yeva, participantă și ea la alergare, 
a declarat că turiști din Australia, 
Japonia, India și Taiwan au asistat 
„absolut uluiți”, la cursă.

l lNaţionala de rugby a României se 
reunşte prima oară în acest an, între 
13 şi 18 ianuarie la Snagov, pentru 
a susţine un cantonament de pre-
gătire fizică în vederea debutului în 
Rugby Europe International Cham-
pionship 2019, informează AGER-
PRES.

România va debuta în REIC 2019 
pe data de 9 februarie într-un meci 
împotriva campioanei en-titre, 
Georgia. Meciul va avea loc pe Cluj 

Arena, la Cluj-Napoca. La acest sta-
giu au fost convocaţi numai jucătorii 
din campionatul intern, mai puţin 
cei de la campioana Timişoara Sara-
cens, echipă care evoluează în Cha-
llenge Cup şi care va susţine pe 11 
şi 18 ianuarie ultimele două meciuri 
din Grupa 1. Excepţie face Cătălin 
Fercu, care se va alătura „Stejarilor”, 
acesta nefăcând deplasarea cu „sa-
razinii” din Banat din cauza proble-
melor pe care le are legate de zborul 

Rugby: „Stejarii” se reunesc la Snagov pentru primul 
stagiu de pregătire din acest an, cu 23 de sportivi

cu avionul. Conform sursei citate, 
au fost convocaţi 23 de sportivi, 12 
înaintaşi şi 11 jucători de treisfertu-
ri, provenind de la 4 cluburi: CSM 
Bucureşti, CSA Steaua, CSM Ştiinţa 
Baia Mare şi SCM Timişoara. Pentru 
acest stagiu de pregătire a jucăto-
rilor se va ocupa Danie de Villiers - 
antrenor, James de Lacey - prepa-
rator fizic, Vlad Ilie - doctor şi Marius 
Todosi - kinetoterapeut.
Foto: libertatea.ro

Handbal feminin: Cristina 
Neagu a fost operată cu succes
l l Handbalista Cristina Neagu a 
anunţat, pe 9 ian. a.c., pe pagina 
sa de Facebook, că a fost operată 
cu succes la genunchiul drept, în 
Belgia, în urma rupturii de ligament 
încrucişat anterior suferită la Cam-
pionatul European din Franţa, in-
formează AGERPRES.

„M-am trezit cu zâmbetul pe buze! 
Totul a decurs bine şi de acum înain-
te cu toată forţa spre revenire! Vă 
mulţumesc pentru mesaje şi spri-
jin! (...) Urmează un an 2019, în care 
va trebui să muncesc de două ori 
mai mult”, a scris handbalista echi-
pei CSM Bucureşti. Cristina Neagu, 
cea mai bună handbalistă a lumii în 
2010, 2015 şi 2016, a suferit o rup-
tură a ligamentului încrucişat an-
terior şi a ratat ultimele două me-
ciuri ale României la Campionatul 
European de handbal feminin din 
Franţa - EHF EURO 2018. Neagu s-a 

Ronaldinho şi-a lăsat amprentele în 
„Hall of Fame”-ul fotbalului brazilian
l l  Fostul fotbalist brazilian Ronal-
dinho şi-a lăsat la un an după ce 
s-a retras din activitatea sportivă, 
amprentele picioarelor în „Hall of 
Fame”-ul emblematicului stadion 
Maracana din Rio de Janeiro, infor-
mează AGERPRES.

„Este unul dintre cele mai mari 
trofee din cariera mea”, a declarat 
fostul „Balon de Aur” (2005), ară-
tând presei placa mov cu ampren-
tele sale, care va fi expusă de acum 
înainte alături de cele ale legendelor 
Pele sau Zico la muzeul Maracana. 

Întâmpinat în ritmul muzicii de 
samba, Ronaldinho, în vârstă de 
38 de ani, a afişat acelaşi zâmbet 
cu care şi-a cucerit fanii prin driblin-
gurile sale. 

„Îmi lipseşte totul, mai ales priete-
niile din fotbal”, a afirmat campio-
nul mondial cu echipa Braziliei din 

2002. Ronaldinho a afirmat că a fost 
deja invitat să-şi lase amprentele în 
2011, pe când juca la Rio pentru clu-
bul Flamengo, dar nu a putut onora 
acea invitaţie din cauza programu-
lui încărcat.

Format la Gremio de Porto Alegre, 

fosta vedetă braziliană a trecut pe 
la cluburi de top din Europa, între 
care Paris Saint-Germain, FC Barce-
lona şi AC Milan. 

El a revenit apoi în Brazilia, jucând 
la Flamengo, Atletico Mineiro şi Flu-
minense, după o scurtă trecere pe 
la Queretaro, în Mexic, mai spune 
sursa citată. 

Ronaldinho nu a mai apărut în pu-
blic din noiembrie, de la confiscarea 
paşaportului de către justiţia brazi-
liană, din cauza unei amenzi neplă-
tite de 8,5 milioane de reali (circa 
2 milioane de euro), pentru cons-
trucţii ilegale într-o zonă protejată.

Justiţia braziliană a încercat să 
recupereze singură banii pe care 
Ronaldinho îi datorează, intrând 
în contul lui, dar, surprinzător, nu 
a găsit decât şase euro.
Foto: espn.com

accidentat la genunchiul drept în 
minutul 51 al partidei dintre Româ-
nia şi Ungaria (29-31), când a ateri-
zat greşit la un duel cu Szimonetta 
Planeta. Interul stânga ar urma să 
fie indisponibil circa şase luni.
Foto: Cristina Neagu / Facebook
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MUNCĂ

OFERTE

Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați 
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru 
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă con-
tract de muncă. Telefon: 667846242.

Se caută ospătar (de preferință femeie) cu ex-
periență. Detalii la numărul 637354959.

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

CERERi

Caut loc de muncă în zona Madrid: Șofer profe-
sionist, cat. B, C și E. Tel. 642845469.

Caut loc de muncă în abator. Am lucrat 7 ani 
în abator în Spania și doresc să îmi găsesc de 
lucru în Spania. Am experiență să lucrez tot la 
porc, cunosc mai multe faze de procesare, pot 
demonstra că sunt un măcelar bun. Pot fi con-
tactat la numărul 0040729275917.

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

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

MATRiMONiALE

Español, funcionario del estado, busca amis-
tad sin límite con señora rumana de 37 a 45 
años. Mejor si vive en Castilla-La Mancha. Tel.: 
692349636.

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madridu-
lui, doresc să cunosc o doamnă de vârstă apro-
piată pentru o relație de prietenie. Mă puteți 
suna la tel. 642264868.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o femeie 
de vârstă apropiată din comunitatea Madrid. 
Tel: 642002967.

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, do-
resc să cunosc o domnișoară de vârstă apropia-
tă pentru o relație serioasă. Tel: 642707115.

Domn din zona Madridului de 41 de ani, vreau 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată pentru 
căsătorie. Tel: 642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 80 kg, 
șaten cu ochii albaștri, fără obligații, din zona 
Madridului, doresc să cunosc o doamnă de vârs-
tă apropiată. Tel: 602619787.

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer ru-
mana para amistad y posible relación de pareja. 
Mido 1.60 m, comunidad de Madrid. Me llamo 
Angel. Tel.: 687858760.

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, pia-
nist, îmi place să merg la film, să mă plimb, să 
discut, vreau să cunosc o tânără româncă pentru 
prietenie sau mai mult. Tel: 647733924.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, am 58 de 
ani, divorțat, fără obligații, doresc să cunosc o 
doamnă care vrea să-și întemeieze o familie, 
care poate să dureze veșnic, doar dacă există 
dragoste profundă. Tel: 643030271.

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă 
de oi. Tel: 642971993 / 0749293994.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să 
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații, 
doresc să cunosc o fată pentru o relație serio-
asă. Tel: 642750727.

Español  ser io ,  busco  mujer  entre  40  a  55 
años para conocerse y posible relación. Tel: 
642286632.

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. 
Îmi doresc să cunosc o doamnă de vârstă apro-
piată, să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o 
aventură. Sunt un om cu frică de Bunul Dum-
nezeu. Tel: 642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doam-
nă serioasă, de vârstă apropiată, din comunita-
tea Madrid. Tel: 642718344.

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.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, ca să 
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvin-
tele și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic 
rău. Tel: 697726258.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, se-
rioasă, 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 prie-

tenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încre-
dere, 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 servi-
ciu doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpa-
tic, cu ochii verzi şi loc de muncă stabil, doresc 
să cunosc o domnişoară 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 Ma-
drid, doresc să cunosc o doamnă până în 40 de 
ani. Tel: 642694342.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnişoară 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: 642320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Ma-
drid, 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, vivien-
do 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 lla-
madas (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 capi-
tal, con buen trabajo, estable y me gustara co-
nocer una chica culta, honrada como yo lo soy 
para una relacion seria, amistad o matrimonio. 
No importa la nacionalidad. Ruego mucha se-
riedad. Tel: 657131211 / 677026947.

DiVERSE

VÂNZĂRi

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă cons-
truită în 2014, P+M, compusă din 6 camere, 
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300 mp 
grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul doar 
tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Oraşul Zlatna, lân-
gă şosea, 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 apartament, complet reformat, aer 
condiționat și electrodomestice, începând cu 
data de 1 noiembrie, în Alcalá de Henares (Ma-
drid), zona Avenida Nuestra Señora de Belén. 
Preț 750€, informații la tel: 643178548.

Se închiriază o cameră pentru o femeie lângă 
Metro Oporto Madrid (Carabanchel). Ambient 
liniștit, apartament luminos și renovat. Inter-
net și lift. Tel: 688390342.




